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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 276القتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير ا

  ,March 01 2020 ،آذار 01األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 ات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقةالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيان

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

 لتحقيق الموثوقية .

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

 ادة منشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل م

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 : مالحظة

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

 العالم يتجه إلى الذهب... هل حان وقت اللجوء إلى المالذات اآلمنة؟ - 1

 طن 651.5عاماا... والطلب يقفز لـ  48المعدن األصفر يسجل أعلى مستوى في 

 15:27 2019يوليو  23لثالثاء ا  صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي

يلجا المستثمرون إلى المالذات اآلمنة كالذهب للحّد من تعرضهم للخسائر في حال  

 (.تراجعات األسواق )أ.ف.ب

استفادت سوق المعادن، وتحديداا الذهب، كثيراا من الخسائر التي طالت البورصات وأسواق األسهم 

 العالمية والعربية خالل الفترة الماضية.

وفي الغالب، يلجأ المستثمرون إلى الذهب حينما ترتفع حدة التوترات وتسيطر الضبابية على مستقبل 

االستثمار، سواء أسواق األسهم أو السندات. لكن يضاف إلى ذلك التوترات الجيوسياسية التي تشهدها 

الف الت النفط، بخمنطقة الشرق األوسط مع استمرار التهديدات اإليرانية واعتدائها المستمر على ناق

ظهور بوادر لحرب عمالت والتي بدأت بالفعل مع الخسائر العنيفة التي تكبدتها عمالت األسواق الناشئة 

 خالل العام الماضي، وما زالت تخسر حتى اآلن.

هذا إلى جانب استمرار الحروب التجارية التي أشعلها الرئيس األميركي دونالد ترمب، سواء مع 

و دول االتحاد األوروبي، والتي انتهت جميعها بركود حاد في حركة التجارة العالمية الصين أو الهند أ

مع زيادة حالة الحذر والترقب، وأخيراا االتجاه إلى المالذات اآلمنة وبخاصة الذهب، الذي صعد بقوة 

 خالل الفترة الماضية.

ي بقيمته أو حتى زيادة قيمته فوتُعرف المالذات اآلمنة بأنها االستثمار الذي من المتوقع أن يحتفظ 

أوقات اضطراب األسواق، ويلجا المستثمرون إلى المالذات اآلمنة للحّد من تعرضهم للخسائر في حال 

تراجعات األسواق. ومع ذلك، فإن ما يُعتبر مالذا آمنا اليوم يتغير بمرور الوقت مع تغير ظروف 

ف معينة قد يُصبح استثماراا كارثيا في سوق السوق، وما يبدو أنه استثمار آمن في سوق معينة بظرو

 أخرى بنفس الظروف.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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وعادة يُعد الذهب مالذا آمنا عندما تكون أسواق العمالت متقلبة، وما تشير إليه البيانات الرسمية أو 

الدراسات والحديث عن هروب مليارات ضخمة من أسواق األسهم، ربما يدفع المستثمرين باتجاه 

 ذات اآلمنة في الوقت الحالي.الذهب كأحد أهم المال

 عمليات جني أرباح تهوي باألسعار

في سوق المعادن، وخالل تعامالت صباح اليوم الثالثاء، نزلت أسعار الذهب في الوقت الذي ارتفع 

فيه الدوالر، وباع بعض المستثمرين المعدن األصفر لجني األرباح قبل اجتماع البنك المركزي 

 .األميركي األسبوع المقبل

دوالر لألوقية )األونصة(. وتراجع  1415.15إلى  %0.7ونزل الذهب في المعامالت الفورية بنحو 

 دوالر. 1415.40إلى  %0.8الذهب في العقود األميركية اآلجلة بنحو 

إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، مما شّكل ضغطا على  %0.2وارتفع مؤشر الدوالر بنحو 

 تكلفة المعدن الثمين على حائزي العمالت األخرى. أسعار الذهب، إذ يزيد ذلك

دوالرا للمرة األولى في أكثر من ست سنوات  1450وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 

األسبوع الماضي، بعد أن عزز جون وليامز، رئيس مجلس االحتياطي االتحادي في نيويورك، اآلمال 

 في خفض كبير ألسعار الفائدة.

 " قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في االجتماع المقبل.لكن "وليامز

ومن المتوقع وعلى نطاق واسع أن يخفّض البنك المركزي األميركي أسعار الفائدة في اجتماعه 

نقطة أساس زادت  50يوليو )تموز( الحالي، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع  31الذي ينتهي في 

 من صانعي السياسات في مجلس االحتياطي االتحادي. وانحسرت بسبب إشارات متباينة

دوالر  16.21إلى مستوى  %0.8وبالنسبة إلى المعادن النفيسة األخرى، فقد تراجعت الفضة بنحو 

 دوالر. 838.50إلى مستوى  %0.7لألوقية، وهبط البالتين بنحو 

 اتجاه عالمي لزيادة احتياطيات الذهب

سنوات. ومن المتوقع أن  6سجل الذهب أعلى مستوياته في في تعامالت نهاية الشهر الماضي، 

يتواصل الطلب القوي من قبل البنوك المركزية على الذهب في المدى القصير والمتوسط، وهو االتجاه 

 الذي شهد زخماا قوياا في اآلونة األخيرة.

 %54أن  مسح حديث أعده مجلس الذهب العالمي بالتعاون مع شركة األبحاث "يوجوف"، يشير إلى

 من البنوك المركزية العالمية تتوقع زيادة احتياطيات الذهب خالل االثني عشر شهراا المقبلة.
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وانتهى المسح إلى استبعاد تراجع احتياطات الذهب لمدة عام مقبل بنسبة "صفر" بالمئة. بينما يرى 

 12شهر الـمن البنوك المركزية أن احتياطات الذهب سوف تظل كما هي دون تغيير في األ 38%

 كانت إجابتهم "ال نعلم". %8المقبلة، و

من البنوك المركزية حول العالم ترى احتمالية زيادة احتياطاتها من  %8ووفقاا لنتائج المسح، فإن 

من البنوك المركزية باألسواق الناشئة واالقتصاديات النامية  %11الذهب في غضون عام، فيما يشير 

 اطاتهم من الذهب في غضون االثني عشر شهراا المقبلة.إلى أنهم يعتزمون زيادة احتي

بنكاا مركزياا  155من بين  %12وتعتبر هذه النسبة قريبة من مشتريات العام الماضي، عندما قام 

 باألسواق الناشئة واالقتصاديات النامية بشراء الذهب.

من الذهب، في مقابل  من الُمستطلَع آراؤهم قالوا إنهم ال يخططون لتغيير احتياطاتهم %74لكن 

 يعتزمون تقليص تلك الحيازة. 3%

طن، وهو أعلى مستوى مسجل  651.5وكان الطلب على الذهب قد ارتفع خالل العام الماضي إلى 

 عاماا. 48، أي في نحو 1971منذ العام 

وأرجع مجلس الذهب خالل المسح عمليات شراء الذهب المخططة إلى المخاطر االقتصادية 

أن العمالت التي تستخدم كاحتياطي والمخاطر االقتصادية البارزة في غضون االثني عشر المرتفعة بش

 شهراا المقبلة.

وعلى المدى المتوسط، ترى البنوك المركزية تغييرات في النظام النقدي الدولي مع دور أكبر 

 لـ"الرنمينبي" الصيني والذهب، وفقاا لنتائج المسح.

 ائر األسواق العالميةاألسهم األميركية تقود أكبر خس

وتشهد األسواق العالمية في الوقت الحالي عدة مخاوف بشأن تباطؤ النمو االقتصادي في جميع 

أنحاء العالم إلى جانب الحروب التجارية، وكذلك التوترات الجيوسياسية، والتي ال يوجد ما يشير إلى 

 توقفها في الوقت الحالي.

تتكبدها األسواق، أكد تقرير حديث أصدره "بنك أوف أميركا  وفي إشارة إلى الخسائر العنيفة التي

مليار دوالر من صناديق األسهم بعد مبيعات قاربت  15.1ميريل لينش"، أن المستثمرين سحبوا 

مليار دوالر في  6.3مستويات قياسية في الواليات المتحدة قبيل قمة مجموعة العشرين، بينما ضخوا 

 في بداية الشهر الحالي. أيام تداول فقط 4السندات في 

وشهد يوم الجمعة قبل الماضي خامس أكبر مبيعات يومية في األسهم األميركية على اإلطالق بقيمة 

 مليار دوالر. 15.7
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وقال البنك استنادا إلى بيانات من "إي.بي.إف.آر"، إن هدنة التجارة وقرار تخفيف الحظر على 

ماع، أطلقا ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على اإلطالق "هواوي تكنولوجيز"، اللذين تمخضا عن االجت

 مليار دوالر على صناديق التكنولوجيا. 2.4بقيمة 

مليار دوالر نزحت من صناديق المؤشرات  10.9وتضمنت التدفقات الخارجة من األسهم نحو 

 13.8يمة قمليار دوالر من الصناديق المشتركة. وتكبدت الواليات المتحدة أكبر خسارة للسيولة ب 4.2و

واجتذبت اليابان تدفقا متوسطا  مليار دوالر، بينما استمر النزوح من أوروبا وبقيمة ملياري دوالر.

مليون دوالر. فيما استقطبت  500مليار دوالر، بينما سجلت األسواق الناشئة نزوحا بقيمة  1.3بقيمة 

 مليار دوالر. 6.3السندات تدفقات لألسبوع السادس والعشرين على التوالي وبقيمة 

أما بيانات معهد شركات االستثمار، فقد أشارت إلى أن مستثمرين أميركيين سحبوا خالل األسبوع 

سنوات، رغم  5األول من الشهر الحالي أكبر صافي أصول من صناديق األسهم األميركية في أكثر من 

لية في ناديق األسهم المحوبلغ صافي التدفقات إلى الخارج من ص ارتفاع األسهم إلى مستويات قياسية.

مليار دوالر على مدار األسبوع المنتهي  25.2مليار دوالر، وهو األكبر منذ سحب  25.1أميركا نحو 

مليار  30.6وعلى مدار األسبوعين الماضيين، سحب المستثمرون نحو  .2014فبراير )شباط(  5في 

 دوالر من صناديق األسهم األميركية.

https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F 

 

 الخسائر تالحق "اليورو"... والذهب يصعد مع اتجاه المستثمرين للمالذات اآلمنة - 2

 األسهم األوروبية واآلسيوية تتجه إلى المربع األحمر... وأسواق المعادن تبدأ رحلة التعافي

 15:56 2019يوليو  22ثنين اال  إندبندنت عربية ووكاالت

 (خسائر اليورو مقابل الدوالر تثير القلق في األسواق العالمية )أ.ف.ب 

حالة من القلق تسيطر على األسواق العالمية، فبينما سجل اليورو خسائر مقابل الدوالر األميركي، 

مالذات اآلمنة مع اتجهت أسعار الذهب إلى االرتفاع في إشارة واضحة إلى اتجاه المستثمرين نحو ال

 استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط.

https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/43396/%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%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6136
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وفي الوقت الذي استتقرت فيه أسواق األسهم األوروبية، اتجهت البورصات اآلسيوية إلى دائرة 

الخسائر، كما تراجعت األسهم اليابانية مع تالشي اآلمال في خفض كبير ألسعار الفائدة من جانب 

 االتحادي األميركي. مجلس االحتياطي

وقال محللون ومتعاملون، "إن أسواق العمالت استهلت تعامالت األسبوع بحالة من الترقب لمعرفة 

القدر والسرعة التي ربما يجري بهما تيسير السياسات من جانب صناع السياسات، بدءا بالبنك المركزي 

 األوروبي يوم الخميس".

ياسية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط التي تدفع إلى وتتأثر سوق العمالت بالتوترات الجيوس

حالة من عدم االستقرار في أسواق النفط والعمالت والمعادن، وأيضاا يمتد التأثير إلى البورصات 

 وأسواق المال العربية والعالمية.

 اليورو يتراجع مع استمرار الضغوط والتوترات التجارية

دوالر في التعامالت اآلسيوية، إذ ربح الدوالر بسبب  1.12في سوق العمالت تراجع اليورو إلى 

 اإلقبال على المالذ اآلمن في ظل تنامي التوترات بالشرق األوسط.

لكن سوق العمالت في األسابيع األخيرة عالقة في نطاقات التداول وسط توقعات بالتيسير من جانب 

 ر.يقلص تقريبا التأثير على اليورو والدوالكال البنك المركزي األميركي البنك المركزي األوروبي مما 

ويعقد مجلس االحتياطي االتحادي اجتماعه بشأن السياسة النقدية األسبوع المقبل، وكذلك بنك اليابان 

 المركزي.

دوالر في وقت سابق في التعامالت  1.1208دوالر بعد بلوغه  1.1217وتراجع اليورو إلى مستوى 

 .97.199إلى  %0.1ر اآلسيوية. وارتفع مؤشر الدوال

 وقال محللون إن الدوالر يستفيد من المواجهة في مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي لتجارة النفط.

 .108بعد تجاوزه في وقت سابق مستوى  107.91مقابل الين إلى  %0.2وارتفع الدوالر بنحو 

هبط  اليورو. كما فيما تراجع الفرنك السويسري بعد بلوغه مستوى مرتفعا جديدا في عامين أمام

 فرنك لليورو في وقت سابق. 1.1013بعد أن وصل إلى مستوى  1.1023إلى  %0.1بنحو 

دوالر  1.2483ليصل إلى مستوى  %0.2دوالر، إذ فقد  1.25ونزل الجنيه اإلسترليني لما دون 

 نمع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كان بوريس جونسون سيفوز في سباق زعامة حزب المحافظي

 كما هو متوقع.

 األسهم األوربية تستقر واإليطالية تعوض جزءاا من خسائرها
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في سوق األسهم، استقرت األسهم األوروبية أو ارتفعت قليال في التعامالت المبكرة من جلسة اليوم 

االثنين، في حين عوضت األسهم اإليطالية جزءا من خسائرها بعد موجة بيع مدفوعة بتوترات سياسية 

 قت الذي تتسلط فيه األضواء على اجتماع البنك المركزي األوروبي هذا األسبوع.في الو

وسجلت األسهم اإليطالية أداء يفوق سائر األسواق بعد أن شهدت أسوأ أيامها في أشهر يوم الجمعة 

بسبب توترات سياسية أثارت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة ما سيؤجج حالة عدم اليقين لدى 

 المستثمرين.

وبعدما أنهت أسهم منطقة اليورو األسبوع الماضي على ارتفاع هامشي بفضل آمال خفض مجلس 

االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية األسبوع 

 .%0.05المقبل، وسجل المؤشر القياسي ألسهم منطقة اليورو زيادة بنحو 

سب مماثلة، لكن مؤشر األسهم األوروبية األوسع نطاقا الذي يضم وحققت بورصة ميالنو مكا

 بورصة لندن وغيرها من البورصات خارج منطقة اليورو هبط قليال.

وقلص من هذه الخسائر أسهم الطاقة التي اقتفت أثر زيادة أسعار الخام بسبب توترات في الشرق 

 األوسط.

 كيف تتحرك البورصات اآلسيوية؟

اجعت البورصات اآلسيوية مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير في غضون ذلك، تر

ألسعار الفائدة من جانب البنك المركزي األميركي. فيما نزلت األسهم اليابانية مع تبني المستثمرين 

 موقفا حذرا قبيل موسم إعالن نتائج الشركات في البالد والذي يبدأ هذا األسبوع.

نقطة، بينما تراجع مؤشر  21416.79إلى  %0.23ي بنسبة وتراجع المؤشر "نيكي" القياس

نقطة وكانت قيمة التداوالت منخفضة إلى ما  1556.37إلى  %0.49"توبكس" األوسع نطاقا بنسبة 

 .%30دون المتوسط السنوي بحوالي 

وكانت األسهم األميركية تراجعت في تعامالت الجمعة الماضية بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت 

" أفاد بأن مجلس االحتياطي االتحادي يعتزم خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فقط جورنال

 في نهاية الشهر.

وفي المجمل، كان التداول ضعيفا مع ترقب الكثير من المستثمرين لنتائج الشركات لتعطي مؤشرات 

يال الحرب الضبابية حعن اتجاه السوق التي تحركت في نطاق ضيق في األشهر القليلة األخيرة بسبب 

 التجارية الصينية األميركية.
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ولم تبد السوق رد فعل يذكر تجاه انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت يوم األحد في اليابان، 

 والتي فازت فيها الكتلة الحاكمة بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي بأغلبية قوية.

ت اليوم االثنين، مجموعة "أساهي" القابضة ومن بين األسهم التي سجلت أكبر تحرك في تداوال

ف بوش إنبي-بعد أن قالت شركة المشروبات إنها ستشتري عمليات أنهويزر %8.9التي تراجع سهمها 

 مليار دوالر( لتمويل الصفقة. 1.9مليار ين ) 200في أستراليا وستصدر أسهما بما يصل إلى 

ة بالرقائق مكاسبها بعد توقعات متفائلة وعلى عكس االتجاه النزولي، واصلت األسهم ذات الصل

 لألرباح من جانب تي.إس.إم.سي التايوانية األسبوع الماضي.

، وزاد سهم %1.9، وسهم "أدفانتست كورب" بنسبة %3.3وارتفع سهم "تايو يودن" بنسبة 

في تعامالت كثيفة،  %8.4. وصعد سهم "سانوه إنداستريال" بنسبة %2.7"سكرين هولدينجز" بنحو 

منذ يوم الخميس عندما أعلنت الشركة أنها طورت خلية بطارية يمكنها تحويل  %30رتفعا بنسبة م

 الحرارة إلى كهرباء بشكل مباشر.

 سوق المعادن تصعد بدعم توترات الشرق األوسط

في سوق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما 

 ت في الشرق األوسط وضعف األسواق المالية لكن ارتفاع الدوالر يكبح المكاسب.من التوترا

دوالر لألوقية )األونصة(. والمس المعدن  1427.88عند  %0.2وارتفعت األسعار الفورية للذهب 

، قبل أن يغلق متراجعا 2013دوالر في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار  1452.60

 دوالر لألوقية. 1428.30عند  %0.1رتفعت العقود األميركية اآلجلة للذهب . وا1.5%

دوالر لألوقية.  16.37إلى مستوى  %1ومن بين المعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة بنحو 

إلى  %0.8دوالر لألوقية. كما صعد البالديوم بنسبة  850.97إلى  %0.9وزاد سعر البالتين بنسبة 

 دوالر. 1517.62

https://www.independentarabia.com/node/43191/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-

%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9 
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https://www.independentarabia.com/node/43191/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43191/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43191/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/43191/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
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 توقعات بتذبذب الجنيه اإلسترليني لكن انهياره مستبعد - 3

 البعض يضارب على ارتفاع قيمته مع نهاية العام على الرغم من تقلبات سعر العمالت العالمية

 16:10 2019سبتمبر  1األحد   صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى 

 جنيها إسترلينيا )رويترز( 20أوراق نقدية فئة  

أنهت العملة البريطانية، الجنيه اإلسترليني، األسبوع وشهر أغسطس )آب( على ارتفاع طفيف 

مقابل العملة األوروبية الموحدة، اليورو، ودون تغير كبير أمام الدوالر األميركي. وكان األربعاء 

قبل أن  %1.1كبيرا لسعر صرف اإلسترليني أمام الدوالر لتنخفض قيمته بنسبة  الماضي شهد هبوطا

 دوالر للجنيه. 1.21ينهي األسبوع بعد يومين مستعيدا الكثير مما فقده وعند أكثر من 

يعد الجنيه اإلسترليني  2016ومنذ استفتاء الخروج من االتحاد األوروبي )البريكست( في صيف 

وتر السياسي في بريطانيا المتعلق بالبريكست وشكله وتبعاته. فمما يقارب المؤشر الرئيس على الت

دوالر للجنيه اإلسترليني( في وقت استفتاء البريكست، هبط سعر صرفه  1.48دوالر ونصف للجنيه )

 دوالر للجنيه. 1.20من قيمته إلى أعلى قليال من  %20ليفقد نحو  2017في 

السابقة تيريزا ماي التفاق مع االتحاد األوروبي وتقدير ومع توصل رئيس الوزراء البريطانية 

ليصل في وقت ما إلى  2018األسواق بعملية بريكست منظمة، ارتفع سعر صرف اإلسترليني في 

دوالر للجنيه. لكن مع التوتر السياسي ورفض البرلمان البريطاني لالتفاق واألزمة التي جعلت  1.40

دوالر للجنيه،  1.20ليصل في منتصف أغسطس إلى أكثر قليال من  ماي تستقيل هبط اإلسترليني مجددا

 ما اعتبر أدنى مستوى له في نحو تسع سنوات.

 مؤشر جيد

جاء التذبذب الشديد في سعر صرف الجنيه اإلسترليني، يوم األربعاء، مع الضجة السياسية 

برلمان ألكثر من شهر واإلعالمية التي أثارها قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل ال

من قبل منتصف سبتمبر )أيلول( إلى ما بعد منتصف أكتوبر. وكان سعر صرف اإلسترليني أكثر تأثرا 

من أسعار األسهم في بورصة لندن، إذ أنهت أسهم الشركات البريطانية اليوم مرتفعة قليال فيما فقد 

 ليوم(.اإلسترليني نحو نصف سنت مقابل الدوالر )تراجع طفيف بنهاية ا

لذا يعتبر كثير من المحللين والمراقبين سعر صرف الجنيه اإلسترليني مؤشرا جيدا على الوضع 

السياسي في بريطانيا، ويتوقعون أن تتذبذب قيمة العملة بين االنخفاض واستعادة العافية لكن دون أن 

 تنهار إلى ما بعد نهاية أكتوبر )تشرين األول( الموعد الجديد للبريكست.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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دو أن األسواق ال تهتم بالجدل السياسي المستعر بقدر ما تأخذ في االعتبار الجانب االقتصادي ويب

للبريكست، بدون اتفاق أو باتفاق اللحظة األخيرة. ومع ما بدا في األيام األخيرة من ضيق فرصة 

ا المعارضة في منع حكومة جونسون من الخروج من أوروبا في موعده، تعتبر األسواق ذلك مؤشر

 إيجابيا بغض النظر عن الموقف من البريكست نفسه سياسيا.

ومع أن هناك عددا معقوال من المضاربين في سوق العمالت راهنوا بالفعل على انخفاض قيمة 

الجنيه اإلسترليني أكثر، إال أن هناك من راهنوا بالعكس بالفعل، أي على ارتفاع سعر صرف الجنيه 

 .اإلسترليني، خاصة بعد البريكست

ويجمع أغلب المحللين االقتصاديين على أن الجنيه اإلسترليني لن يشهد انهيارا كما حدث مثال في 

التسعينيات. وعلى الرغم من أن البعض يحاول التذكير بكارثة "األربعاء األسود" حين انهار 

موحد. لاإلسترليني نتيجة المضاربة عليه مع رفض بريطانيا الدخول في النظام النقدي األوروبي ا

( باسم الملياردير األميركي جورج سوروس الذي يقال 1992سبتمبر  16وغالبا ما يرتبط ذلك اليوم )

 إنه كسب نحو مليار دوالر بالمضاربة على الجنيه.

 عملة البريكست

ما يجعل الوضع الحالي مختلفا عن ظروف االنهيارات السابقة للعملة البريطانية هو أن جزءاا من 

ا من أوروبا هو أيضا "الفخر الوطني" باستقالل عملتها وتجارتها بها عن االتحاد خروج بريطاني

األوروبي. ويشار هنا الى أن الجنيه اإلسترليني يعد اآلن أقدم عملة وطنية ال تزال في سوق التعامل 

 )أكثر من عشرة قرون(، وتعرضت لهزات كثيرة لكنها استعادت عافيتها بعدها.

يون اإلسترليني عنصرا أصيال في البريكست، حتى يمكن وصفه بأنه عملة لذا، يعتبر البريطان

بريكست التي تريد بريطانيا التعامل بها مع العالم في اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة ال تخضع 

 لقواعد االتحاد األوروبي.

وام كبيرا ثة أعويالحظ أنه فيما كان تراجع اإلسترليني أمام الدوالر منذ استفتاء بريكست قبل ثال

من قيمته  %15نسبيا، فإن ذلك التراجع كان أقل قليال أمام اليورو. ففي المتوسط فقد اإلسترليني نحو 

مقابل اليورو في تلك الفترة. وعلى سبيل المثال، ارتفع اإلسترليني مقابل اليورو قليال أخيراا مع تخلي 

 .األوروبي واتجهوا لشراء اإلسترليني المستثمرين عن شراء اليورو بسبب مؤشرات ضعف االقتصاد

أما ما يشجع بعض المستثمرين والمتعاملين في أسواق العمالت على توقع تحسن سعر صرف 

الجنيه اإلسترليني بعد فترة تذبذب في الشهرين المقبلين فهو أن العمالت الرئيسية األخرى ليست في 

 وضع جيد.
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وروبية الرئيسة، كما هو الحال اآلن مع التباطؤ في فاليورو مرشح للهبوط مع تعثر االقتصادات األ

االقتصاد األلماني قاطرة اقتصاد دول اليورو وأزمات االقتصاد اإليطالي. ومع ارتفاع احتماالت أن 

يخفض االحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي( األميركي أسعار الفائدة مجددا لن يظل سعر صف 

 الدوالر مرتفعا كما هو اآلن.

عن تقدير صندوق النقد الدولي المعروف  %30األهم هو أن سعر صرف الجنيه حاليا يقل بنسبة لكن 

بمصطلح "سعر الصرف األساسي" للعمالت الوطنية. وغالبا ما يخشى على مستقبل العملة حين تكون 

ت االنهيار قيمتها أعلى من هذا التقدير فتشهد تصحيحا حادا في أي أزمة، إنما طالما قيمتها أقل، فاحتماال

 الكبير أقل بكثير.

https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%

88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-

%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF 

 

 بطء النمو العالمي يدعو إلى سياسات داعمة - 4

 2019يوليه  23 بقلم: غيتا غوبيناث

إلى  نخفض توقعاتنا للنمو العالمي آفاق االقتصاد العالمي في عدد يوليو من تقريرنا عن مستجدات

نقطة  0,1. ورغم أن هذا التعديل يمثل تخفيضا متواضعا قدره 2020في  %3,5و 2019في  3,2%

مئوية للعامين مقارنة بتوقعاتنا الصادرة في إبريل، فإنه يأتي باإلضافة إلى تخفيضات كبيرة سابقة. 

اعدة اق الصإلى التطورات السلبية المفاجئة في نمو اقتصادات األسو 2019ويرجع التعديل المتعلق بعام 

 واالقتصادات النامية والتي قابلتها تطورات إيجابية مفاجئة أيضا في بعض االقتصادات المتقدمة.

من هذا التحسن  %70. غير أن قرابة 2020و 2019ومن المتوقع أن يشهد النمو تحسنا بين عامي 

وط، ة الخاضعة لضغيعتمد على تحسن أداء النمو في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامي

 ومن ثم فهو يخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين.

ويتسم النمو العالمي بالبطء والمخاطر المحيطة، لكنه ال يجب أن يكون كذلك بالضرورة، ألن جانبا 

من هذه السمات يرجع ألسباب ذاتية. فديناميكية االقتصاد العالمي تتأثر بامتداد فترة عدم التيقن من 

ات مع التوترات التجارية التي ال تزال محتدمة رغم الهدنة التجارية بين الواليات المتحدة اتجاه السياس

والصين مؤخرا، وتوترات التكنولوجيا التي تفجرت مؤخرا لتشكل خطرا على سالسل توريد 

 التكنولوجيا العالمية، وزيادة احتماالت خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق.

https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/52861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
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ب عدم التيقن من اتجاه السياسات في التباعد بين مساري التصنيع وقطاع الخدمات، وتتضح عواق

والضعف الكبير في التجارة العالمية. فال تزال مؤشرات مديري المشتريات في القطاع الصناعي 

تواصل االنخفاض بالتوازي مع تراجع مزاج األعمال حيث تُْحِجم األعمال عن االستثمار بسبب ارتفاع 

ليقين. وقد حدث تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية التي تتحرك وفقا لحركة االستثمار، فبلغ عدم ا

، وهو أبطأ معدل لنمو التجارة منذ عام 2019)على أساس سنوي( في الربع األول من عام  0,5%

 . وعلى الجانب اآلخر، ال يزال قطاع الخدمات صامدا ومزاج المستهلكين قويا، مع انخفاض2012

 معدالت البطالة إلى مستويات قياسية وارتفاع الدخول من األجور في عدة بلدان.

لغ النمو ب –الواليات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو  –وفي االقتصادات المتقدمة 

 –. غير أن بعض العوامل وراء هذا االرتفاع 2019معدالت أعلى من المتوقع في الربع األول من 

هي عوامل مؤقتة ومن المتوقع أن يضعف زخم النمو في الفترة القادمة،  –زيادة تراكم المخزون ك

وخاصة في البلدان التي تعتمد على الطلب الخارجي. ونظرا لرفع التوقعات للربع األول من العام، وال 

نقطة مئوية،  0,1سيما للواليات المتحدة، نرفع توقعاتنا لالقتصادات المتقدمة بدرجة طفيفة قدرها 

مع تالشي أثر  %1,7. ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الفترة القادمة إلى 2019لعام  %1,9لتصبح 

التنشيط المالي في الواليات المتحدة وتراجع احتماالت النمو طويلة األجل في االقتصادات المتقدمة 

 تأثراا بضعف نمو اإلنتاجية وشيخوخة السكان.

نقطة  0,3ق الصاعدة واالقتصادات النامية، نخفض توقعات النمو بنسبة وفي اقتصادات األسوا

. وتسري %4,7ليصل إلى  2020نقطة مئوية لعام  0,1، وبنسبة %4,1ليصل إلى  2019مئوية لعام 

على كل االقتصادات الرئيسية تقريبا، وإن اختلفت أسبابها. ففي الصين،  2019هذه التخفيضات لعام 

يض الطفيف إلى رفع الواليات المتحدة تعريفاتها الجمركية في شهر مايو، بينما يرجع جانب من التخف

يرجع التخفيض األكبر في حالة الهند والبرازيل إلى الطلب المحلي الذي تراجع إلى مستوى أقل من 

 المتوقع.

، يوبالنسبة للبلدان المصدرة للسلع األولية، كان تعطُّل اإلمدادات، مثلما حدث في روسيا وشيل

والعقوبات المفروضة على إيران، هما السبب وراء تخفيض التوقعات رغم ارتفاع أسعار النفط في 

المدى القريب. ويعتمد التعافي المتوقع للنمو في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بين 

 رجنتينعلى تحسن نتائج النمو في االقتصادات الخاضعة لضغوط، مثل األ 2020و 2019عامي 

 وتركيا وإيران وفنزويال، ومن ثم فهو محاط بدرجة كبيرة من عدم اليقين.
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وفي الواليات المتحدة ومنطقة اليورو، أصبحت األوضاع المالية أكثر يسرا بعد اعتماد االحتياطي 

الفيدرالي األمريكي والبنك المركزي األوروبي موقفا أكثر تيسيرا على مستوى السياسة النقدية. وقد 

استفادت اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية من التيسير النقدي في االقتصادات الرئيسية 

لكنها واجهت أيضا تقلبا في درجة اإلقبال على المخاطرة في ظل التوترات التجارية. وعلى أساس 

ما كانت عليه في صاف، ال تزال األوضاع المالية في هذه المجموعة من البلدان دون تغيير يُْذَكر ع

شهر إبريل. أما البلدان النامية منخفضة الدخل التي كانت تتلقى تدفقات استثمار أجنبي مباشر مستقرة 

في معظمها، فقد أصبحت تتلقى تدفقات حافظة متقلبة إلى حد كبير بعد أن أصبحت األسواق الواعدة 

 لمنخفضة.مقصدا لمساعي البحث عن عائد أكبر في بيئة من أسعار الفائدة ا

 زيادة مخاطر التطورات السلبية

ال يزال تصاعد التوترات على صعيدي التجارة والتكنولوجيا من أكبر المخاطر السلبية التي 

تتعرض لها اآلفاق المتوقعة والتي يمكن أن تُحِدث اضطرابا كبيرا في سالسل العرض العالمية. فاألثر 

 م الماضي والتعريفات المحتملة المعلنة في مايو الماضيالمجمع للتعريفات الجمركية المفروضة في العا

 2020بين الواليات المتحدة والصين يمكن أن يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 

. وعالوة على ذلك، فإن تفاقم المزاج المالي بشكل غير متوقع ومستمر يمكن أن يكشف %0,5بنسبة 

سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة، بينما يمكن أن يؤدي ظهور  عن مواطن ضعف مالية تراكمت عبر

ضغوط مضادة للتضخم إلى صعوبة خدمة الدين بالنسبة للمقترضين. ومن المخاطر الكبيرة األخرى 

احتمال حدوث تباطؤ غير متوقع في الصين، وعدم تعافي منطقة اليورو، وخروج بريطانيا من االتحاد 

 السياسية.-عد التوترات الجغرافيةاألوروبي دون اتفاق، وتصا

ومع ضعف النمو العالمي وهيمنة مخاطر التطورات السلبية على اآلفاق المتوقعة، يظل االقتصاد 

العالمي في مرحلة حرجة. ولذلك فمن الضروري عدم استخدام التعريفات الجمركية الستهداف 

امها لمعالجة خالفات دولية. وللمساعدة الموازين التجارية الثنائية أو كأداة ألغراض عامة يتم استخد

على تسوية الخالفات، ينبغي تقوية وتحديث النظام التجاري متعدد األطراف القائم على القواعد حتى 

 يغطي مجاالت مثل الخدمات الرقمية، والدعم، ونقل التكنولوجيا.

 سياسات دعم النمو

 ن التضخم يتجه إلى االنخفاض عنينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية، وخاصة حيثما كا

المستوى المستهدف. لكن هذا يجب أن يقترن بسياسات تجارية سليمة من شأنها تحسين اآلفاق المتوقعة 
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وتخفيض مخاطر التطورات السلبية. ومع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة، ينبغي نشر أدوات السالمة 

 مالية.االحترازية الكلية لضمان عدم تراكم المخاطر ال

وينبغي أن توازن سياسة المالية العامة بين قضايا النمو والمساواة واالستدامة، بما في ذلك حماية 

األقل دخال في المجتمع. وينبغي للبلدان ذات الحيز المالي أن تستثمر في البنية التحتية المادية 

تكميل التيسير النقدي  واالجتماعية لزيادة النمو الممكن. وحال حدوث هبوط اقتصادي حاد، ينبغي

 بتحرك متزامن نحو مزيد من التيسير لسياسات المالية العامة، وذلك حسب ظروف كل بلد على حدة.

وأخيرا، فإن الحاجة إلى توثيق التعاون العالمي تزداد إلحاحا كل يوم. فإلى جانب تسوية التوترات 

اخ، لمعالجة قضايا أساسية مثل تغير المن في مجالي التجارة والتكنولوجيا، ينبغي أن تعمل البلدان معا

والضرائب الدولية، والفساد، واألمن اإللكتروني، والفرص والتحديات المصاحبة للتكنولوجيات الحديثة 

 في مجال المدفوعات الرقمية.

***** 

تشغل منصب المستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.  غيتا غوبيناث

ازة للخدمة العامة من إدارة االقتصاد في جامعة هارفارد حيث تشغل كرسي أستاذية "جون وهي في إج

 زوانسترا" في الدراسات الدولية واالقتصاد.

وللسيدة غوبيناث أبحاث تركز على التمويل الدولي واالقتصاد الكلي نُشرت في كثير من الدوريات 

عن أسعار الصرف، والتجارة واالستثمار، واألزمات  االقتصادية البارزة، والعديد من المقاالت البحثية

 المالية الدولية، والسياسة النقدية، والدين، وأزمات األسواق الصاعدة.

 Handbook” )دليل االقتصاد الدولي“والسيدة غوبيناث هي المحرر المشارك للطبعة الحالية من 

of International Economicsدورية ( وكانت من قبل المحرر المشارك ل“American 

Economic Review ” ومدير تحرير دورية“Review of Economic Studies .” وقد سبق

لها العمل مديراا مشاركاا لبرنامج التمويل الدولي واالقتصاد الكلي في المكتب الوطني للبحوث 

ريق في الف(، وباحثاا زائراا لدى بنك االحتياطي الفيدرالي في بوسطن، وعضواا NBERاالقتصادية )

، تولت 2018-2016االستشاري االقتصادي لدى بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وفي الفترة 

منصب المستشار االقتصادي للوزير األول بوالية كيراال الهندية. كذلك كانت عضواا في "مجموعة 

 لية الهندية.الشخصيات البارزة االستشارية" المعنية بشؤون مجموعة العشرين لدى وزارة الما

والسيدة غوبيناث زميل منتخب ألكاديمية اآلداب والعلوم األمريكية وجمعية االقتصاد القياسي، 

 Foreign، سمتها مجلة 2019وحاصلة على "جائزة الخريج المتميز" من جامعة واشنطن. وفي عام 
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Policy  25من أفضل ، سماها صندوق النقد الدولي ض2014ضمن أفضل المفكرين في العالم؛ وفي 

، اختارها المنتدى االقتصادي العالمي باعتبارها 2011اقتصادياا تحت سن الخامسة واألربعين؛ وفي 

 Pravasi(. وقد منحتها الحكومة الهندية جائزة برافاسي باراتيا سامان )YGL"قائدة عالمية شابة" )

Bharatiya Sammanخارج. وقبل االنضمام إلى(، وهي أعلى تكريم يُمنح للمواطنين المقيمين في ال 

، عملت أستاذاا مساعداا لالقتصاد في كلية بوث إلدارة األعمال 2005هيئة التدريس بجامعة هارفارد في 

 التابعة لجامعة شيكاغو.

، وهي تحمل الجنسية األمريكية وشهادة مواطنة 1971وقد ولدت السيدة غوبيناث في الهند عام 

ول الهندية في الخارج. وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في خارجية تمنحها الهند ألصحاب األص

بعد حصولها على درجة البكالوريوس من جامعة دلهي  2001االقتصاد من جامعة برينستون عام 

 والماجستير من كل من كلية دلهي لالقتصاد وجامعة واشنطن.

https://blogs.imf.org/2019/04/03/economic-forces-not-tariffs-drive-changes-in-trade-balances/ 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/07/22/blog-july-2019-weo-update 

 

 بياريتز آخر قمة عادية لمجموعة السبع - 5

 29/08/2019  ضيوف الموقع جميل مطر 

ي أقصى جنوب غربي فرنسا القمة الدورية لمجموعة الدول الصناعية انعقدت في بالد الباسك ف

الديمقراطية. الصين ليست عضوا وروسيا العضو الثامن ال تشارك. األولى ليست عضوا ألنها غير 

ديمقراطية والثانية ال تشارك ألنها تخضع لعقوبات على ذنب ارتكبته عندما تدخلت في شؤون أوكرانيا 

حتالل شبه جزيرة القرم. لذلك كانت مفاجأة للقادة المشاركين في القمة وبخاصة واحتلت، أو أعادت ا

األوروبيين االقتراح الذي سربه الرئيس دونالد ترامب إلى مضيفه الرئيس إيمانويل ماكرون قبل 

االنعقاد الرسمي وأعاد عرضه علنا ويقضي بدعوة روسيا للمشاركة في الدورة القادمة للمجموعة في 

لقادم. لم يقترح أحد دعوة الرئيس الصيني معتمدا على أن المجتمعين كافة يعرفون أن الصين العام ا

طرف في حرب تجارية شنتها عليها الواليات المتحدة وربما ال يجوز مكافأتها بعرض مشاركتها في 

 سلوباجتماع مجموعة كان الهدف من إنشائها الدفاع عن مبادئ وممارسات حرية التجارة باعتبارها األ

 .األمثل في نظر قادة المجموعة لتحقيق التقدم االقتصادي العالمي

https://blogs.imf.org/2019/04/03/economic-forces-not-tariffs-drive-changes-in-trade-balances/
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/07/22/blog-july-2019-weo-update
http://talalsalman.com/author/gamilmatar/
http://talalsalman.com/author/gamilmatar/
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%a8%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b2-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%b9/
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من ناحيتي لم أتوقع أن يحل مؤتمر هذا العام قضية من القضايا المطروحة على موائد الحوار 

الدولي. وأسبابي كثيرة. أولها وأهمها أن أغلب الزعماء ذهبوا إلى المؤتمر وهم واثقون من أن الرئيس 

ف يفسد المؤتمر كما سبق وفعل في جميع المؤتمرات الدولية التي شارك فيها ومنها األمريكي سو

المؤتمر األخير لمجموعة الدول السبع الذي عقد في كندا. هناك افتعل الرئيس خالفا وترك المؤتمر 

 لمعلنا نيته رفض التوقيع على البيان النهائي. هذا الرئيس مشهود له اإلصرار المتعمد إلحباط أي عم

دولي يستند إلى التعددية ويخضع لقيم مؤسسية تعتمدها قواعد عمل وأعراف دولية. هذه هي طبيعة 

شخصية الرجل، وأقصد الرئيس األمريكي. أقرأ عنه مبالغات عديدة وأتابع استخدامه الواثق من كفاءة 

 ه الرئيسالفوضى غير المنظمة على إحباط مساعي حلفاء الوضع القائم. الوضع القائم، كما وجد

في أن تحصل على ” حقها“ترامب، وضع يخدم مصالح أطراف كثيرة وال يضمن ألمريكا بالضرورة 

كل ما تريد ولو على حساب الحلفاء والشركاء. أمريكا أوال. أعجبني وصفا خفيف الظل صاغه أحد 

رات يتصرف دونالد في المؤتم“الصحفيين لتصرفات الرئيس ترامب في المؤتمرات الدولية، كتب 

كطفل مدلل ومشاكس، يفترش األرض، يرفس بقدميه وال يتوقف عن الصراخ مرددا ال ال كلما اقترب 

 .”منه أحد أو طلب رأيه أو سأله

كان المشهد في بياريتز ليلة وصول الوفود وخالل اليومين التاليين، حسب وصف أحد المراقبين، 

عة الخالبة، هذه الطبيعة التي كانت وراء مثيرا لإلعجاب ولكن أيضا للعجب. اإلعجاب طبعا بالطبي

سعي الطبقة الحاكمة المصرية في العهد الملكي إلى اختيار هذا الموقع كأحد أهم مواقع التصييف في 

الخارج. محظوظة كانت اإلمبراطورة أوجيني. ال يذكر اسمها إال ومعه أسماء أشهر وأعظم الفنادق 

ما أكثر مما نعرفه عن آخر إمبراطورة آل إليها الحكم في والمواقع السياحية. نعرف عنها في مصر رب

أخر عقود اإلمبراطورية الصينية وربما أكثر مما نعرفه عن كاترين العظيمة في روسيا وفيكتوريا 

ملكة اإلنجليز في أبهى عصور االستعمار. أظن أنها كانت نموذج التقدم كما استوحاه الخديوي إسماعيل 

و عنها أنها عندما فقدت عرشها زارت مصر سرا في مطلع القرن العشرين وحريم عصره، يذكر لها أ

بحثا عن استضافة في القصور الخديوية المصرية. وقتها كانت رياح التغيير تحمل لألوروبيين نذرا 

غير طيبة. دول في القارة غير راضية بما قسم لها من مستعمرات في إفريقيا وتوازن قوى دقيق يختل 

وى القومية الصاعدة في ألمانيا وإيطاليا والقوى اليسارية والفوضوية في أرجاء أخرى تحت ضربات الق

من القارة. لست وحدي من يسمع اآلن صوت رياح تتجمع على البعد تهدد استقرارا هشا في أوروبا، 

وهناك في فندق القصر في بياريتز أرى اليأس متمكنا من رؤساء أوروبا، ومعهم السيد آبي رئيس 
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ء اليابان، حتى أنهم قرروا في بداية المؤتمر عدم إصدار بيان يلخص ما توصلوا أو لم يتوصلوا وزرا

 .إليه نتيجة مباحثات قمتهم، وما صدر في النهاية لم يخرج عن كونه من لزوم البرتوكول

قبل ركوبه الطائرة التي كانت ستقله إلى الطائرة الرئاسية رفع الرئيس ترامب رأسه نحو السماء 

لحظة طالت. قال صحفيون حضروا هذا المشهد أن الرئيس أراد أن يقول لهم أنه مبعوث السماء، هو ل

الرجل المختار، إلى مهمة مقدسة جديدة. سواء كان الرئيس يسخر من الصحفيين أو من المؤتمر الذي 

الثابت لدينا  قى أنيستعد للسفر إليه أو كان حقا يعتقد أنه الرجل المختار أمر ليس مكان مناقشته هنا، يب

هو أن الرئيس األمريكي لم يجن ألمريكا من هذا المؤتمر إال مزيدا من العزلة عن حلفائها الطبيعيين. 

الثابت أيضا أنه فشل في تحقيق كثير من توقعاته وخططه. أذكر منها على سبيل المثال ما يلي. أوال: 

كرهون أمريكا فإذا بجونسون يرتب كان الظن أن بوريس جونسون سند وحليف يعوضه عن حلفاء ي

لمزايا تخفف من وطأة الخروج من االتحاد األوروبي ولو أتت على حساب التحالف المطلق كسابق 

العهد بين أمريكا وبريطانيا. ثانيا: كان الفشل واضحا في محاوالت ترامب كسر وحدة األوروبيين حول 

مع الصين ليعلن تراجعا من جانبه في إجراءات  المسألة اإليرانية، مما دفعه إلى الخروج عن معتاده

الحرب التجارية والسكوت عن دعوة فرنسا لظريف، ثالثا، لم يحصل على ما يريد في شأن دعوة 

روسيا للمشاركة في المؤتمر القادم. أغلب الظن أن ترامب لن يهدأ له بال في هذا الموضوع. ترامب 

ت القادمة أسوة بدورها في االنتخابات الماضية وروسيا في أمس الحاجة لدعم روسي آخر في االنتخابا

جاهزة . رابعا: راهن رئيس البرازيل، االبن الالتيني لترامب كما يطلقون عليه في أمريكا الالتينية، 

على أن فرنسا لن تحصل على تأييد المجموعة للرئيس ماكرون في موقفه من قضية حرائق األمازون. 

س ترامب لم يتمكن من تغيير موقف ماكرون وال من تأمين دعم مناسب الثابت هنا أيضا أن الرئي

للرئيس البرازيلي المتمرد على أوروبا واتفاقية المناخ. ترامب لديه أسبابه الداخلية واإلقليمية التي 

تجعله يشجع البرازيل على التمادي في عنادها في موضوع حرائق الغابات ومواجهة أوروبا. خامسا: 

قصة وصول جواد ظريف إلى مطار بياريتز يبقى حقيقيا وملموسا الموقف األوروبي  مهما قيل في

المتماسك ضد مختلف الضغوط األمريكية بهدف إثارة الخالفات حول الموضوع داخل المجموعة 

األوروبية واليابان معها، بل وجونسون أيضا. مرة أخرى تؤكد أوروبا أنها لن تسلم نفسها طواعية 

ة مشكوك في سالمتها الذهنية وكفاءتها القيادية. أتطلع بشغف لمتابعة تصرفات أوروبا لقيادة أمريكي

خالل عام بدأ بالفعل صباح يوم كتابة هذه السطور، هو العام الذي يتحمل فيه الرئيس ترامب بنفسه 

 .اإلعداد للدورة القادمة لهذه القمة
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اليات المتحدة وبدقة أقوى في فلوريدا أتصور أن المؤتمر القادم، إن دعي فعال لالنعقاد في الو

وعلى أرض ومنشآت يملكها الرئيس دونالد ترامب، وإن استمرت خالل هذا العام مظاهر ومؤشرات 

على حلول لحظة النهاية، وأقصد نهاية عمل وصالحية النظام االقتصادي العالمي المتهالك الذي 

ظهرت على سطح العالقات الدولية ما يعزز  خططت له الواليات المتحدة ثم صاغته وقادته، وكذلك إن

القناعة بأن الواليات المتحدة بإمكاناتها الراهنة ونوعية نخبتها السياسية وبخاصة الحاكمة لم تعد محل 

اطمئنان وثقة الدول الصناعية األخرى، وإذا لم تستعد له أوروبا واليابان بمشروع لنظام جديد، وإن لم 

لحصار فسيكون انعقاده إيذانا بفوضي لم يشهد العالم مثيال لها من تحضره الصين أو حضرت تحت ا

 .قبل

أوحت بعض تصرفات الرئيس ترامب خالل مؤتمر بياريتز بأن الرجل جاء إلى المؤتمر عاقدا 

العزم على عدم إثارة خالفا جسيما يتسبب في انفراط المجموعة أو تجميد نشاطها. لم يلب توقعات 

المؤتمر يعمل ولكن في نطاق الحدود الدنيا. أما الحدود القصوى فمجالها  أغلب المراقبين بل ترك

المؤتمر القادم في فلوريدا تحت قيادة الرئيس ترامب وتخطيطه وفي زخم حملة إعادة انتخاب دونالد 

 .ترامب رئيسا ألمريكا
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

6 - Opłata od plastiku w unijnym budżecie 
Anna Słojewska 26.01.2020 

Na 20 lutego został zwołany nadzwyczajny szczyt poświęcony nowemu wieloletniemu 

budżetowi UE. Jest praktycznie przesądzone powiązanie pieniędzy z mechanizmem 

praworządności i wprowadzeniem opłaty od plastiku. 

W Brukseli przyspieszyło w sprawach finansowych. Jeszcze kilka tygodni temu nie 

wykluczano, że porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027 może zapaść 

dopiero w drugiej połowie roku. Jednak Charles Michel, nowy przewodniczący Rady 

Europejskiej (po Donaldzie Tusku), podszedł do sprawy ambitnie i chce mieć sukces jak 

najszybciej. Zwołał właśnie nadzwyczajny szczyt UE na 20 lutego. – Jest ogromna szansa, 

że sprawa zostanie zamknięta w czasie tego jednego szczytu. Jak będzie trzeba, to Michel 

będzie trzymał przywódców w Brukseli dwa–trzy dni – mówi „Rzeczpospolitej" dobrze 

poinformowana osoba zaangażowana w budżetowe negocjacje. 

 

Na stole jest projekt Komisji Europejskiej sprzed 20 miesięcy, który na nową 

siedmiolatkę przewiduje wydatki na poziomie 1279 mld euro, czyli 1,11 proc. dochodu 

narodowego brutto (DNB). To mniej niż w okresie 2014–2020, ale i tak każde państwo 

będzie musiało zapłacić do budżetu relatywnie więcej, bo z UE wychodzi jeden z 

największych płatników netto – Wielka Brytania. 

https://www.rp.pl/autor/69/anna-slojewska
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Projekt KE przewiduje dla Polski radykalne cięcie funduszy z polityki spójności o 19 

mld euro w porównaniu z okresem 2014–2020. Polska zapowiadała, że się z tym nie 

zgodzi, ale widać, że wynik negocjacji może być dla nas nawet gorszy. 

– Stawiam na ostateczny wynik na poziomie 1,08 proc. DNB – mówi nam dobrze 

zorientowany rozmówca. To byłby kompromis między tymi, którzy – jak Polska – chcą 

więcej pieniędzy w szczególności na politykę spójności, a tymi, którzy – jak Niemcy, 

Austria, Holandia, Szwecja czy Dania – zabiegają o dalsze cięcia. – Kraje muszą do sprawy 

podejść poważnie i niektóre już to robią. Niemcy i Francja zrozumiały presję czasu i są 

gotowe do porozumienia – ocenia unijny urzędnik. Według niego Holandia zrobi tak jak 

Niemcy, a Austria – po powstaniu nowego rządu z udziałem Zielonych – też jest bardziej 

skłonna do rezygnacji z postulatu głębokich cięć w wydatkach. – Najbardziej radykalne są 

Dania i Szwecja, ale one też muszą szybo zrozumieć, że postulowany przez nich budżet 

zaledwie 1 proc. DNB nie ma szans na realizację – ocenia nasz rozmówca. Z kolei na tych, 

którzy chcą większego budżetu na politykę spójności, działa koronny argument 

niebezpieczeństw związanych z brakiem budżetu. Gdy go nie ma, w praktyce finansowana 

jest administracja i polityka rolna, ale polityka spójności zamiera. 

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo dodania tzw. 

nowych dochodów własnych UE. Obecnie budżet jest finansowany głównie ze składek 

narodowych liczonych w relacji do DNB, a mniejsza część pochodzi z ceł zbieranych przez 

państwa graniczne w imieniu UE. Komisja Europejska zaproponowała kilka wariantów 

nowych dochodów własnych i obecnie największe szanse na akceptację mają dwa z nich. 

Po pierwsze, opłata od nieutylizowanych opakowań plastikowych: im mniejszy 

recykling, tym większa wpłata do budżetu. Średnio w UE recykluje się 42 proc. plastiku, 

w Polsce ten wskaźnik wynosi ok. 35 proc. Szacuje się, że rocznie do unijnego budżetu 

mogłoby wpłynąć z tego tytułu 5 mld euro. 

Po drugie, przekazanie części wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 

ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Tutaj wpływy mogłyby wynieść 

ok. 10 mld euro rocznie, w zależności od sposobu ich dystrybucji. 

Z naszych rozmów w Brukseli wynika także, że wprowadzenie do nowego budżetu 

mechanizmu wiążącego unijne fundusze z istnieniem niezawisłego sądownictwa jest 

przesądzone. Najgłośniej protestują Węgry, niezadowolona jest też Polska, ale siła 
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przetargowa tych dwóch krajowych jest znikoma. Większość jest za mechanizmem, choć 

pozostaje kwestia procedury jego uruchamiania. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 
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7 - Będzie podatek od mięsa? 
Piotr Mazurkiewicz 31.01.2020 

Do Parlamentu Europejskiego trafi plan podwyższenia cen mięsa w całej UE, aby 

branża ponosiła koszty np. emisji CO2. Chodzi o 32 mld euro rocznie 

5 lutego odbędzie się w Parlamencie Europejskim debata nad propozycją 

sprawiedliwego ustalania cen mięsa, znaną również, jako "opłata środowiskowa" (ang. 

sustainability charge). Mówi o niej raport przygotowany przez Koalicję TAPP, w skład, 

której wchodzą wiodące organizacje rolnicze, zdrowotne i ekologiczne. 

Kluczowym aspektem propozycji jest to, żeby dochody z opłaty na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, prognozowane na 32,2 mld euro rocznie w 28 państwach 

członkowskich UE do 2030 r., mogły zostać wykorzystane przede wszystkim na pomoc 

rolnikom w inwestowaniu w bardziej zrównoważone praktyki rolne. Można by je również 

wykorzystać do obniżenia podatku VAT, do dotacji konsumenckich na warzywa i owoce, 

zapewnienia wsparcia finansowego gospodarstwom domowym o niskich dochodach oraz 

do wspierania krajów rozwijających się w dostosowywaniu się do zmian klimatu oraz w 

ochronie lasów i różnorodności biologicznej. 

- Nadszedł czas, abyśmy podjęli zdecydowane działania w zakresie polityki dotyczącej 

wpływu białka zwierzęcego na środowisko, którego cena jest sztucznie utrzymywana na 

zbyt niskim poziomie przez zdecydowanie zbyt długi czas. Mamy tu rozwiązanie, które 

jest sprawiedliwe dla rolników i wspiera przejście na system żywności oparty w większym 

stopniu na roślinach, którego tak pilnie potrzebujemy, jeśli poważnie myślimy o 

łagodzeniu zmian klimatu – mówi Philip Mansbridge, dyrektor ProVeg International w 

Wielkiej Brytanii, jednego z członków Koalicji TAPP. 

Raport przedstawia skalę możliwych oszczędności w zakresie ochrony środowiska. 

Uczciwe ceny mięsa w Europie mogą doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 nawet o 

120 milionów ton rocznie. Odpowiada to całkowitej emisji CO2 z czterech państw 

https://www.rp.pl/licencja
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członkowskich UE: Irlandii, Danii, Słowacji i Estonii, oraz prawie 3% wszystkich emisji 

gazów cieplarnianych w UE. 

- Włączenie kosztu środowiskowego białka zwierzęcego do ceny mięsa jest 

kluczowym elementem w realizacji celów UE w zakresie klimatu, różnorodności 

biologicznej, zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt – mówi Pier Vellinga, profesor 

ds. klimatu i przewodniczący koalicji TAPP. 

Jak podkreśla Jeroom Remmers, dyrektor Koalicji TAPP, istnieją również szersze 

korzyści z opłaty środowiskowej za mięso. Jeśli spożycie mięsa w UE zmniejszy się, a 

spożycie białka roślinnego wzrośnie, zmniejszą się również koszty opieki zdrowotnej, 

ponieważ Europejczycy spożywają około 50 proc. więcej mięsa, niż rekomenduje się w 

zaleceniach żywieniowych. Możemy również zaoszczędzić miliardy euro rocznie dzięki 

niższym kosztom opieki zdrowotnej. 
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8 - Koronawirus będzie kosztował Chiny 60 mld dolarów 
Dominik Osowski 31.01.2020 

Według niektórych ekonomistów tempo wzrostu chińskiego PKB może się obniżyć w 

I kwartale 2020 r. nawet o 2 pkt proc. z powodu koronawirusa. Oznaczałoby to, że 

gospodarka straci przez epidemię 62 mld dol. 

Według Zhanga Minga, ekonomisty z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, 

najbardziej optymistycznym scenariuszem jest spadek tempa wzrostu PKB Chin o 1 pkt 

proc., do 5 proc. w tym kwartale, zakładając, że epidemia potrwa do końca marca. 

Inni specjaliści są jednak bardziej pesymistyczni. Analitycy z Nomura uważają, że 

tempo wzrostu może się obniżyć o 2 pkt proc. lub więcej w I kwartale. Chiński dziennik 

„Global Times” również napisał, że wybuch może obniżyć temp wzrostu o dwa punkty 

procentowe, powołując się na specjalistów z branży. 

Byłoby to duże uderzenie dla Pekinu, na które druga pod względem wielkości 

gospodarka świata nie może sobie pozwolić. Tempo wzrostu PKB w Chinach było w 

ubiegłym roku najsłabsze od blisko trzech dekad w związku ze skutkami wojny handlowej. 
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Władze starają się już łagodzić skutki koronawirusa. Jak dotąd lokalne rządy 

przeznaczyły 12,6 mld dol. na leczenie i sprzęt. Z kolei duże banki obniżyły stopy 

procentowe dla małych firm i osób fizycznych w obszarach najbardziej dotkniętych 

kryzysem. Bank of China poinformował, że pozwoli ludziom w Wuhan i pozostałej części 

prowincji Hubei opóźnić spłatę kredytu o kilka miesięcy, jeśli stracą źródło dochodu z 

powodu koronawirusa. 

Koronawirus zabił już ponad 200 osób i zaraził więcej niż w przypadku wybuchu 

wirusa SARS w 2003 r. Zhang i inni analitycy sugerują, że skutki mogą być o wiele 

poważniejsze niż po SARS, chorobie układu oddechowego, która spowodowała 

krótkotrwały spadek tempa wzrostu gospodarczego w Chinach. 
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9 - Brexit to gra o sumie zerowej, nikt nie wygra 
Piotr Mazurkiewicz 30.01.2020 

Wszyscy stracą na brexicie, ale nie wiemy, jaki może być rozmiar strat w Wielkiej 

Brytanii i w Europie – mówi ekonomista Wojciech Paczos, wykładowca w Cardiff 

University. 

Jakie będą największe straty Wielkiej Brytanii po brexicie? 

Formalnie wychodzi z UE, ale nadal ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z 

członkostwa, traci jedynie prawo głosu. Do końca roku będzie czas na wynegocjowanie 

umowy o wolnym handlu, ale tego rodzaju porozumienia są przygotowywane bardzo długo 

i jest wiele miejsc, w których może dojść do dużej różnicy zdań. Bardzo łatwo jest ten 

termin przekroczyć. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał krajobraz po brexicie, jakie 

utrudnienia dla firm się pojawią, jakie formalności będą musiały spełnić towary przy 

przekraczaniu granic. To gra o sumie zerowej, nikt w niej nie wygra, a wszyscy stracą. 

Wielka Brytania już traci: mowa o rozwoju wolniejszym o 1–2 proc. PKB. Choć 

bezrobocie jest znikome, to nie rosną wynagrodzenia. Firmy nie chcą płacić więcej przez 

niepewność. Z tego powodu spadły inwestycje. 

A gdzie straci Europa? 
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Gospodarka brytyjska to czempion, jeśli chodzi o usługi. Z kolei UE, choć opiera się 

na czterech swobodach, to z usługami radzi sobie najgorzej. Polska eksportuje ich dużo i 

traci sojusznika w zakresie rozwoju rynku. Znika też brytyjska składka, a kraj ten był 

płatnikiem netto do kasy UE, zatem będzie mniej funduszy, także dla Polski. 

Unia bardzo by chciała zbudować własne w Paryżu czy Frankfurcie, ale to długie 

procesy, zajmujące nawet pokolenia. W Londynie dzięki nagromadzeniu banków i 

instytucji finansowych na małym obszarze mogą się one łatwo wymieniać informacjami 

czy zasobami. To ogromna zaleta, do tego językiem finansów jest angielski i tego nie 

zmienimy. 

Zyska Nowy Jork? 

O tym finansiści też mówią, przy możliwościach technicznych lokalizacja biura ma 

znaczenie drugorzędne. W Europie firmy finansowe otworzą biura, żeby mieć unijny 

paszport do operacji na kontynencie, ale mogą to być małe oddziały. Zaczyna się dyskusja, 

czy świat potrzebuje dwóch takich centrów finansowych, może Nowy Jork wystarczy? 

Londyn na pewno na tym straci, to już widać. 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 تي يرفض التقديرات األولية للميزانيةوزير المالية الكوي - 10

 أكد أهميَّة الحد من الهدر في المصروفات وعدم المساس بالمستوى المعيشي

 16:51 2019أكتوبر  13األحد    وكاالت  

د التقديرات األوليَّة المقدمة من الجهات الحكوميَّة رفض وزير الماليَّة الكويتي نايف الحجرف اعتما

أعلن وزير الماليَّة الكويتي نايف الحجرف رفضه اعتماد التقديرات األوليَّة  (لمشروع الميزانيَّة )أ.ف.ب

المقدمة من الجهات الحكوميَّة لمشروع ميزانيَّة السنة الماليَّة المقبلة التي تبدأ في أول أبريل )نيسان( 

 مليار دوالر(. 91.3مليار دينار ) 27.7بسبب ضخامتها، إذ بلغت  2020

ونقلت "رويترز"، عن بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف، قوله أمام ملتقى الماليَّة العامة 

بحضور الجهات الحكوميَّة المختصة بإعداد الميزانيَّة "التقديرات األوليَّة للميزانيَّة العامة المقبلة 

 ر واقعيَّة، وهذا أمٌر مرفوٌض، وال يسهم في تعزيز التوازن المالي للميزانيَّة".مضخّمة وغي

وأضاف، "على الجميع أن يعي دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك عدم 

 المساس بالمستوى المعيشي للمواطن واإلنفاق الرأسمالي على المشروعات التنمويَّة".

، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى "تطبيق برنامج إصالح اقتصادي"، 2014وتسعى الحكومة منذ 

تضمن تقليصاا للمزايا المقدَّمة للمواطنين، وتخفيضاا للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك 

 .2016الجهود تراجعت كثيراا بعد انتخاب البرلمان الحالي في نوفمبر )تشرين الثاني( 

اإلجراءات التقشفيَّة، ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها ويعارض كثيٌر من النواب 

وقال الحجرف، في كلمته، "على جميع الجهات تقديم موازنة  أوالا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

واقعيَّة، وتحديد احتياجاتها وفقاا لنتائج الحساب الختامي األخير، وإال سيتم تفعيل أدواتنا بوضع 

وفي يناير )كانون الثاني(، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانيَّة ستصل إلى  ت نيابة عنكم".التقديرا

مليار دوالر أميركي( في السنة الماليَّة  73.93)  مليار دينار 22.5مليار دينار والمصروفات  16.4

طاع نسبة مليار دوالر أميركي( قبل استق 20.04مليار دينار ) 6.1بعجز متوقع قدره  2020 - 2019

 احتياطي األجيال القادمة.

https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%

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

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/63536/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


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

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

27 

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

 تحذيرات جديدة من "فيتش" و"موديز" تضع لبنان أمام إعادة جدولة ديونه - 11

 يقلل حاكم المصرف المركزي ووزير المال من هذه المخاوف

 0:09 2019يونيو  28الجمعة   sabineoueiss@ صحافية سابين عويس 

 

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يؤكد بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أن األوضاع 

 (المالية والنقدية مستقرة )الوكالة الوطنية

الوضع المالي  تتواصل تقارير المؤسسات الدولية ووكاالت التصنيف المحذرة من مخاطر

واالقتصادي في لبنان، مقابل تطمينات رسمية يتعاقب على إصدارها وزير المال علي حسن خليل 

 وحاكم المصرف المركزي رياض سالمة.

آخر هذه التقارير ما أصدرته وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني التي استعادت مسألة إعادة جدولة 

 ت األساسية المطروحة.الدين السيادي اللبناني كأحد الخيارا

 إعادة هيكلة الدين

وقالت "إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك 

الحكومة التخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر إلدارة االلتزامات ربما يشكل تخلفاا عن 

 2019اني للبنان "على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية السداد"، وأضافت "موديز" في تحليل ائتم

من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ 

الحكومة إجراءات تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر إلدارة االلتزامات قد يشكل تخلفاا عن السداد 

 بموجب تعريفنا".

انت الوكالة رفعت من مستوى تحذيراتها للمستثمرين، بإصدار تقرير عن نظرتها المستقبلية وك

للبنان، بعد أقل من أربعة أشهر على التقرير الذي خفضت فيه تصنيف لبنان إلى مستوى غير مسبوق 

 مع نظرة مستقّرة. Caa1"" وهو

 تخلف عن السداد

في المئة من الناتج  138عام المرتفع الذي بلغ وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى مستوى الدين ال

في المئة من اإليرادات الحكومية، وقالت "على الرغم  46.9المحلي اإلجمالي، وباتت خدمته توازي 

تضمن تدابير مالية أساسية، إال أن تباطؤ حركة التدفقات وضعف نمّو  2019من أن مشروع ميزانية 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/16481
https://twitter.com/sabineoueiss
https://twitter.com/sabineoueiss
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/16481
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استجابة الحكومة لهذا األمر عملية إعادة هيكلة للدَّين العام أو الودائع يزيدان المخاطر من أن تتضمن 

 أي تدابير أخرى شبيهة ال يمكن تفسيرها وفق معايير الوكالة إال على أنها تخلّف عن السداد".

واستندت الوكالة في هذا التقييم إلى مجموعة عوامل أساسية ضرورية للتصنيف، ال سيما القوة 

ؤسسات، والعجز المالي، والقدرة على تجنّب المخاطر، وعليه، فإن "أي تهديد االقتصادية، ومتانة الم

مباشر ووشيك يؤدي إلى خفض أولي للتصنيف". وتوقعت الوكالة تعافياا بسيطاا في التحويالت من 

، في حال حصل لبنان على أموال مؤتمر "سيدر" بعد إقرار 2019في المئة عام  0.8الخارج بمعدل 

 مشيرة إلى تراجع في مصادر التمويل الخارجية، مثل الخليج.، 2019ميزانية 

 "فيتش"... الميزانية غير كافية

على معالجة  2019أما وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني، فشككت من جهتها بقدرة ميزانية 

الوضع، وقالت "لبنان في حاجة إلى إصالحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الميزانية واستقرار 

نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي". وأضافت "حتى لو تحققت خطة الميزانية بالكامل 

 ، فإنها ستكون مجرد خطوة أولى نحو استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي".2019لعام 

 5.5ى ة إلوأوضحت أن استقرار الدين الحكومي من الناتج يتطلب خفض عجز الميزانية اللبناني

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي على األقل، وكشفت أن أوضاع المالية الخارجية للبنان، ال تزال 

تحت الضغوط، بسبب انخفاض االحتياطيات األجنبية والودائع المصرفية، في الثلث األول من السنة 

 الحالية.

ة والمكافآت، وعليه، خفضت ورأت أنه من الصعب ضبط اإلنفاق المتعلق بالتوظيفات الجديد

نقطة أساس إلى تسعة في المئة تقريباا من إجمالي الناتج المحلي،  1.5حوالى  2019توقعاتها للعجز في 

وحتى لو جرى تطبيق بنود الميزانية كاملة، فإنها ستكون مجرد خطوة أولى نحو تثبيت الدين الحكومي 

(، األمر الذي يتطلّب تضييق 2018في نهاية عام في المئة  151نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )

 في المئة على األقل. 5.5العجز إلى 

 هندسة الصفقة

وذكرت أن نصف جهود خفض اإلنفاق في الميزانية، يعتمد على قيام الحكومة بإصدار سندات 

ة على ئخزينة بفائدة واحد في المئة، أي أقل بكثير من أسعار السوق حالياا والتي تبلغ سبعة في الم

سندات خزينة مدتها سنتان، وقالت إن تفاصيل هذه العملية غير واضحة بعد، لكن يبدو أن مصرف 

 لبنان سيشتري هذه السندات ويحاول هندسة الصفقة بطريقة ال تؤثر في ميزانيته العمومية.
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واعتبرت الوكالة أن االقتراض بمعدل منخفض بشكل مصطنع، يشير إلى نسبة الضغوط المالية 

لتي تتعرض لها الحكومة، ويثير تساؤالت حول استدامة الدين العام، نظراا إلى االعتماد الكبير على ا

البنك المركزي في التمويل. وشّددت على أن تدهور المالية العامة والضغوط المتزايدة على نظام 

عديل نظرتها ل( إلى تالتمويل في لبنان كانا من بين األسباب التي دفعت الوكالة في ديسمبر )كانون األو

 المستقبلية للبنان إلى سلبية.

وبينما أشارت إلى أن تشكيل الحكومة في يناير )كانون الثاني( لم يدعم المؤشرات الرئيسة مثل 

نمّو ودائع المصارف واالحتياطيات األجنبية، قالت "يبقى أن نرى ما إذا كانت ميزانية الحكومة أو 

 تعّزز الثقة بين المودعين أو المستثمرين األجانب".اإلصالحات في قطاع الكهرباء، س

 مخاطر حقيقية

وأكدت أن قدرة السلطات على تنفيذ خططها من دون إلحاق المزيد من الضرر بالثقة وزعزعة 

نظام التمويل الحكومي، هي العناصر األساسية من أجل عودة الوكالة عن نظرتها السلبية للبنان. وال 

مخاوفهم من أن تنحو الوكالة في هذا االتجاه، ما سيعني أن وكالتين من أصل يخفي خبراء اقتصاديون 

ثالث قد عمدتا إلى خفض التصنيف، وهذا يضع لبنان أمام مخاطر حقيقية ال بد للمسؤولين والسلطات 

 المعنية من أخذها في االعتبار.

ندات دخول السوكان سبق تقريري وكالتي التصنيف، تقرير لوكالة "بلومبرغ" حذرت فيه من 

اللبنانية مرحلة الخطر في ظل أزمة الميزانية. ورأت أن الميزانية تأخرت كثيراا، علماا أنها تضمنت 

في  7.6في المئة إلى  11.4خفضاا لإلنفاق وتجميداا للتوظيف في القطاع العام، وخفض العجز من 

الحات اسية التي تعرقل اإلصالمئة. ونبّهت من "أن صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب الخالفات السي

 االقتصادية، بينما يُنتظر أن يقّر مجلس النواب الميزانية".

 الوقت يمر

وعلّق رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج لالستثمار في الكويت رافاييل بيرتوني قائالا: 

لسيطرة اعتُمدت تسمح با "الوقت يمّر وهناك قرارات ال تحظى بشعبية بين اللبنانيين، إال أنها في حال

على العجز المالي". وتوقفت "بلومبرغ" عند ما كان أعلنه وزير المال عن نية الوزارة إصدار سندات 

مليار دوالر للمساعدة في خفض الدين، لكن المصارف  7.3ألف مليار ليرة أو ما يعادل  11خزينة بقيمة 

 المقرضة لن توافق على شراء هذه السندات.

ألمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر قوله، إن المصارف لن ترضى ونقلت عن ا

باالكتتاب إال بفوائد السوق، ليس بسبب نقص في السيولة وإنما بسبب الكلفة، وهذا سيترتب بحسب 
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الوكالة على المصرف المركزي أن يتحمل وحده هذه الهندسة، ورأت أن السندات اللبنانية دخلت مرحلة 

أزمة الميزانية. وذكرت أّن ثالثة أضعاف عدد اللبنانيين يعيشون خارج لبنان، وهم  الخطر في ظل

يدعمون االقتصاد عن طريق التحويالت المالية التي تأتي بشكل رئيسي من دول الخليج وأفريقيا، 

وتستخدمها المصارف بعد ذلك لشراء الديون الحكومية، إال أّن الوكالة لم تتلَق أي تعليق من مصرف 

 بنان أو وزارة المال على هذا الموضوع.ل

 وزير المال... الوضع تحت السيطرة

في المقابل، يقلل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ووزير المال علي حسن خليل من هذه 

المخاوف. فوزير المال ورداا على سؤال حول تقرير "موديز" طمأن إلى أن "الوضع تحت السيطرة"، 

ى "قراءة متأنية واألمور ليست سلبية والرهان اليوم هو على إقرار الميزانية وقال إن التقرير يحتاج إل

 وااللتزام باإلجراءات وحماية االستقرار السياسي والحكومي".

أما مصادر مصرفية، فعلقت على التقرير بالقول، إن هذا األمر "ناتج من مناخ متشنج يسود أوساط 

شعورها بغياب حس المسؤولية لدى السلطات حيال مدى  المؤسسات المالية ووكاالت التصنيف، نتيجة

خطورة عدم تنفيذ االلتزامات التي وعدوا بها". واستبعدت المصادر قيام المصارف بتمويل االكتتاب 

 الذي كشف عنه وزير المال، مشيرة إلى أن المصرف المركزي هو من سيتحمل هذا الموضوع.

https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8

%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B

1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87 

 

 !على الرعايا الفقراء” ملك“الدوالر  - 12

 01/10/2019    االفتتاحية طالل سلمان 

ديماا احتل اصحاب االرصدة مقاعد االنتظار في ليس جديداا اللعب بسعر صرف الدوالر.. وق

 (..المصارف لبيع الدوالر بالليرة، او بيع الليرات بالدوالر )أيهما االريح

ها نحن نشهد اآلن طالئع ازمة مشابهة، بين الضالعين فيها من يملكون ما يكفي للمضاربة صعوداا 

 …او نزوال، بيعاَ وشراء، واآلخرون بال عشاء

https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/36491/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
http://talalsalman.com/author/talalsalman/
http://talalsalman.com/author/talalsalman/
http://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
http://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/
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نان يطمئن، والحكومة تحلف باهلل العظيم أن ال ازمة سيولة.. لكن المواطنين الذين حاكم مصرف لب

ال يصدقون االعالم الرسمي يذهبون إلى الصرافين فيشترون الدوالر بزيادة مائة ليرة وأكثر عن سعره 

 !المعلن والمعتمد

ين بور المتهافتكيف السبيل الن يصدق المواطن دولته، وهو الذي يرى غير ما يسمع، ويتأمل طا

على االتجار بالعملة الوطنية وكأنها سلعة كاسدة ويذهب إلى الدوالر لكي يشتري اطمئنانه وراحة باله 

 ..إلى سالمة ارصدته وثورته المحمولة والمنقولة والبين بين

 ،كالعادة، سيزداد االغنياء غنى، وسيزداد الفقراء فقراا، من دون أن يجدوا مرجعاا يستمع إلى وجعهم

ممنوع “، لكن المواطن يفاجأ دائماا بالفتات ”دعه يعمل، دعه يمر“فاالقتصاد في لبنان حر، على طريقة 

 ..، فيرجع إلى بيته مقهوراا ”المرور

اصحاب البنوك سعداء، والسماسرة اسعد، فالكل يجني ارباحاا غير مشروعة، وحاكم المصرف 

، الذي يرى فيه البعض تشديداا للحصار على ”يركياالجتياح االم“المركزي يفتح خزائنه لمقاومة هذا 

الذي لم يعرف الطريق إلى المصارف، وان كان يهمه استقرار النقد الوطني ألنه ” حزب هللا“تمويل 

 ..لم يألف التعامل بالدوالر

الطريف انه كلما تفاقمت االزمة االقتصادية ـ المعيشية في البالد ازداد االغنياء غنى، وربحت 

من المضاربة، وربح اصحاب محالت الصيرفة، ودفع المواطن الطبيعي ـ الذي تتناقص  المصارف

اعداده بسبب المنفخة واالدعاء الفارغ، من قوته وقوت عياله ثمن الحفاظ على استقراره الشخصي 

 ..بمعزل عن تطمينات الدولة

http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-

%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D

9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82&utm_campaign=a95b655b96-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-a95b655b96-274251417 

 

 يالفساد وسوء اإلدارة يكبالن االقتصاد العراق - 13

 ... ورغم ارتفاع عائدات النفط ال تتوفر فرص عمل كافية%25البطالة بين الشباب تزيد على 

 14:48 2019أكتوبر  8الثالثاء    صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى

محافظة البصرة للمطالبة بوظائف وخدمات حكومية أفضل  عراقيون يحتجون خارج مبنى مجلس

 ()رويترز

http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?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=a95b655b96-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-a95b655b96-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?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=a95b655b96-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-a95b655b96-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?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=a95b655b96-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-a95b655b96-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?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=a95b655b96-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-a95b655b96-274251417
http://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/?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=a95b655b96-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d8b58ef19e-a95b655b96-274251417
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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ال يبدو أن اإلجراءات التي أعلنتها الحكومة العراقية في محاولة الحتواء االحتجاجات الواسعة في 

البالد تنجح حتى اآلن في امتصاص الغضب الشعبي غير المسبوق. ورغم أن العراق شهد مظاهرات 

، لكنها كانت إلى حد ما احتجاجات "ملونة سياسيا" ضمن صراعات 2016واحتجاجات واسعة في 

 النخبة السياسية التي تطغى عليها أحزاب وجماعات طائفية، لبعضها ميليشيات مسلحة.

لكن االحتجاجات الحالية، التي تأتي بعد عام من تولي حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 

فية الموالية إليران، عمادها الشباب وال تُرفع فيها شعارات رئاسة الوزراء بدعم من األحزاب الطائ

حزبية أو طائفية، وإنما تترّكز على معارضة الفساد والتدهور االقتصادي، وتحتّج على فشل الحكومة 

 في حل مشكالت البالد االقتصادية.

 ة، واألهمركزت اإلجراءات التي أعلنتها الحكومة على منح أراٍض للمواطنين وبناء وحدات سكني

ألف دينار عراقي( شهريا لمدة ثالثة أشهر. لكن تلك  175دوالرا ) 145صرف إعانة بطالة بقيمة 

 اإلجراءات لم تقنع المتظاهرين المطالبين بما قد ال تتحمله الحكومة، وهو القضاء على الفساد.

هد ا الحقا. وتعواضطرت الحكومة إلى اإلعالن، االثنين، عن إجراءات اقتصادية جديدة ستعلن عنه

الرئيس العراقي، برهم صالح، محاربة الفساد. لكن المشكلة أن هؤالء الشباب العراقيين المتظاهرين 

غير المنتمين سياسيا سمعوا هذه الوعود مرارا وتكرارا من قبل على مدى السنوات الماضية، بينما ال 

ادي النفط وتصديره يزداد البؤس االقتصيرون أي تحسن. على العكس، كلما زاد دخل البالد بزيادة إنتاج 

 لقطاعات واسعة من العراقيين.

يذكر أن االحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر جاءت ردا على الرّد األمني على تجمع خريجين أمام 

مصالح حكومية الشهر الماضي مطالبين بفرص عمل. وبسرعة، انتشر الغضب بين آالف الخريجين 

شة، بينما يرون المسؤولين والقيادات الطائفية السياسية تهدر األموال بشكل العاطلين وفئات أخرى مهم

 مستفز.

 خلفية بائسة

، يسعى العراق إلعادة اإلعمار بعد 2003البريطاني للعراق في  -منذ الغزو واالحتالل األميركي

رقية وقف عما خلفته الحرب وسنوات الحصار الطويلة التي سبقتها. لكن صعود الطائفية والنزعات ال

عقبة أمام أي تنمية اقتصادية حقيقية. وربما كان النجاح الوحيد هو استعادة العراق قدراته اإلنتاجية في 

 قطاع النفط.
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، كّرست الحكومة أغلب موارد البالد لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق 2014وفي 

شيات الحشد الشعبي المرتبطة واسعة من شرق وشمال شرق العراق. وذهبت مخصصات هائلة لميلي

 بإيران. وشجع ذلك على توسع رقعة الفساد، سواء في تلك المخصصات أو في المشتريات العسكرية.

ورغم اإلنفاق الهائل على إعادة اإلعمار، فإن الخدمات األساسية في البالد ما تزال في وضع 

ة اء والمياه التي كانت سبب معانامتدهور. صحيح أن الحكومة الحالية تمكنت من تحسين توفر الكهرب

العراقيينن لسنوات، إال أن ذلك ليس كافيا. فما زال الناس يستكملون احتياجاتهم من المياه عبر شرائها 

 من شاحنات جّوالة أو من آبار.

، فإن 2014وإذا كانت الحكومة السابقة عانت من تراجع العائدات مع انهيار أسعار النفط في 

المهدي جاءت إلى السلطة وأسعار النفط في تحسن، وبالتالي دخل البالد الذي تُشّكل حكومة عادل عبد 

 منه. %85عائدات النفط 

إال أن استمرار الفساد وسوء اإلدارة في القطاع الحكومي والعام، الذي يشكل عماد االقتصاد 

تثمار ال يترك مجاال لالس العراقي، يبتلعان أغلب عائدات البالد. وما تبقى لإلنفاق على الخدمات العامة

التنموي وتشجيع القطاع الخاص. هذا باستثناء االستثمار في قطاع النفط، الذي ربما كان أكثر القطاعات 

 فسادا ويزداد تغلغل الفساد فيه عبر السنوات الماضية.

 أرقام كلية

ا عالي مليار دوالر، ويشهد نموه خ 200يصل الناتج المحلي اإلجمالي للعراق ما يقرب من  طّا

من العملة األجنبية  %80التذبذب نتيجة عوامل عدة، أهمها أسعار النفط، الذي تشّكل مبيعاته نحو 

 للعراق.

، تراجع النمو بشدة إلى معدل 2016في  %13.1انكمش االقتصاد بمعدل كبير، فمقابل نمو بنسبة 

 ، وبالكاد تجاوز النمو السلبي العام الماضي.2017في  %2.1-سالب 

، %6(، فإن سعر الفائدة في العراق عند نحو %1غم أن معدالت التضخم متدنية جدا )أقل من ور

 لهذا كان من بين إجراءات الحكومة التي أعلنتها تسهيل تقديم القروض للشباب.

ومع تدهور بقية قطاعات االقتصاد، ربما يعد قطاع الطاقة الوحيد الذي يعتمد عليه العراق. وينتج 

ماليين برميل يوميا.  3مليون برميل يوميا، يصدر منها أكثر قليال من  4.5أكثر من  العراق حاليا

 ماليين برميل يوميا. 6ويسعى العراق لتطوير إنتاجه النفطي ليصل إلى 

وكانت أغلب المؤسسات الدولية تتوقع نموا كبيرا لالقتصاد العراقي هذا العام، إال أن األوضاع 

سيتحقق. ففي األغلب إذا تمكنت الحكومة من تجاوز االحتجاجات والبقاء قي الحالية ال تبّشر بأن ذلك 
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الحكم فسيكون ثمن ذلك إنفاق مخصصات كبيرة على الخدمات وتوفير الوظائف ومشروعات خدمية 

 قد ال تكون مستدامة، لكنها توفر فرص عمل كبيرة العدد.

 فقر وبطالة

 ل الفقر في العراق، منها:نشر مشروع "بورغن" العام الماضي حقائق عدة حو

ماليين عراقي نازحين من  3ماليين عراقي في حالة عوز، ونحو  10هناك نحو  2014منذ عام  -

 موطنهم إلى أماكن أخرى في العراق.

حسب البنك الدولي "تدهورت مستويات المعيشة بشكل حاد ما جعل شريحة كبيرة تهبط تحت  -

 جعلها قريبة من خط الفقر".خط الفقر، وهناك شريحة أخرى في وضع ي

 هناك زيادة في عدد السكان ال تقابلها تنمية كفيلة بتوفير فرص العمل في االقتصاد. -

. وإن كان 2014من السكان حسب أرقام  %23ارتفعت معدالت الفقر بين العراقيين إلى نحو  -

 البعض يقدر أن نسبة أكبر مما هو معلن رسميا هي بالفعل تحت خط الفقر.

حسب البنك  %11.2في المئة ) 11لغ نسبة البطالة في العراق حسب األرقام الرسمية أكثر من تب

في المئة  60في المئة. ويشكل الشباب نحو  27إلى  17الدولي(، لكنها تتراوح في فئة الشباب ما بين 

اطق إلى مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة في بعض المن 40من سكان البالد، البالغ عددهم أكثر من 

 70ماليين نسمة. ومن المفارقات أن نحو  4في المئة، كما في البصرة التي يقطنها نحو  40أكثر من 

 في المئة من ثروة العراق النفطية موجودة في البصرة.

من العمالة في العراق. في ميزانية  %80الحكومة هي أكبر موظف في البالد، حيث تستوعب نحو 

ار دوالر للعاملين في الحكومة والقطاع العام، تشمل الرواتب ملي 52خصصت الحكومة  2019

عن المخصص في ميزانية العام  %15ومعاشات التقاعد والضمان االجتماعي. ويزيد هذا المبلغ بنسبة 

 الماضي.

https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%

A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-

%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%A7%D9%82%D9%8A 
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https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%82%D9%8A


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

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

35 

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

 توقعات بعجز غير مسبوق في الموازنة العراقية - 14

 بغداد على موعد مع سداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية في فترات ماضية

 18:20 2019سبتمبر  11األربعاء     omarsatter@ صحافي عمر ستار

 (البرلمان العراقي ملزم بإقرار قانون الموازنة قبل انتهاء فصله التشريعي )رويترز

ر الواردة من لجنة المال في البرلمان العراقي إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة تشير التقاري

هو األسوأ منذ سنوات، وهو سبب العجز الكبير المتوقع وكثرة المشكالت العالقة والتي قد  2020لعام 

قبل  تحول دون إقراره في الموعد المحددة. وتؤكد اللجنة أن الحكومة وعدت بإرسال مسودة الموازنة

نهاية الشهر الحالي، وإنها بصدد إدخال تعديالت طالبت بها الكتل البرلمانية من خالل مفاوضات 

 أجريت مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خالل األسابيع الماضية.

 عجز كبير

ويقول عضو لجنة المال جمال كوجر لـ "اندبندنت عربية"، إن "العجز المتوقع في موازنة العام 

مليار دوالر(، بحسب المعلومات  50تريليون دينار عراقي )أكثر من  70كبير جداا وقد يصل إلى المقبل 

دوالراا  60التي وصلتنا من الحكومة، واألمر قد يكون أسوأ إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 

"ستقوم  ضيفللبرميل، ال سيما أن أسواق النفط العالمية غير مستقرة وتعاني من تراجع مستمر"، وي

اللجان المختصة في البرلمان بدراسة مسودة الموازنة فور وصولها من الحكومة وستكون هناك 

 مناقشات مستفيضة ومقترحات كثيرة لتفادي هذا العجز غير المسبوق".

وترى اللجنة أن ما سيؤثر في حصص المحافظات والقطاعات االقتصادية والخدمية من الموازنة 

موعد مع سداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية في فترات ماضية، إذ تضغط هو أن العراق على 

بعضها من أجل تحصيل أموالها، ومنها الواليات المتحدة وإيران والصين وفرنسا، وأن هذه الديون تم 

 توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية للجيش العراقي خالل الحرب على تنظيم "داعش".

 يلخالف بغداد مع أرب

وبحسب الدستور العراقي، فإن البرلمان ملزم بإقرار قانون الموازنة قبل انتهاء فصله التشريعي، 

وقبل بداية السنة المالية، إال أن البرلمان العراقي في دوراته السابقة غالباا ما كان يتأخر في تمرير 

 ية.الموازنة بسبب الخالفات واالعتراضات، خصوصاا بين الكتل العربية والكرد

 17وتعترض األطراف العربية على حصة إقليم كردستان، والتي كانت في السابق تصل إلى نسبة 

في المئة. ومع ذلك فإن الخالفات ال  12في المئة من الموازنة، وجرى تخفضيها العام الماضي إلى 

مقابل تعهد ألف برميل نفط يومياا  250تزال مستمرة بسبب تراجع اإلقليم عن اتفاق تزويد بغداد بـ 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/87651
https://twitter.com/omarsatter
https://twitter.com/omarsatter
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الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي اإلقليم. وبررت أربيل ذلك بأنها لم تتخلص بعد من الديون 

المترتبة عليها لصالح شركات النفطية األجنبية التي عملت خالل السنوات الماضية في حقول النفط 

اا نفط في آن واحد. ووفقالكردية، وال تستطيع دفع الرواتب والديون وحصة الحكومة االتحادية من ال

 30إلى  25لعضو "الحزب الوطني الكردستاني" ريبين سالم، فإن مجموع ديون اإلقليم يتراوح بين 

مليار دوالر معظمها للشركات النفطية، وأن الحكومة الكردية تتطلع إلى إبرام اتفاق جديد مع بغداد 

 بشأن موازنة العام المقبل.

ظات الجنوبية أن عدم تسليم حكومة إقليم كردستان نفطها إلى وفي المقابل، يرى نواب المحاف

وحصولها على نسبة من الموازنة أمر فيه ظلم كبير للمحافظات  2012الحكومة االتحادية منذ عام 

المنتجة، مثل البصرة وميسان، ويؤكد النائب عن تحالف "النصر" يوسف الكالبي أن نواباا من كتل 

ير قانون الموازنة إذا ما تضمنت منح اإلقليم أكثر من استحقاقه الطبيعي، مختلفة عازمون على عدم تمر

 وإذا لم تلتزم أربيل بتسليم النفط إلى الحكومة االتحادية كما هي الحال بالنسبة لبقية محافظات البالد".

 تحديد سعر النفط

من  بل خبراءولم يحدد حتى اآلن متوسط سعر برميل النفط للعام المقبل، وهناك تحذيرات من ق

دوالراا للبرميل حتى ال يتسبب بحرج للحكومة كما حصل في العام الحالي حينما  56اعتماد مبلغ 

تراجعت أسعار النفط بشكل غير متوقع، كما إن االرتفاع الحاصل غير مضمون وال يمكن االعتماد 

 عليه في تشريع الموازنة.

ـ "ان دبندنت عربية"، أن تصل الموازنة إلى البرلمان ويرجح عضو لجنة المال البرلمانية حنين قدو ل

خالل الشهر المقبل بسبب وجود الكثير من األطروحات والمقترحات المقدمة من الوزارات، كوزارتي 

التخطيط والمالية، إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ويؤكد عدم وجود أرقام ثابتة في الموازنة 

 ط سعر النفط.حتى اآلن بسبب عدم االستقرار على متوس

ويرى الخبير االقتصادي أسامة التميمي أن "أسعار النفط الحالية جيدة بالنسبة للعراق لكن االتفاق 

األخير لمنظمة أوبك على خفض اإلنتاج للمحافظة على هذه األسعار قد ال يأتي بالنتائج المتوقعة، لذا 

برميل النفط، خصوصاا أن العراق يعد على الحكومة العراقية كتابة الموازنة بتوقع معدل أدنى لسعر 

الحلقة األضعف في المنطقة، وقد يتأثر بأي تغيير أو نزاع قد يحصل، في ظل التوتر بين أميركا 

 وإيران".

ويتابع "أما بخصوص العجز دوماا، فتتم تغطيته من الموازنات االستثمارية وليس التشغيلية، وهذا 

دمية والصحية والتعليمية والتنموية". يذكر أن وزارة المال ما ينعكس سلباا على تنفيذ المشاريع الخ
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العراقية انتقدت في بيان سابق قيام العديد من المواقع اإلعالمية بتداول بعض األخبار عن مبلغ العجز 

، وبين أن "األرقام التي تطرح في اإلعالم حول نسبة العجز في 2020المتوقع في الموازنة لعام 

 انها وال أساس لها من الصحة".الموازنة سابقة ألو

https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8

%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7

%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/55381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 ..؟؟ ..حملة لتنظيف الصيدليات من ذهنية السوبرماركت”دكاكين الدواء”هل نقول وداعاا لـ - 15

 البعثالمصدر :  

الفة في مجال محافظة ريف دمشق عدد الصيدليات المرخصة أو التي يفوق عدد الصيدليات المخ

تُدار نظامياا من قبل اختصاصيي الصيدلة، في ظل إجراءات قمع نقابية تصطدم بصعوبات كبيرة تواجه 

عملها، ومع ذلك يعترض بعض الصيادلة الكثير من القضايا والمشكالت التي تتحدث عن الكثير من 

الدخالء على المهنة، الذين يتركون خلفهم أخطاء ” المتصيدلون“قدمتها أولئك الهموم المهنية، وفي م

قاتلة، فهناك من يستأجرون شهادات صيدلة، وهناك من يوزع األدوية كمندوب مبيعات، ويحمل 

 .!شهادات قد ال تتجاوز في الكثير من األحيان اإلعدادية والثانوية

تهام، إال أن الكثيرين منهم يعتبرون واقعهم مريراا ومع أن الكثيرين يضعون الصيادلة في قفص اال

على عكس ما يتوقع البعض، فقد انخفض دخل الصيادلة خالل الحرب ألسباب عدة منها: انقطاع الدواء 

في فترات سابقة، وازدياد أعداد الخريجين، كذلك رأس المال الكبير الذي يحتاجه الصيدالني ليؤّسس 

امل معاملة المهن التجارية لناحية ضريبة الدخل ورسوم النظافة وأجور صيدلية، علماا أن األخير يع

الكهرباء ورسوم النقابة، وفي نواٍح أخرى يعامل على أنها مهنة علمية خدمية وإنسانية، فالصيدالني 

يتقاضى شريحة الربح ذاتها ألي مهنة تجارية أخرى، ليسأل الكثيرون: أين مردود الشهادة العليا 

متعبة، فجميع المهن العلمية األخرى تتقاضى أجرها أو مردودها المادي تبعاا لدرجة والدراسة ال

التحصيل العلمي كما في نظام العاملين بالدولة، والمهن الحرة مثل األطباء والمهندسين.. الخ، علماا أن 

ذا الحق. أحد بهالقانون النقابي كفل الحق في األجر العلمي أو الفكري، وما زال التنظيم النقابي يطالب 

 انتشرت بشكل واسع خالل فترة األزمة، حتى” المتصيدلين“الصيادلة الذين التقيناهم يؤكد أن ظاهرة 

أصبحت تشّكل تهديداا لألمن الصحي للمواطنين، األمر الذي يفرض معالجة هذه الظاهرة وإزالة 

 .أسبابها

دأ من تخريج عدد ال يقّل عن ألفي وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة يرى الصيدالني أن المشكلة تب

كلية صيدلة خاصة. ومع اكتظاظ األرياف بالصيدليات، أصبح بعض  14صيدالني سنوياا من طالب 

الخريجين والخريجات خاصة يعمد إلى تأجير شهادته في األرياف ريثما تنتهي الخدمة المقّررة في 

بل ممرضين وخريجي معاهد صحية، ومع الريف مدة عامين، وأنه في البداية كان الطلب عليها من ق

الوقت أصبحت النظرة لهذا المشروع تجارية بحتة الستثمار أرباح الصيدليات، وأصبحنا أمام أشخاص 
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ال يمتّون للوسط العلمي الصيدالني األكاديمي بصلة، لتبلغ جرأة البعض حّد ممارسة المهنة في مراكز 

/ت( لمخالفته لألنظمة ٢٥ح ورفض تطبيق القرار )المدن. وطالب البعض بضرورة زيادة هامش الرب

والقوانين، وكذلك ضرورة زيادة االستثمارات لتخفيض الرسوم السنوية. وطالب صيادلة بضرورة 

إحداث مشاريع استثمارية لصالح النقابة للتخفيف من الرسوم المفروضة على الصيادلة، والتراجع عن 

التي أُعطيت للمعامل من ريعها ومحاربة  %55من الـ  %5ء القرارات المخالفة ألنظمة المهنة، وإعطا

الدخالء على المهنة وكل من يمارس مهنة الصيدلة من غير ترخيص من الجهات المختصة وحّل 

 .القضايا العالقة التي يعاني منها الصيدالني

 جاربسبب الحرب وهجرة العديد من األطباء والصيادلة، انتشرت مؤخراا ظاهرة تأجير أو استئ

شهادة الصيدلة أو الصيدلية، وفي هذا األمر تقع العديد من األخطاء، سواء في صرف األدوية الموجودة 

في الوصفة الطبية، أو حتى وصف دواء من دونها، ما أدى إلى حدوث أخطاء ال تُغتفر في مهنة 

شارة إلى الصيدلة، كإعطاء أدوية خاطئة، أو صرف العالج دون وصفة طبية. وهنا ال بد من اإل

ضرورة تحديث بعض القوانين واألنظمة المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، واتخاذ قرارات جديدة للحّد 

 .من المخالفات

لم ينِف غالبية من استطلعنا آراءهم من الناس اعتمادهم على الصيادلة كأطباء بسبب تدني مستواهم 

عدم كبير على الصيدالني القريب منهم، ل في قراهم بريف دمشق يعتمدون بشكل -كما يقولون-المعيشي 

توافر األطباء االختصاصيين في قريتهم ولبعد المسافة وتكاليف السفر من منطقة إلى أخرى. أحد 

ممن يراجعون الصيدلية يقومون باستشارته في الدواء المفروض تناوله، ويتدخل  %90الصيادلة يقول 

 .مهنته وضرورة وجود الصيدالني في صيدليته في هذا األمر بحدود خبرته، مشيراا إلى خطورة

ندرك أن الدواء مادة كيميائية ولها تأثيراتها الجانبية، والصيدالني األكاديمي هو الوحيد الذي 

يستطيع معرفة مكونات الدواء وتأثيراته، خاصة وأن مواطننا يعتمد في الكثير من الحاالت على 

يب المختص، وهنا يكمن دور الصيدالني األكاديمي الذي الصيدالني لالستطباب دون اللجوء إلى الطب

 .يضطر أحياناا إلى تشخيص حالة ما كانت تستدعي ذلك

وعن وجود بعض الشكاوى على الصيدليات التي تقوم بتعديل السعر عن طريق الشطب، قال نقيب 

لمناطق االمشكلة في بعض الصيدليات أنها تكون في   صيادلة ريف دمشق الدكتور عصام مرعشلي:

البعيدة في ريف دمشق، أو أن هناك من لديه كمية كبيرة من األدوية ال يستطيع التعديل بشكل مباشر 

عن طريق لصاقة معينة، فيضطر لشطبها أمام الزبون قبل بيعها بدقائق، ومع ذلك فإننا، كنقابة، أكدنا 

تريها سعر على لصاقة صغيرة يشعلى جميع الصيادلة في المحافظة أال يلجؤوا إلى الشطب إنما كتابة ال
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الصيدالني من أي مكتبة، األمر الذي يمنع المواطن من الشك بالصيدلية أو أنها تبيع بسعر زائد، وبذلك 

 .تكون هناك ثقة بين المواطن والصيدالني

تأجير   وفي رّده على موضوع تأجير الشهادة حّذر نقيب صيادلة ريف دمشق من خطورة

د هذه الحاالت في ريف دمشق، وأنه ال يجوز تأجير الشهادة ألي شخص فهذا الشهادات، نافياا وجو

مخالف للقانون، وأي شخص يمارس المهنة دون ترخيص يعّرض نفسه للحبس ولعقوبات مالية وإغالق 

 .الصيدلية

وحول رّده على القول: إن مهنة الصيدلة اليوم هي مهنة تجارية ربحية قال: تحّولها إلى مهنة 

يس صحيحاا، ولكن ربما وبسبب الضغط المادي الذي يقع على عاتق الصيدالني أصبح مضطراا تجارية ل

لبيع بعض المستحضرات والتي من المفروض أن تتبع للصيدلية، فهو ال يتعدى في ذلك، بالعكس بعض 

المحالت والسوبر ماركات هي من تتعدى، والبعض منها يبيع األدوية خارج القانون ويعاقب المخالف 

 .على ذلك وفق األنظمة والقوانين

ومع ذلك يرى د. مرعشلي أن الصيدالني هو صمام األمان األخير ضمن الحلقة الطبية، وهناك 

قلّة قليلة من الدخالء الذين استغلوا فترة األزمة واعتدوا على المهنة. وألن الصيادلة شركاء حقيقيون 

ة، للتخلّص من المتطفلين على المهن” ة للصيدالنيالصيدلي“في إعادة اإلعمار فقد قاموا بإطالق حملة 

حيث قامت اللجان بالجوالت على كافة الصيدليات لالطالع على الواقع والوقوف على معاناة الصيادلة 

والعقبات التي تواجههم والعمل على نقلها عن طريق النقابة المركزية إلى الجهات المختصة وضبط 

 .من األنظمة والقوانينالمخالفات لدى البعض ومعالجتها ض

وأشار نقيب الصيادلة إلى إطالق حملة نعم للصناعة الدوائية الوطنية، فالصيدلي موجود في المعمل 

الدوائي ومستودع األدوية وفي الصيدليات وفي كل مراحل إنتاج الدواء لتأمين وصوله للمواطن، 

استمروا في االلتزام بالقوانين والصيادلة رغم كل الظروف والصعوبات في تأمين الدواء للمواطن 

 .واألنظمة وبأسعار الدواء الصادرة عن وزارة الصحة حسب قوله

http://syrianexpert.net/?p=40946 
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خرج ولم ” المصرف الصناعي يكشف عن حجم قروض ”..حافّة الهاوية“ملياراا على  35  - 16

 ..”ديع

 :الخبير السوري 

مليار ليرة، ونسبة سيولة  59كشف مدير في المصرف الصناعي عن تجاوز حجم الودائع لديه مبلغ 

مليار ليرة، في  47بالمئة، في حين بلغت قيم األموال الجاهزة نقداا في صندوقه ولدى المركزي  68,4

ك حتى نهاية النصف األول من العام مليار ليرة، وذل 27حين قيمة األموال الجاهزة لإلقراض تقارب 

 .(2019الحالي )

مليارات ليرة منذ شهر آب العام الماضي وحتى  3ووفقاا بصحيفة الوطن.. تم منح قروض بأكثر من 

نهاية النصف األول من العام الجاري، مبيناا أن منح القروض جاء بالتناغم مع سياسة المصرف بالتوسع 

ددتها ت التي حفي منح التسهيالت اإلئتمانية، وفق رؤية المصرف ومحدداته، وبالتوافق مع األولويا

مليار ليرة والبد من التوسع في التوظيفات  59الحكومة، خاصة أن حجم الودائع لدى المصرف تجاوز 

ومنح القروض بما يسهم في تحريك النشاط االقتصادي وخاصة تمويل المشروعات الصناعية 

 .والتنموية

د لعام الجاري مع الفوائوبلغ رصيد القروض الممنوحة لدى الصناعي حتى نهاية النصف األول من ا

 .مليار ليرة قروض متعثرة 35مليار ليرة، منها  40التأخيرية تجاوز 

مليار ليرة،  1,4وبين المدير أنه تم إنجاز تسويات منذ بداية العام الجاري نتج عنها تحصيالت بنحو 

المصرف  مليار ليرة، إذ أنجز 2,5في حين تجاوز حجم التحصيالت في العام الماضي حسب المدير 

مع صناعيين متعثرين، موضحاا أن التسويات تعود بالنفع على  2018تسوية في العام  36ما يزيد عن 

الصناعي وعلى المصرف في الوقت نفسه، إذ يعتمد المصرف على التوسع في التواصل والحوار مع 

نوات سالصناعيين المتعثرين، وخاصة المتعثرين ألسباب موضوعية بفعل الظروف التي رافقت 

 .الحرب على سورية

ولفت إلى أن المصرف يتجه إلى تمويل المشروعات الحيوية والمهمة، على التوازي مع التركيز 

على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المهن الحرفية، ومراعاة التوازن في التمويل 

 .الت المصرفبين مختلف القطاعات لتحقيق أوسع حالة من التوازن والعدالة في تموي

واعتبر المدير أن هناك حالة توصيف تعمل عليها اإلدارة لكل فروع الصناعي وتقييم لحالة هذه 

الفروع، لجهة األداء ومعرفة احتياجاتها ومستلزمات العمل األساسية لديه، خاصة أن العديد من الفروع 
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هو ما تلزمات العمل، وتعاني من صعوبات تتعلق بضيق المساحة التي تعمل فيها، وضعف توافر مس

يؤثر سلباا في أدائها وأنه يتم العمل حالياا على معالجة هذه الصعوبات وتطوير عمل الفروع وتحسين 

 http://syrianexpert.net/?p=40883   .جودة الخدمات فيها

 

ريان..وصمة القطاع النسيجي تُحرج أصحاب اإلسكافي حافي و الحائك السوري الع - 17 

 الكار..؟؟؟؟

 :علي محمود جديد  –سيريا ستيبس  

في الحقيقة من المعيب أن يكون لنا أي مشكلة في قطاع الصناعات النسيجية تحديداا، ألن أول نول 

 ضفي التاريخ كان في سورية، وأول قطعة قماش تُنسج في الكون كانت بالتالي هنا على هذه األر

المباركة، هذا يعني أننا سبقنا أهل الدنيا كلهم إلى هذه الصناعة، فكان من الطبيعي أن تبقى الريادة لنا 

بها، وال نسمح ألحٍد أن يتفّوق علينا بصناعة نحن أوجدناها وابتكرناها .. فهل كنّا أهالا لحمل هذه األمانة 

 ..؟

الحدود، ووصلنا إلى أماكن متخلفة في صناعة في الحقيقة لم نكن أهالا، فقد فّرطنا بها إلى أبعد 

النسيج، عن الكثير من الشعوب، فلم يفدنا النول األول وال القماش األول، ألن األمر كان يحتاج بداهة 

إلى متابعة ومثابرة وإخالص، وإصرار على التفوق المبني على استثمار هذا اإلرث الكبير، الذي كان 

خماا يمّكننا من التألّق الدائم في هذه الصناعة، ولكننا مع األسف من المفترض أن يُشّكل رصيداا ض

فّرطنا بهذا اإلرث، وبّددناه، وَسبَقَنا الكثيرون، وبدالا من أن تكون صناعاتنا النسيجية كنزاا بين يدينا 

نُباهي به اآلخرين، تحّول إلى عبٍء كبير علينا، فمخازينها بعشرات المليارات من األموال الجامدة 

المكّدسة على شكل مصنوعات نسيجية في مستودعات الشركات الحكومية، غزول وأقمشة ومالبس 

( مليارات  9وما إلى ذلك، وخالل هذا العام تتباهى المؤسسة النسيجية أنها استطاعت تسويق ما قيمته ) 

 !.. ليرة من المخازين، وما تزال تختزن الكثير

ا أحسن حاالا، إذ لهم معاناتهم الخاصة التي كفلت لهم الثبات أما صنّاع القطاع النسيجي الخاص فليسو

في التراجع، وفي عدم التوافق مع حالة أقدم نول وأقدم قماش. يعبّر أحد الصناعيين الذين يعانون في 

قطاعهم النسيجي بالقول : )كان هناك مقوله دمشقية شاميه وطنيه بامتياز ان الخيط الوطني السوري 

ول: إّن األقمشة التركية حلت محل الصناعة الوطنية.. فمبروك تفشيل الصناعة الوطنية يوّرث، واآلن نق

النسيجية وكفانا شعارات .. فلو كان المعنيون يريدون وضع حد لهذا الواقع لكانت الصناعة الوطنية 

http://syrianexpert.net/?p=40883
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كيف و في أفضل حال(. صرخة مؤلمة بالفعل، فمن أتى باألقمشة التركية إلحباط صناعاتنا الوطنية ..؟!

..؟! وعلى أي قاعدة ..؟! هو كان باألساس ال الصناعة التركية وال صناعة أي بلد في العالم بإمكانها 

أن تجرؤ على االقتراب من الصناعة النسيجية لبلد النول األول .. الذي فّرطنا به لنمكث في المقعد 

   !.. األخير لقاعات هذه الصناعة بعد أن تلقفها اآلخرون .. بكل أسف

http://syrianexpert.net/?p=40900 

 

 ..فضيحة تسريب أسئلة امتحانات جامعية - 18

 :تشرين 

سادت في منتصف امتحان الفصل الدراسي الثاني أحاديث عن تسريب محتمل لبعض أسئلة كليتي 

ي الكثير من األوساط والشارع عن هذه الحالة الغريبة الحقوق واالقتصاد في درعا، ما أثار بلبلة ف

والمرفوضة لما قد تشكله من انعكاس سلبي على جامعاتنا التي لطالما كانت في مراتب متقدمة وشهاداتها 

 .لها قيمتها واعتبارها على المستوى الداخلي والخارجي

ة الحرص على حسن سير العملي في هذا الشأن أوضح عميد كليتي الحقوق واالقتصاد أنه انطالقاا من

االمتحانية وشفافيتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يحصل كل طالب على ثمرة جهده بعيداا عن 

حاالت الغش، وفور ورود معلومات تتحدث عن احتمال وجود تسريب لبعض األسئلة تم تكليف الكادر 

ى الطالب لمعرفة ما يحدث، وفي اإلداري في الكلية للتحري عن الموضوع والتشديد والتدقيق عل

دقائق فقط على بدء االمتحان تم اكتشاف وجود ورقتي إجابة مع  5امتحان أحد المقررات وبعد مضي 

أحد الطالب، واحدة منهما تحتوي على إجابات عن كامل األسئلة االمتحانية الواردة وبشكل دقيق، 

راج نه يقوم بالحل بشكل طبيعي ليتم على الفور إخوالثانية استلمها الطالب وبدأ يجاوب عليها لإليهام بأ

الطالب من االمتحان، وبيّن العميد أنه عند إعالمه بالواقعة بادر إلى إبالغ إحدى الجهات المختصة التي 

 .حضرت إلى الكلية لضبط ما يحدث والتحقيق بكيفية وصول األسئلة إلى الطالب

تين، واستدعاء الكثير من اإلداريين والعاملين في الكلي -والحديث لعميد الكلية-وأثناء سير التحقيقات 

إضافة إلى عدد من الطلبة تبين أن المتورطين في عملية تسريب األسئلة هما الطالب )ع.ع( من كلية 

االقتصاد وهو يحمل مقرراا واحداا للتخرج والموظف في كلية العلوم )و.ا(، حيث كانا يدخالن إلى الكلية 

وينزعان الباب المعدني لقسم االمتحانات بطريقة الرفع لألعلى والسحب جانباا حيث  بعد انتهاء الدوام

توجد مسافة بين الباب المتحرك والملبن، كما ال يوجد إطار معدني يدخل فيه لسان القفل يمنع من سحب 

الحقوق  يالباب خارجاا، ثم يستعمالن مفاتيح بحوزتهما لفتح األبواب الخشبية لقسم االمتحانات في كليت

http://syrianexpert.net/?p=40900


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

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

44 

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

واالقتصاد ويقومان بالدخول وفتح زاوية ظرف األسئلة الموجود في خزانة القسم من األسفل حيث ال 

تثار أي شكوك بالعملية ويسحبان إحدى أوراق األسئلة االمتحانية ويخرجان بها بعد إعادة قفل الباب 

ر تثير الشبهات حول دخول الخشبي وإعادة الباب الحديدي إلى مكانه من دون ترك أي آثار خلع أو كس

القسم، وبعدها يعمالن على تصويرها ورقياا أو على الموبايل وتسريبها إلى الطالب بمقابل مادي، 

وعلى ضوء ذلك، اتخذت إجراءات إدارية عقابية بحق الطالب المشار إليه، فيما ستأخذ األمور مجراها 

الطالب المتورطين بشراء األسئلة لدى القضاء المختص بحق الشخصين المتورطين، بينما جميع 

طالباا سيحالون إلى لجنة االنضباط في جامعة دمشق وفق القوانين  30المسربة البالغ عددهم حوالي 

 .واألنظمة النافذة

وذكر عميد الكلية أن ما تسرب هو عدد من مقررات كلية الحقوق ومقرر واحد من كلية االقتصاد 

احتمال حدوث تسريب ما، كان يتم وكإجراء احترازي وقائي  ونظراا لكون بعض األحاديث تدور عن

إبالغ المدرسين للحضور إلى الكلية واستبدالها فوراا لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس من االستفادة 

من األسئلة في حال كانت مسربة. تجدر اإلشارة وفقاا لعميد الكلية إلى أنه لن يسمح في أي حال من 

عملية التعليمية في كلياتنا وسيتم التعامل بكل حزم مع أي حالة خلل أو تالعب أو األحوال باإلساءة لل

تسريب وما حدث من تعامل مع الحالة المشار إليها آنفاا خير دليل على ذلك، كما سيتم اتخاذ إجراءات 

 http://syrianexpert.net/?p=40894   .احترازية أخرى مستقبالا تمنع تكرار حدوث ما سبق

 

 عائلة الفساد الكبير - 19 

 :تشرين –زياد غصن  

 .يُصنّف الفساد المالي مجتمعياا على أنه فساد صغير.. وآخر كبير

والمعيار في ذلك هو مكانة الشخص المتهم بممارسة الفساد ومهمته المجتمعية من جهة، واألثر 

 .اوزاته المالية من جهة ثانيةالناجم عن فساده وتج

، التي يتقاضاها حاجب في مؤسسة حكومية، تدخل في دائرة الفساد الصغير. أما «فاإلكرامية»

 .فساد الكبيرال« عائلة»المسؤول الذي يحصل على رشوة لتمرير صفقة أو لقاء توقيع له فهو ينتمي إلى 

 الفساد الكبير، ال بل إن السيد الرئيس قبل الحرب، كانت هناك مؤشرات ترجح تراجع انتشار ظاهرة

الفساد وعلى المستويات العليا في الدولة إن لم نقل »أن  2007بشار األسد أكد في خطاب القسم عام 

 .«بأنه غير موجود، فنقول إنه كوفح بشكل مرٍض تماماا على المستوى األعلى

http://syrianexpert.net/?p=40894
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صف الثاني من العقد األول كانوا وفي هذا السياق يمكن القول هنا مثالا إن معظم وزراء فترة الن

بعيدين تقريباا عن شبهات الفساد المالي، وإن كان ثمة خالف عميق معهم حول مختلف جوانب العمل 

 .اإلداري والسياسات التي طبقوها، وإمكانيات بعضهم

داا يطبعاا هناك من يعتقد أن النتائج التي ترتبت على عمل بعض المسؤولين غير الفاسدين مالياا، وتحد

 .مؤيدي السياسات والتوجهات الليبرالية، كانت أخطر على المجتمع السوري من الفساد بحد ذاته

خالل الحرب تغيّر مجرى الحال، وبات الفساد الكبير أكثر حضوراا من السابق، بدليل أن هناك 

تحقيقات خاصة جرت مع مسؤولين بعد إعفائهم من مناصبهم، وربما تصدر أحكام قضائية بحق 

بعضهم، هذا إضافة إلى الحديث المتزايد عن تورط البعض في قضايا وملفات تشوبها مخالفات 

  .وتجاوزات مالية كبيرة

أحياناا في ممارسة هذا النوع من الفساد، سواء لجهة تجرؤ بعض شاغلي « وقاحة»إنما الالفت وجود 

ت على لسان العامة من المناصب على اإلثراء غير المشروع بشكل مفضوح، لدرجة أن فسادهم با

 .الناس، أو لجهة عدم االكتراث بمصلحة الدولة وسمعة المؤسسة التي ينتمون إليها

هذه الوقاحة سببها قناعة الفاسدين الكبار بأن سقف محاسبتهم، إن حدث، لن يتجاوز إعفاءهم من 

ها في وضع يسمح ل الفساد، أو العتقادهم بأن الدولة ليست« مهنة»مناصبهم كما حدث مع أسالفهم في 

 .بفتح معركة ضدهم، وتالياا حرف األنظار عن المعركة األساسية التي تخوضها الدولة

 .لكن هل هذه الحال سوف تستمر؟

المنطق يؤكد أن الدولة، وإن تأخرت في محاسبة البعض ممن ائتمنوا على مصالحها وقراراتها 

بارات عديدة، أبرزها ما تتطلبه معركة مواجهة وخانوا األمانة، إال أنها لن تتأخر أكثر من ذلك العت

الحصار االقتصادي من تدعيم لعمل مؤسسات القطاعين العام والخاص، والحاجة الضاغطة لوقف 

 .حالة االستنزاف الخطيرة، التي بات يشّكلها الفساد الكبير لموارد الدولة وثرواتها

http://syrianexpert.net/?p=40892 

 

 !!مليارات ليرة خسارة سنة أولى استثمار في شركة صناعية كبرى..؟؟ 3حوالي  - 20

 :الخبير السوري 

ما يحدث في الشركة العامة لصناعة إسمنت عدرا شيء كان مفاجئاا, والنتائج عكسية فبدالا من تحقيق 

مليار ليرة في أولى سنوات استثمارها أي العام  2.8من الربح وزيادة اإلنتاجية كانت الخسارة ألكثر 

http://syrianexpert.net/?p=40892
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التي  2017والعام الذي سبقه  2018الماضي, وهذا ما سيظهر من خالل المقارنة مابين العام األول 

 . أكدها المدير المالي للشركة توفيق بكر

طن  ألف 484.5شهد كميات إنتاجية بلغت حوالي  2018ويوضح بكر لصحيفة تشرين.. أن العام 

ألف طن من  82.3وبتراجع قدره  2017ألف طن في العام  402.7من مادة الكلنكر تقابلها كمية 

)أي السنة األولى من االستثمار(  2018الكلنكر، ومن مادة اإلسمنت وصلت كميات اإلسمنت في العام 

 .ألف طن 97ألف طن, وبتراجع قدره  486ألف طن, مقابل  389حوالي 

 مليار ليرة 26بحدود  2018مة اإلنفاق فقد بلغت قيمتها خالل العام أما فيما يتعلق بقي

مليار ليرة في العام  18.6إلنتاج الكميات المذكورة في العام نفسه, مقابل إنفاق قدرت قيمته بحدود 

، وتالياا من خالل هذه المقارنة نجد أن اإلنفاق زاد خالل السنة األولى من استثمار الشركة بمبلغ 2017

مليارات ليرة, مقابل تراجع واضح في حجم اإلنتاج والمبيعات, وتالياا هذا األمر يظهر  6.6ه بحدود قيمت

مليارات ليرة, في حين  7.3ألكثر من  2018من خالل حركة المخزون التي وصلت قيمته في العام 

 .رات ليرةمليار ليرة والزيادة فيه قدرت بمبلغ خمسة مليا 2.3بحدود  2017كانت قيمته في العام 

مليارات  3.9أكثر من  2017أما فيما يتعلق بالحالة الربحية للشركة، فقد كانت قيمة األرباح في العام 

ليرة, في حين تراجعت الحالة الربحية للشركة خالل العام الماضي الذي شهد تنفيذ عقد استثمارها من 

مليار ليرة, وهذا مؤشر  2.70قبل شركة فرعون إلى حدود خسارة قدرت قيمتها اإلجمالية بحوالي 

 …خطير في عملية االستثمار

أن العام الحالي شهد تطوراا « تشرين»المهندس شعاع األمير قال في تصريح لـ -مدير عام الشركة

واضحاا على صعيد العملية اإلنتاجية والتسويقية وحتى عمليات التطوير والتحديث التي تتم بخبرات 

تثمر الذي رفض إجراء عمليات التأهيل والتطوير لألفران بموجب العقد وعمال الشركة بعيداا عن المس

الموقع معه محاوالا عّد أعمال الصيانة والقص للفرن األول ضمن أعمال التأهيل الواجب تنفيذها 

بموجب بنود العقد وفي حقيقة األمر هي أعمال صيانة نفذت بخبرات وعمال الشركة ،إذ قدرت قيمة 

ود نصف مليار ليرة دفعت من حساب الشركة ويريد المتعهد احتسابها أعمال تطوير أعمال الصيانة بحد

وتأهيل, وتالياا فقد اضطرت الشركة عّد ما نفذته ذمة على حساب المتعهد لكونه لم يلتزم بأعمال التأهيل 

 ..المطلوبة

بديل أو ت وأضاف أنه مضى على توقيع العقد سنة وسبعة أشهر من دون أي تغيير على أرض الواقع

 .في األفران التي تحتاج إعادة تأهيل من قبل المستثمر, وما تم تنفيذه باالعتماد على خبرات الشركة
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وبناء عليه فقد حققت الشركة نتائج طيبة خالل النصف األول من العام الحالي وفق ما أكده األمير،إذ 

الي تسعة مليارات ليرة لتأمين ألف طن, أنفق عليها حو 191قدرت كمية اإلنتاج من اإلسمنت بحدود 

مليار ليرة, إذ تم تغطية خسارة  2.3مستلزمات إنتاجها محققين ربحاا فعلياا قدرت قيمته اإلجمالية بنحو 

 .مليون ليرة 300العام الماضي وتسجيل ربح قيمته حوالي 

ة لدوريوأوضح األمير أن الخطوات التي تتخذها الشركة لتطوير آلية العمل وإجراء الصيانات ا

لألفران وترجمتها بأيدي العمالة المتوافرة فيها ستحقق نتائج أفضل على صعيد العمل اإلنتاجي 

والتسويقي وتحقيق الحالة الربحية المطلوبة, وتالياا الخالف مع المستثمر لن يؤثر في آلية العمل في 

 جهة, وتأمين حاجة السوقالشركة, بل هناك إصرار على زيادة اإلنتاج بما يحقق اقتصادية الشركة من 

 http://syrianexpert.net/?p=40890    .المحلية من جهة أخرى
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 أوروبا تحتسب وقت الذهاب من وإلى العمل ضمن ساعات العمل - 1

 .يضمن حقوق العامل الصحية واألمنية القرار 

أبوظبيأصدرت محكمة العدل األوروبية قراراا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية  -وكاالت 

اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاا للقانون ولحماية 

 .حقوق العامل

ل الذين ال يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أمواالا للوقت الذي وأوضحت المحكمة أن العما

 .والعودة منه العمل يقضوه في رحلتهم إلى

 .وفقاا لقرار المحكمة القارة األوروبية العديد من الوظائف داخلومن المنتظر أن يفّعل القرار ليشمل 

الشركات التي توظف عماال مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو  ووفقا للقرار فإن

إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة  العمل باالتحاد األوروبي الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين

 .كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين باألعلى

باالتحاد األوروبي، وأنه إذا  ساعات العمل وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين

كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء 

ية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن المكاتب اإلقليم

 .ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية واألمنية

https://www.skynewsarabia.com/business/1285952-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

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

 

 2018لعالم عام معدل البطالة في ا - 2

يمكن تعريف معدل البطالة إما بالتعريف الوطني الخاص بدولة معينة، أو حسب تعريف منظمة  

  .(OECD) أو تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (ILO) العمل الدولية

ويشير معدل البطالة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى عدد األشخاص العاطلين عن 

 ل كنسبة مئوية من القوة العاملة )إجمالي عدد األشخاص العاملين والعاطلين(. العم

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&contentId=1285952
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1285952
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1285952
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1285952
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&contentId=1285952
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&contentId=1285952
https://www.skynewsarabia.com/business/1285952-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1285952-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1285952-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1285952-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/business/1285952-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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، ف "العاطلون" هم أولئك األشخاص الذين ال يعملون (ILO)ووفقاا لتعريف منظمة العمل الدولية 

 حالياا ولكن لديهم االستعداد والقدرة على العمل مقابل أجر، والذين يبحثون عن عمل. 

 .%  5.0بنسبة  2018في العالم عام  قدر معدل البطالة

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm 

 

 ةدول عربية مجتمع 6بيزوس أغنى من  - 3

يبين المخطط البياني حجم ثروة الملياردير األمريكي جيف بيزوس مقارنة مع الناتج المحلي لبعض 

 الدول العربية

 RT  دول عربية مجتمعة 6بيزوس أغنى من   

 13.2جيف بيزوس، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم بنحو  زادت ثروة مؤسس شركة أمازون

 ."لما نشرته وكالة "بلومبرغ دقيقة، وفقا 15مليار دوالر في غضون 

من أسهم "أمازون"، ارتفعت  %12وذكرت "بلومبرغ" أن ثروة الملياردير األمريكي، الذي يمتلك 

 .مليار دوالر 129.5إلى 

دول عربية  6مليار دوالر( مجموع الناتج المحلي لـ  129.5من ناحية أخرى تفوق ثروة بيزوس )

 .، البحرين، اليمن، سوريا، الصومال و جيبوتي مجتمعةمليار دوالر( وهي تونس 127.3مجتمعة )

 countryeconomy,  bloomberg :المصدر

https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm&source=datasetsearch
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/photolines/1083054-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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 الحكومة اللبنانية توافق على خطة إنقاذ مالي - 4

  - 2020فبراير  l 6  أبوظبي –وكاالت  

 (ة للحكومة برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون )أرشيفجلس

قالت مصادر وزارية ووسائل إعالم محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت، الخميس، على بيان بشأن 

 .السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديالت طفيفة

ة مالي ة لمعالجة أزمةوتضمنت مسودة لبيان السياسة اطلعت عليها رويترز يوم األحد خططا عام

طاع العام وطلب ، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القأسعار الفائدة كبيرة، بما في ذلك خفض

 .دعم من مانحين دوليين

البرلمان في  على التي ستُعرض على الخطة، الفور ما التعديالت التي أُدخلت على ولم يتضح

المدعومة من  حزب هللا الجديدة الُمشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة الحكومة على اقتراع بالثقة

 6حقيبة وزارية، تتولى نساء  20الجديدة من  الحكومة اللبنانية وتتكون .إيران وحلفاء سياسيين لها

 .منها، وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية في تاريخ الحكومات اللبنانية

وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع واإلعالم والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب 

وجاء اإلعالن عنها في أواخر الشهر الماضي بعد شهر من المفاوضات المتعثرة، لتخلف  .لرياضةوا

 .حكومة سعد الحريري المستقيلة

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-https://www.skynewsarabia.com/business/1318729

-%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7

-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318729
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/business/1318729-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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  Bullion سبيكة   · ٢٠١٨مايو  ١ مفاهيم اقتصادية - 1

كتلة من الذهب أو الفضة أو معدن آخر نفيس وليست في شكل نقود مصكوكة وتستخدم سبائك الذهب 

في المعامالت النقدية الدولية بين البنوك المركزية نتيجة الوضع الخاص بميزان المدفوعات كذلك 

لنقود الورقية في كثير من الدول وعندما كانت النقود الورقية تستخدم هذه السبائك كجزء من غطاء ا

أما بعد وقف هذه القابلية أصبح الغطاء الذهبي  ٪١٠٠قابلة للتحويل إلى ذهب كان الغطاء الذهبي بنسبة 

في بعض الدول مجرد رمز حيث أصبح الفكر االقتصادي يتجه نحو االعتقاد بأن الغطاء الصحيح 

تاج الدولة من السلع والخدمات وطالما أن هذا اإلنتاج عليه طلب كبير من الخارج للنقود الورقية هو إن

 .تحتفظ النقود الورقية بقوتها الشرائية وتصبح مثل الذهب

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

  · ٢٠١٨أبريل  ٣٠ مفاهيم اقتصادية

 Bankruptcy إفالس

نها أي أنها متعسرة وقد يأتي إعالن القضاء أن شخص ما أو مؤسسة ما غير قادرة على سداد ديو

الطلب بهذا اإلعالن من قبل الشخص المتعسر نفسه أو المؤسسة المتعسرة كما قد يأتي من الدائنين. 

يعين القضاء شخصا لبحث حالة الشخص أو المؤسسة ويصبح هذا الشخص مشرفا مؤقتا على األحوال 

ى ول المؤسسة إلى نقد سائل ثم يوزع علالمالية للمتعسر أو المؤسسة المتعسرة ويعمل على تحويل أص

الدائنين أي يجري تصفية المؤسسة والشخص الذي يتم إعالن إفالسه ال يستطيع أن يعمل مديرا لشركة 

 .ذات مسئولية محدودة بدون إذن من القضاء
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C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 
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