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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 2020  /279عي رقم القتصادي األسبوم ع ك التقرير ا

  ,March 22 2020 ،آذار 22األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  أضعه بتصرف األكاديميين 

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

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

 . 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

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

 بيانات جديدة صادمة بشأن الديون... والبنك الدولي يحذر  صندوق النقد يعلن - 1

 في عهد ترمب الر... وثقة "األميركية" بأدنى مستوى تريليون دو  19مديونية الشركات تقفز لـ

 14:16  2019أكتوبر   9األربعاء   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية  خالد المنشاوي 

 ()رويترز  مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن 

يقترب بالفعل من أزمة اقتصادية  رقام التي تؤكد أن العالم سمية في إعالن األتستمر الجهات الر

جديدة، فبخالف التوترات الجيوسياسية التي تعمق بالفعل من تداعيات الحروب التجارية المشتعلة بين 

الواليات المتحدة من جانب والصين وأوروبا من جانب آخر، ترتفع حدة األزمات التي تواجهها األسواق  

 اق األسهم والبورصات العالمية.الناشئة وأسوق العمالت، إضافة إلى خسائر أسو

من جديد، حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، من أن نمو االقتصاد العالمي يمكن أن يتباطأ  

% المتوقعة في شهر يونيو )حزيران( الماضي، في أحدث إشارة على المخاوف المتعلقة 2.6دون الـ

 قتصاد.باتجاه اال

ل خطاب ألقاه، اإلثنين، في مدينة مونتريال الكندية قبل  وجاءت تحذيرات رئيس البنك الدولي خال

 االجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في األسبوع المقبل. 

وتوقع في كلمته تباطؤ النمو االقتصادي العالمي عن األرقام المتوقعة قبل أربعة أشهر مضت بسبب 

 ليقين التجاري. لبريكست والركود االقتصادي في أوروبا وعدم اا

وعالوة على ذلك، فإن نمو االستثمارات في غالبية الدول النامية بطيء للغاية لدرجة أال يكون  

 مجدياً لزيادة الدخل في المستقبل، وفقاً لرئيس البنك الدولي.

ى الدول إصالحات هيكلية معدة وأشار رئيس البنك الدولي إلى أنه من الضروري أن يكون لد 

ي ذلك تعزيز سيادة القانون حتى تتمكن الشركات الخاصة من المنافسة مع المؤسسات  بشكل جيد بما ف

 المملوكة للدولة.

 صندوق النقد يحذر من تفاقم ديون الشركات 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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وفي سياق متصل، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستاليتا جورجيفا، من ارتفاع ديون  

تريليون دوالر في حالة حدوث تباطؤ كبير   19شركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى ال

 لالقتصاد العالمي.

وأوضحت، خالل تصريحاتها على هامش االجتماع السنوي في واشنطن، أن هذه الديون تمثل  

وهدت % من إجمالي الدين في ثمانية اقتصادات رئيسة وهو أعلى من المستويات التي ش40حوالي 

 خالل األزمة المالية. 

اض معدالت الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في األسواق  وأضافت أن انخف

الناشئة، وهذا يترك العديد من االقتصادات األصغر عرضة النعكاس مفاجئ لتدفقات رأس المال، 

إلدارة الديون بشكل أفضل من فالعالم بحاجة إلى أدوات احترازية كبيرة، واستخدام أساليب جديدة 

 لسياسة المالية مع النقدية. ضمنها تعاون ا

ً من أن الكل خاسر في  رئيسة صندوق النقد الدولي التي تولت منصبها قبل أيام، حذرت أيضا

مليار دوالر   700الحرب التجارية مشيرةً إلى أن النزاع التجاري سوف يتسبب في خسائر بنحو 

 لمحلي في العالم. % من إجمالي الناتج ا0.8وهو ما يمثل   2020لالقتصاد العالمي بحلول  

وذكرت أن التوترات التجارية تسبب في ضعف نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم واالستثمار  

بشكل كبير، مشيرة ًإلى أن هناك خطرا كبيرا من أن الخدمات واالستهالك يمكن أن تتأثر قريباً. 

ها التجارية، وهذا يعني  عالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بممارساتوأوضحت أن الدول تحتاج إلى م

 التعامل مع اإلعانات، وكذلك حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. 

وأشارت إلى العالم يحتاج أيضاً إلى نظام تجاري عالمي أكثر حداثة، خاصة لفتح اإلمكانيات الكاملة  

لتقديرات النمو  لمقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي مراجعة للخدمات والتجارة اإللكترونية. ومن ا

االقتصادي العالمي في األسبوع المقبل وسوف تكشف عن خفض توقعات النمو خالل العام الحالي 

 والمقبل. 

% من العالم سوف يشهد تباطؤاً في النمو خالل العام الحالي، مشيراً 90ويرى صندوق النقد أن 

 منذ بداية العقد الحالي. يدفع النمو االقتصادي العالمي ألدنى معدل إلى أن هذا التباطؤ سوف

من األسواق   % 40وعلى الرغم من هذا التباطؤ العام، فمن المتوقع أن يكون لدى ما يقرب من 

% بما في ذلك 5الناشئة واالقتصادات النامية معدالت نمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تتجاوز  

 فريقيا جنوب الصحراء الكبرى.سوقاً في أ 19

 ديون األسواق الناشئة؟  إلى أين وصلت 
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وفي تقرير سابق، كشفت بيانات معهد التمويل الدولي، عن ارتفاع ديون األسواق الناشئة لمستوى  

قياسي بنهاية الربع األول من العام الحالي، بفعل معدالت الفائدة المتراجعة التي شجعت المستثمرين  

 د من عمليات االقتراض.على تنفيذ مزي

تريليونات دوالر في الفترة من يناير )كانون  3ديون العالم زادت بمقدار وكشفت البيانات أن 

تريليون دوالر. ويبلغ معدل الديون العالمي إلى الناتج    246.5الثاني( وحتى مارس )آذار( الماضي إلى  

 %.320اإلجمالي المحلي في الوقت الحالي مستوى  

الحكومات والشركات والمؤسسات المالية    قدار األموال المستدانة من جانب يانات أن موأوضحت الب

% من الناتج  216تريليون دوالر أو ما يعادل  69.1واألسر في األسواق الناشئة زادت إلى مستوى 

 تريليون دوالر في العام الماضي.  68.9، مقابل مستوى  2019أشهر من  3اإلجمالي المحلي في أول  

لي المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في شيلي وكوريا  أن معدالت الديون إلى الناتج اإلجما  ت إلىوأشار

 الجنوبية والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وباكستان على مدار العام الماضي.

أما على صعيد األسواق المتقدمة فكانت الزيادة في ديون الربع األول مدفوعة بشكل أساسي بتراكم  

وكندا واليابان أكبر زيادة في نسب الدين   مي الذي أضاف تريليون دوالر. وشهدت فنلنداالدين الحكو

إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام الماضي، في حين واصلت بعض اقتصادات منطقة اليورو ال  

 سيما هولندا وإيرلندا والبرتغال تقليص المديونية.

،  2018 تريليون دوالر منذ الربع األول من عام 2.9وفي الواليات المتحدة قفزت الديون بمقدار 

تريليون دوالر.   69لترتفع بذلك إجمالي الديون األميركية عند أعلى مستوياتها على اإلطالق ُمسجلة 

 %. 75كما زاد معدل ديون الشركات غير المالية إلى الناتج اإلجمالي المحلي عند مستوى  

 ي عهد ترمب ثقة الشركات الصغيرة تسجل أدنى مستوى ف

كود المتوقع للواليات المتحدة األميركية، فقد تراجعت ثقة  على صعيد األزمة التجارية والر

الشركات الصغيرة في الواليات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خالل الشهر الماضي، لتكون  

 بالقرب من أدنى مستوياتها في عهد الرئيس دونالد ترمب 

ثقة الشركات الصغيرة مستقلة، أن مؤشر التحاد الوطني لألعمال الوأظهرت بيانات صادرة عن ا

  103.1نقطة خالل شهر سبتمبر )أيلول( الماضي مقارنة مع  101.8في الواليات المتحدة تراجع إلى 

 نقطة المسجلة في أغسطس )آب( السابق له.

نقطة خالل   102.6وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات الصغيرة سوف تتراجع إلى  

 الشهر الماضي.
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الشهر الماضي الهبوط الثالث في غضون أربعة أشهر، كما أنها األدنى منذ شهر   وتمثل قراءة

نقطة، التي كانت   101.2مارس )آذار( الماضي وقريبة من أرقام شهر يناير )كانون الثاني( البالغة 

 . 2017األضعف منذ تولى ترمب الرئاسة األميركية في أوائل عام 

الرئيسي العشرة، مع حقيقة عدم وجود نمو في أي  وسجلت ثالثة مؤشرات من مكونات المؤشر 

 منها خالل الشهر الماضي مقارنة مع أغسطس )آب( السابق له. 

وأوضحت نتائج المسح عدم وجود إشارات على ركود في األعمال مع التأكيد على أن مؤشرات 

ة لكنها أظهرت الرأسمالي واالستثمار في المخزون جاءت قوياستمرارية عملية خلق الوظائف واإلنفاق  

 تباطؤاً في النمو. 

% من أصحاب الشركات األميركية الصغيرة المستجيبة للمسح عن نفقات رأسمالية خالل 57وأبلغ  

 % من قراءة شهر أغسطس )آب( الماضي. 2الشهر الماضي وهي نسبة أقل بنحو 

جيدة للتوسع   ي فترة قالوا إن األشهر الثالثة المقبلة ه  % من المستجيبين22وبحسب المسح، فإن 

% فقط أنهم يتوقعون تحسن ظروف  9وهو أدنى مستوى منذ فبراير )شباط( الماضي، في حين قال 

 العمل في غضون ستة أشهر من اآلن وهي أضعف نسبة منذ يناير )كانون الثاني(. 

https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%

86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1 

 

 سنوات  7مع أزمة بريكست... انكماش التصنيع في بريطانيا بأسرع وتيرة في   - 2

 دوالر وسط تزايد المخاوف بشأن اآلفاق االقتصادية  1.10اليورو دون  

 15:26  2019سبتمبر  2االثنين    إندبندنت ووكاالت  

 (يع في بريطانيا بسبب مخاوف بريكست )رويترزالتصن انكماش

المحلي انكمش الشهر الماضي   مع تزايد المخاوف من أزمة خروج بريطانيا أظهر مسح أن التصنيع  

بأسرع وتيرة في سبعة أعوام متأثرا بتعمق أزمة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتراجع  

لى فرص تعاٍف عالمي في الربع الثالث. وتراجع مؤشر العالمي، ما ينبئ بانحسار المؤشرات ع

سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا في    -آي.إتش.إس ماركت  

https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/62486/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
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، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطالع لرويترز بمقدار نقطة  48من  47.4يوليو )تموز( إلى 

 كامل، بحسب "رويترز". 

الضبابية   إس ماركت"، "كبحت مستويات عالية من، مدير "آي.إتش.وقال روب دوبسون

االقتصادية والسياسية إلى جانب توترات تجارية عالمية جارية، أداء المصانع البريطانية في أغسطس  

)آب("، وأظهر مؤشر مديري المشتريات "أن التصنيع في بريطانيا خضع لتراجع يجتاح أوروبا على  

 فرنسا الشهر الماضي".الرغم من نمو طفيف في 

مديري المشتريات بالمسؤولية على التباطؤ العالمي وخروج   وألقى المشاركون في مسح مؤشر

بريطانيا من االتحاد األوروبي في انخفاض الطلب من العمالء المحليين واألجانب، إذ ينقل بعضهم  

النهائي إلتمام االنسحاب من   أكتوبر )تشرين األول(، وهو الموعد   31سالسل اإلمداد من بريطانيا قبل  

 االتحاد األوروبي. 

الت "آي.إتش.إس ماركت"، التي أجرت المسح، "إن مسحها يتماشى مع تراجع في الرقم الرسمي  وق

% من الناتج االقتصادي  10% على أساس فصلي. ويشكل التصنيع 2إلنتاج المصانع البالغ نحو 

بل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في البريطاني. ونزل مؤشر المسح لإلنتاج في المستق

". وقالت آي.إتش.إس ماركت "إن النشاط تراجع في سائر قطاع الصناعات التحويلية، مع هبوط  2012

قرب أدنى مستويات آخر  2009اإلنتاج في قطاع السلع االستهالكية بأسرع وتيرة منذ فبراير شباط 

 ركود بريطاني".

دوالر   1.10توى إلى ذلك تراجع اليورو دون مس : يتمرار الخالف التجاراليورو يتراجع مع اس

بعد أن فرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية إضافية على صادرات بعضهما البعض خالل مطلع 

األسبوع، مما يزيد المخاوف حيال آفاق االقتصاد األوروبي المتركز على الصادرات. واألسواق 

ترقبون رؤية  ية اليوم االثنين، وظل المستثمرون عازفين، بينما ياألميركية مغلقة بسبب عطلة رسم

السياسات التوسعية التي قد يكشف عنها البنك المركزي األوروبي ومجلس االحتياطي االتحادي )البنك  

% على سلع 15المركزي األميركي( هذا الشهر. وفرضت الواليات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 

المسطحة، بينما  تضمنت األحذية والساعات الذكية وشاشات التلفزيون  صينية متنوعة يوم األحد 

ومقابل الدوالر، تراجع اليورو  فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على النفط الخام األميركي.

دوالر يوم الجمعة للمرة األولى منذ مايو )أيار(   1.10دوالر بعد نزوله دون  1.0977% إلى 0.1

من ست عمالت رئيسية، أداء العملة األميركية مقابل سلة  والر، الذي يقيسواستقر مؤشر الد  .2017

 . 98.87إلى حد كبير عند 
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وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب بدعم من الطلب على المالذات :  الذهب يواصل الصعود  

رب اآلمنة، مع بدء كل من الواليات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع األخرى في تصعيد للح

اوف من التباطؤ االقتصادي العالمي. وزاد سعر الذهب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخ

دوالر لألوقية )األونصة(، بعدما انخفض إلى أدنى   1522.1% إلى 0.2في المعامالت الفورية 

األميركية   دوالر في الجلسة السابقة.واستقر الذهب في العقود  1517.11مستوياته في أسبوع عند 

 دوالر لألوقية.  1529.50اآلجلة عند 

ل دانييل هاينز، المحلل لدى "إيه.إن.زد"، "وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة  وقا

مطلع األسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في األسواق صباح اليوم". وأسهم تصاعد  

اع  الم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في الع

دوالر في أغسطس )آب(. ومن بين المعادن النفيسة األخرى، نزلت الفضة في  100الذهب أكثر من 

دوالر   935.45% إلى 0.5دوالر لألوقية. وارتفع البالتين  18.31% إلى 0.2المعامالت الفورية 

في   دوالر لألوقية. وربما تضعف التعامالت  1536.55إلى  % 0.4لألوقية، في حين صعد البالديوم 

 ظل إغالق أسواق المال األميركية اليوم االثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.

 مكاسب جديدة في انتعاش أسهم التعدين 

وعلى صعيد األسواق فتحت أسهم أوروبا مرتفعة مدفوعة بصعود أسهم شركات التعدين، بينما  

ادل فرض الرسوم  ة مع بدء الواليات المتحدة والصين أحدث جولة من تبظلت المعنويات ضعيف

% 0.4البريطاني    100الجمركية على بضائع كل منهما. وقادت المكاسب صعود مؤشر فايننشال تايمز  

مع ارتفاع شركات تعدين كبرى مثل بي.إتش.بي وريو تينتو على خلفية مكاسب ألسعار خام الحديد 

من تعهد بكين، تعزيز  وهي أكبر مستهلك له. والقت أسعار خام الحديد دعما خالل الليل في الصين 

وارتفعت األسهم   االستثمار في مشروعات البنية التحتية وتطوير األقاليم لدعم االقتصاد المتباطئ.

%، ليستهل شهر 0.3األوروبي     600% وزاد المؤشر ستوكس  0.1األلمانية الحساسة لقضايا التجارة  

حرب التجارية، التي أدت % في أغسطس )آب( بسبب ال1.6لول( مرتفعا بعد تراجع سبتمبر )أي

 الضطراب في أسواق المال، وأثارت مخاوف من ركود عالمي، لما يزيد على عام. 

https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B

9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-

%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-

%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA 

https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/53071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 2020تخفيضات ضريبية في الموازنة الفرنسية   - 3

 نعش االقتصاد بحزمة إجراءات وإصالحات جديدةنويل ماكرون أن تتحاول حكومة إيما

 18:50  2019سبتمبر  29األحد   amaway@ خبير اقتصادي عبد العظيم األموي 

 (ويل ماكرون )رويترزرنسي إيمان الرئيس الف 

، وأوضح برونو لومير وزير  2020الفرنسيَّة، األسبوع الماضي، مشروع ميزانيَّة  أعلنت الحكومة  

الماليَّة بعضاً من مالمح الميزانيَّة، وقال "نريد أن نستجيب إلى األزمة االجتماعيَّة الداخليَّة، واالستعداد 

ي الدخل ي". تقترح الموازنة خفض الضرائب، مثل ضريبة ذو لمواجهة تباطؤ نمو االقتصاد العالم

مليون فرنسي   17  .2020% ابتداًء من يناير )كانون الثاني( 14% من 11المنخفض ستنخفض إلى 

مليون دوالر(، وإجمالي الضرائب على األفراد    328يور )  300   سيستفيدون من هذا الخفض الذي يبلغ

قتصاد في دوالر، كذلك خفّضت الحكومة توقعاتها لنمو اال مليار 11.1والشركات سينخفض بنحو 

%  2.2% )اآلن( إلى  3.1، وبشأن عجز الموازنة سينخفض من  2020% لـ1.3+%، و 1.4إلى    2019

% الذي استهدفته الحكومة في وقت سابق، تحاول حكومة إيمانويل  2.00مقارنة بمستوى  2020في 

ئب الدخل وإعفاءات ضريبيَّة للشركات بحزمة ماكرون أن تُنعش االقتصاد ببرامج خفض ضرا

 مليار دوالر.  11.1اءات وإصالحات تبلغ  إجر

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي    ماكرون حليف األثرياء الذي أغضب السترات الصفراء

ب كان يشغل حقيبة الماليَّة في حكومة فرانسوا أوالند، وكان يرى حينذاك أن الطريق الجديد الذي يج

يقلص حجم الدولة، ويخفض مسؤولياتها االجتماعيَّة،  أن تسير فيه باريس هو الطريق الليبرالي الذي

على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين   2019فاز في االنتخابات الرئاسيَّة في مايو )أيار( 

 % في الجولة الثانيَّة. 65.5بـ

رفع الضرائب   2012فرانسوا أوالند في  خالف ماكرون سلفه أوالند في التخفيضات الضريبيَّة،

رياء وأصحاب الدخل المرتفع، بينما طرح ماكرون التخفيضات الضريبيَّة كأحد محاور خطته  على األث

، قامت وعوده االنتخابيَّة  2017لإلصالح االقتصادي في الصراع االنتخابي لرئاسة الجمهوريَّة في 

ألف وظيفة  120ر دوالر في خمس سنوات، وإلغاء مليا 65.6على خفض النفقات العامة للدولة بـ

ألغى ضريبة الثروة وألغى   2018تخفيض ضرائب الشركات، في أول موازنة للرئيس ماكرون و

التخفيضات الضريبيَّة التي يطالب بها قطاع كبير من العاملين في فرنسا، واعتمد برامج لتحفيز  

، قابات العمال وحركات االحتجاج رئيساً لألثرياءاالقتصاد صديقة لقطاع األعمال، ما جعله في نظر ن

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://twitter.com/amaway?s=08
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لت إلى حركة احتجاج مستمرة في فرنسا.    2018هذا األمر تسبب في أن يحتشد عام   بالتوترات التي تحوَّ

 في موازنة العام المقبل يبدو أن ماكرون يحاول تخفيف السخط الشعبي تجاه سياساته، واستعادة شعبيته. 

كان   2018)تشرين الثاني( من نوفمبر  27في الـ السترات الصفراء تدابير التقشف تفّجر أزمة

انتشار تظاهرات السترات الصفراء تنديداً ورفضاً للسياسات الماليَّة واالجتماعيَّة للحكومة الفرنسيَّة، 

وكانت منطقة الشانزليزيه مركزاً لالحتجاجات يوم السبت من كل أسبوع، الحركة التي انطلقت في  

الوقود ومطالبة بإلغاء الضريبة على الوقود دأت حركة االحتجاج رافضة زيادة أسعار ب 2018صيف 

لت إلى حركة ذات مطالب عريضة.   ورفع الحد األدنى لألجور، وتحوَّ

حاولت حكومة ماكرون االستجابة إلى مطالب السترات الصفراء، إذ ألغت ضريبة رواتب  

ألدنى لألجور  ر أميركي شهرياً، وأعلنت زيادة الحد ادوال  2.200 المتقاعدين من ذوي الدخل األقل من

ماليين فرنسي، إضافة إلى إلغاء الضريبة على األجر اإلضافي، قامت    5دوالرات، يستفيد منها    110بـ

المتصاص غضب المحتجين. تشير التقديرات إلى أن التكلفة  2018الحكومة بهذه التدابير في نهايَّة 

مليار دوالر،   5.5راء تتجاوز الـد الفرنسي بسبب احتجاجات السترات الصفاإلجماليَّة لخسارة االقتصا

ل نمواً بـ 2018وتأثر نمو االقتصاد في  ً من 1.5الذي تباطأ، وسجَّ % هو نمو  2.3+ % متراجعا

، هذا جعل الحكومة الفرنسيَّة تعيد التفكير في إجراء معالجات للوضع االجتماعي،  2017االقتصاد في  

 . 2019لبرامج خالل وإطالق بعض ا

تستهدف  2020واضح جداً أن موازنة  قتصاد وسخط السترات الصفراءبين تباطؤ اال 2020 

تخفيض الضرائب على األفراد لرفع القوة الشرائيَّة للمستهلك الفرنسي، التخفيضات الضريبيَّة التي  

دوالر   1.5لكين مقابل دوالر منها للمسته 9.5خفض ضريبي،  دوالراً  11بّشرت بها الميزانيَّة كل 

مليار دوالر للشركات،  1.1مقابل   مليار دوالر 10.2يمة خفض ضرائب األفراد للشركات، تبلغ ق

خالل الخمس سنوات فترة إيمانويل ماكرون   مليار دوالر 14.2ستنخفض ضرائب الشركات بـ

طقة اليورو، تباطؤ نمو  في ظل تحديات كبيرة تواجه االقتصاد في من 2020الرئاسيَّة، تأتي ميزانيَّة 

أداء القطاع الصناعي تسببا في انكماش االقتصاد، شهد الفصل الثاني من هذا العام  االقتصاد وضعف 

+ % في الفصل األول، 0.4+ %، متراجعاً من 0.2تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو ليسجل نمواً فقط بـ

من أكتوبر   31اتفاق بحلول الـ هذا إضافة إلى مخاطر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون

ً هناك تأثير واضح للحرب التجاريَّة بين أميركا والصين على النشاط  2019األول( )تشرين  ، أيضا

 االقتصادي في منطقة اليورو.
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على الصعيد نفسه ترتفع توقعات بدايَّة شرارة حرب تجاريَّة بين أوروبا وأميركا، ربما تندلع بين  

لشركات التي تقدم الخدمات ذور الخالف إلى فرض باريس ضرائب على اواشنطن وباريس، تعود ج

مرر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار لسن قانون يفرض   2019الرقميَّة. في يوليو )تموز( 

مليون   830ضرائب على الخدمات الرقميَّة التي تقدمها شركات التكنولوجيا التي يبلغ حجم إيراداتها 

٪، متوقع أن تطال  3ة بفرض ضريبة تبلغ  مليون دوالر من السوق الفرنسيَّ   28ة و دوالر عالمياً في السن

شركة، من بينها الشركات األميركيَّة الكبرى )أمازون، فيسبوك، غوغل وغيرها(،  30هذه الضريبة 

مليون دوالر من هذه اإلجراءات الضريبيَّة، وهذا اإلجراء ربما يسّرع   438ويتوقع أن تحقق باريس 

تستصحب معها هذه المخاطر  2020خرجت موازنة التجاريَّة بين واشنطن وباريس، عليه  بالحرب 

 على االقتصاد الفرنسي. 

https://www.independentarabia.com/node/60036/%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-

%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

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

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020 

 

 ليا عاجزة عن مواجهة الدين العام المتنامي إيطا - 4

 تضغط المفوضيَّة األوروبيَّة على روما التخاذ تدابير ماليَّة وتصحيح الموازنة العامة 

 20:24 2019سبتمبر   26الخميس    amaway@ خبير اقتصادي عبد العظيم األموي 

 

% من الناتج المحلي  133بما يعادل  2019تريليون دوالر في  2.3ارتفع الدين اإليطالي إلى 

 (اإلجمالي )رويترز

يعاني االقتصاد اإليطالي عدم القدرة على النمو، وتحاصره األزمات السياسيَّة. روما عاجزة عن 

ة على حجم الدين العام الذي يتنامى عاماً بعد عام، وستواجه اختباراً صعباً في منتصف أكتوبر  السيطر

ب الشعبويَّة  بين مطرقة بروكسل وسندان المطال 2020، عندما تُعلن موازنة 2019األول(  )تشرين

 الداخليَّة.

  GDPحلي اإلجمالي % من الناتج الم150إيطاليا اختبرت حجم الدين الكبير تاريخياً، إذ تجاوز 

٪ بعد الحرب العالميَّة الثانيَّة وإعادة إعمار أوروبا، ثم  20، ثم تراجع هذا الدين إلى 1920في العام 

 . 1980% في 60تجاوز الـ

https://www.independentarabia.com/node/60036/%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020
https://www.independentarabia.com/node/60036/%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020
https://www.independentarabia.com/node/60036/%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020
https://www.independentarabia.com/node/60036/%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020
https://www.independentarabia.com/node/60036/%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%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-2020
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
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https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://twitter.com/amaway?s=08
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% من الناتج المحلي  133تريليون دوالر، بما يعادل  2.3لي إلى ارتفع الدين اإليطا 2019في 

 عالمياً.  9ر اقتصاد في منطقة اليورو ورقم  اإلجمالي. االقتصاد اإليطالي ثالث أكب

استفسرت    2019المفوضيَّة األوروبيَّة ال تزال قلقة بشأن هذا الحجم من الدين. في يونيو )حزيران(  

م قدرتها على السيطرة على هذا الدَّين، وطالبتها بضرورة التقيُّد الحكومة اإليطاليَّة عن سبب عد 

بين المفوضيَّة األوروبيَّة وحكومة االئتالف اإليطاليَّة منذ العام الماضي  بالضوابط الماليَّة. يوجد خالٌف  

ي روما األوروبيَّة التي تتعارض مع نهج اإلنفاق الذي تعتمده حكومة االئتالف ف  بشأن الضوابط الماليَّة

مناهض  المحكومة باالئتالف اليميني بين حزب الرابطة بقيادة سلفيني وحركة النجوم الخمس )التحالف ال

شهراً على إثر انسحاب حزب الرابطة من االئتالف الحكومي،   14أوروبا(. انهار هذا التحالف بعد 

لثالث من أغسطس )آب(  وتبعه بعد ذلك تقديم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي باستقالته في األسبوع ا

 ، متفادياً تصويت بحجب الثقة بالبرلمان. 2019

،  2007زمة الماليَّة العالميَّة في  ن الناتج المحلي اإلجمالي قبل األ٪ م 105حجم الدَّين اإليطالي كان  

ً إلى  11وارتفع خالل  ٪. أعلى معدل دين منذ الحرب العالميَّة الثانيَّة، تتوقع المفوضيَّة 133عاما

، مقارنة بحجم الدين العام  2020من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول  135وروبيَّة أن يرتفع ليبلغ ٪ األ

% من الناتج المحلي اإلجمالي، وفرنسا يبلغ  64الثالثة الكبار في أوروبا: ألمانيا يبلغ حجم الدين  مع

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.98، وإسبانيا يبلغ حجم الدين  GDP% من الـ95

 المفوضيَّة األوروبيَّة تمارس ضغوطاً مستمرة على روما 

  2019لعام وضيَّة األوروبيَّة على خفض عجز الموازنة لاتفقت الحكومة اإليطاليَّة السابقة مع المف 

، لكنها خرقت القواعد باعتمادها موازنة تحفيز وزيادة في اإلنفاق، 2020٪ للعام  1.8٪ وإلى  2.00إلى  

 الموازنة، وكذلك الدَّين العام، ولم تستطع تنفيذ مطلوبات المفوضيَّة األوروبيَّة. ولم تخفّض عجز 

عام الماضي، وزير الماليَّة الجديد البروفيسور روبرتو  روكسل متوترة منذ الالعالقة بين روما وب

ت غاليتي القريب من بروكسل يُتوقع أن يكون أكثر تعاوناً، لكن العقبة التي أمامه هي أن إجراءا

ً للضرائب. هذه اإلجراءات  اإلصالح االقتصادي ربما تضطره إلى اعتماد سياسات تقشفيَّة، ورفعا

 مزيٍد من تباطؤ نمو االقتصاد. ستقود إلى

٪ للعام   +0.7، وأن ينمو بـ 2019٪ للعام  +0.1وتتوقع المفوضيَّة أن ينمو االقتصاد اإليطالي بـ 

 . 2019في أكتوبر )تشرين األول(  2020وازنتها للعام . على الحكومة اإليطاليَّة أن تقدم م2020

نمو أخيراً، ومن الدول  لي ضلَّ طريق الاالقتصاد اإليطا: االقتصاد اإليطالي ومخاطر االنكماش 

سنوات، االقتصاد ينمو نمواً أنيمياً ضعيفاً جداً،  10التي عجزت عن دفع االقتصاد لينمو كما كان قبل 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               عبد هللا الكفريالدكتور مصطفى ال  الأستاذ

13 

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

  2018% في  0.0(، كان معدل النمو  -  0.1و٪  -  0.1)٪   2018لرابع من  انكمش في الفصلين الثالث وا

عاماً الماضيَّة  50+ ٪. خالل الـ0.59يطالي تاريخياً هو )صفر في المئة(. متوسط نمو االقتصاد اإل

، وعندها انكمش 2009٪ في   -2.7وى انكماش بـ، وأدنى مست 1970٪ ُسّجل في  6أعلى معدل نمو هو  

 . 2013٪ في العام  -1.7٪، ثم    -2.8أيضاً انكمش االقتصاد بـ  2012في ٪،   -5.5االقتصاد بـ 

، 2013وحتى  2011ل متتاليَّة خالل الفترة بين منتصف فصو 7وانكمش االقتصاد اإليطالي إلى 

ً أكثر من  2019وحتى  2011ومنذ العام  ٪ )فقط مرة  0.5االقتصاد اإليطالي لم يسجل نمواً فصليا

ل االقتصاد بـ0.6سجل نمواً بلغ    2017من  واحدة في الفصل األول   + ٪  0.9٪(. في العام الماضي سجَّ

 . 2017+ ٪ خالل 1.7خالل أربعة فصول مقارنة بنمو  

 عدم االستقرار السياسي والصدام مع بروكسل 

حكومة خالل  65عدم االستقرار السياسي الزم إيطاليا منذ الحرب العالميَّة الثانيَّة، عرفت إيطاليا 

ً الماضيَّة، خالل الـع 80الـ شهراً الماضيَّة إيطاليا كانت محكومة بتحالف بين حزب الرابطة  14اما

ي يرى أن اإلصالح االقتصادي يمر عبر خفض الضرائب( وحركة النجوم الخمس التي  اليميني )الذ 

 ى البرامج االجتماعيَّة. ترى ضرورة زيادة اإلنفاق عل

فض المهاجرين، وانتهى به المطاف بالسقوط، واستقالة هذا التحالف الشعبوي يصادم أوروبا وير

م وحزب يمين الوسط الحزب رئيس الوزراء وتشكيل تحالف جديد بين حركة الخمس نجو 

من سبتمبر   5الـ الديموقراطي، )تحالف األضداد(. حكومة جوزيبي كونتي أدت اليمين الدستوريَّة في

خالل األيام المقبلة قبل منتصف أكتوبر   2020لعام ، ومن المنتظر أن تتقدم بموازنة ا2019)أيلول( 

لي. ستراقب األسواق التغيير في هذه ستُعرض أوالً على البرلمان اإليطا 2019)تشرين األول( 

 نة وتقليل اإلنفاق. الميزانيَّة، ومدى استجابتها إلى مطالب بروكسل في تخفيض عجز المواز

ا التي كان يحكمها ائتالف شعبوي بسبب الموازنة، العام الماضي ارتفع التوتر بين بروكسل وروم

د االنتخابيَّة في خفض الضرائب وتخفيض سن  ٪ عجزاً للموازنة ليتمكَّنوا من تنفيذ الوعو2.4وحددوا 

وا بشروط المفوضيَّة األوروبيَّة. هذه المرة  التقاعد وزيادة اإلنفاق على البرامج االجتماعيَّة، ولم يتقيد 

تها شخصيَّة معروفة في المؤسسات األوروبيَّة، وهو روبرتو غاليتي الذي شغل الحكومة وزير مالي

ة بالبرلمان األوروبي سابقاً، لذا بعض التوقعات يقول إن حكومة كونتي  منصب رئيس اللجنة االقتصاديَّ 

فض  وروبيَّة، وأكثر توافقاً بشأن ملف الهجرة، ومتوقع أن تستهدف خستكون أكثر التزاما بالمعايير األ

 ٪، وذلك لتتجنب زيادة الدين العام. 2.00عجز الموازنة إلى مستوى الـ

 م المالي األوروبي تركيبة الدين والمخاطر على النظا
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 280أعلن البنك المركزي اإليطالي أن إجمالي انكشاف البنوك اإليطاليَّة على الدين اإليطالي بلغ 

على خالل ثالث سنوات، إضافة إلى ، وهو المستوى األ2019مليار يورو في يونيو )حزيران( 

نسبة إلى انكشاف الدول مليار يورو. بال 425الشركات واألفراد يرتفع حجم االنكشاف المحلي إلى 

ن السندات السياديَّة األوروبيَّة على الدين اإليطالي تأتي فرنسا على رأس القائمة، إذ تبلغ حيازتها م

مليار يورو، ونصيب بنك   143.2بي إن بي باريبا لوحده مليار يورو )نصيب بنك  285.5اإليطاليَّة 

مليار يورو )نصيب دويتشه بنك  58.7انكشافها مليار يورو(، ثم ألمانيا يبلغ  97.2كريدي أغريكول 

مليار يورو، ثم إسبانيا    25بلجيكا بـ   مليار يورو(، تليها  12.4مليار يورو، ونصيب كومرس بنك    29.6

 مليار دوالر.  17.4يبلغ انكشاف بريطانيا    مليار يورو، بينما 21.4بـ

ليه، وتأثير ذلك في النظام المالي  هذا التوزيع للديون اإليطاليَّة يزيد من خطورة عدم السيطرة ع

بي في قدرة أوروبا على مواجهة األزمات مستقبالً، إيطاليا ليست اليونان،  األوروبي، وتأثير ذلك السل

أضعاف حجم االقتصاد اليوناني، لهذا تحاول المفوضيَّة   10دل سيكون من الصعب إنقاذ اقتصاد يعا

 ماليَّة، وتصحيح الموازنة العامة. األوروبيَّة الضغط على روما التخاذ تدابير 

https://www.independentarabia.com/node/59326/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-

%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

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

 

 إطالق عقد مستقبلي لعملة البتكوين مع التسليم الفعلي  - 5

بداية بطيئة لتداوالت العقد الجديد... ولكنه طبيعي في ردة فعل المتداولين مع العقود المستقبلية  

 الجديدة

 12:44 2019سبتمبر   24الثالثاء    amaway@ صاديخبير اقت  عبد العظيم األموي 

 (.)أ.ف.ب األميركية  العقد المستقبلي الجديد للبتكوين متوفر ويتداول في البورصة 

المشفرة بتكوين، " عن عقد مستقبلي للعملة ICEبعد طول انتظار، أعلنت شركة "آي سي إي 

"، وهو أول عقد من نوعه  physically deliveredومية وشهرية تتضمن "التسليم العيني بتسوية ي 

 مرخصة.في العالم للعمالت المشفرة يتم تداوله في بورصة 

https://www.independentarabia.com/node/59326/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/59326/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/59326/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/59326/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/59326/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://twitter.com/amaway?s=08
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"  bakktشركة "آي سي إي" هي المشغل لبورصة نيويورك، والتي أعلنت في وقت سابق تأسيس "

"، ودخلت هذه المنصة في  custodianفرة "آلجلة وتخزين األصول المشكمنصة للعقود المشفرة ا

 شراكة مع مايكروسوفت وستاربكس لتوسيع استخدام البتكوين في المعامالت اليومية.

" بشقيه ICE Futures USالمستقبلي الجديد متوفر ويتداول في البورصة األميركية "وهذا العقد  

"، بينما التسوية النهائية واستالم البتكوين تتم  ICE Clear USاليومي والشهري، وتتم التسوية في "

"، وهذا تطور مهم في تبني هذه األصول المشفرة عبر بورصة مرخصة ذات bakktعبر مخازن الـ" 

 ة، ستسهم في نشر وتبني تداول العمالت المشفرة، وتحديدا البتكوين في الوقت الحالي.مصداقي

وف بشأن المصداقية والتأمين  ات والضوابط تضع كثيرا من المخا وفي السابق كانت مسألة التشريع 

لدى األفراد والمؤسسات. وبالنسبة إلى المشرعين، كانت المخاوف أيضا ترتبط باستخدام هذه األصول  

  Nasdaqو  CMEو ICEمن قبل جهات مشبوهة، مما قد يشكل تهديدا أمنيا. ودخول بورصة مثل 

  العمالء والمتداولين ومراقبة حركة األموال.رف على للتع  "KYCسيرفع من معايير الـ" 

 التسوية والتسليم الفعلي للعقود 

سليم السلعة أو األصل " تphysically deliveredفي العقود المستقبلية، يقصد بالتسليم الفعلي"

"، وهناك  bakktموضوع العقد بنهاية المدة الزمنية للعقد، وهذه الصيغة هي ما تعتمدها بورصة " 

"، وهذه الصيغة من  cash settlementفي العقود المستقبلية، وهي التسوية المالية "سوية أخرى ت

البتكوين، الذي أطلقته في " بشأن عقد "الفيوتشر" الخاص بCMEالتسوية ما تعتمدها بورصة الـ"

 .CMEو   Bakktوهنا االختالف بين  2017ديسمبر )كانون األول( 

"، بعد انتهاء العقد يتعين على حامل هذا bakktتقبلية الجديدة من "بالنسبة إلى هذه العقود المس

"، أو يستلم بصورة  shortالعقد أن يقوم بالتسليم العيني ألصل العقد ''بتكوين''، إذا كان العقد عقد بيع " 

 "، ويستطيع أن ينقلها إلى أي محفظة أصول longفعلية أصل العقد ''بتكوين''، إذا كان العقد عقد شراء "

الصيغة ستجد قبوال كبيرا من قطاعات واسعة في األسواق    مشفرة أخرى، باردة كانت أو ساخنة، وهذه

رح من قبل منصات عالمية عريقة في األسواق  المالية من المهتمين بهذا النوع من األصول عندما تط

 المالية.

 ما هو تأثير عقود الفيوتشر على مستقبل البتكوين؟ 

عملة مشفرة ال مركزية، تضيف هذه المشتقات على اختراع البتكوين كسنوات  10بعد أكثر من 

ى اكتشاف المالية زخما جديدا على تداوالت هذه األصول المشفرة، وهذه العقود ستساعد السوق عل

األسعار لهذه األدوات المشفرة الجديدة، مما سيتيح للمتداولين فرصة االنكشاف والرهان على صعود 
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ود الشراء، وأيضا ستمّكن المتداولين من الرهان على هبوط األسعار ببيع هذه العقود البتكوين بزيادة عق 

التي تعمل    ا العقد أيضا الشركات ، ويساعد هذ price discoveryالمستقبلية، وبالتالي تكتشف األسعار  

النوع    " تجاه تقلبات األسعار عبر هذاhedgeفي تعدين البتكوين، حيث تستطيع أن تقوم بعملية "هيدج  

 من العقود. 

عملية تعدين البتكوين مكلفة من حيث أجهزة التعدين وتكلفة الطاقة المستخدمة إضافة إلى 

ن هذه الشركات أن تدير مخاطر هذا النوع من األعمال  مصروفات التشغيل األخرى، وبات اآلن بإمكا

ستخدام "عقود الفورورد عبر عقود الفيوتشر، وهي نفس العملية التي تقوم بها الشركات الصناعية با

forward contracts" في سوق العمالت األجنبية التقليدية "Forex للتحوط مقابل تذبذب أسعار "

 العمالت العالمية.

 لعمالت المشفرةتفاعل أسواق ا

سبتمبر   22كانت بطيئة في أول يوم تداول في  bakktبداية تداوالت عقد الفيوتشر الجديد من 

حجم   ساعات إلطالق هذا العقد، وهذا 10عقدا خالل أول  28ت تسوية نحو وتم  ،2019)أيلول( 

 . تداول ضعيف، ولكنه طبيعي في ردة فعل المتداولين مع العقود المستقبلية الجديدة

مليون دوالر. وفي التداوالت   280$ وحجم التجاوب بلغ  10.115.00وكان التسعير األولّي للعقد  

$، وبشكل عام سّجلت العملة المشفرة بتكوين مكاسب سنوية  9.890.39الفورية هبط سعر بتكوين إلى  

ل اليومي  مليار دوالر، وحجم التداو  178، وتبلغ القيمة السوقية للبتكوين  2019تجاوزت الضعف خالل  

% من إجمالي القيمة السوقية للعمالت المشفرة التي تبلغ 47مليار دوالر، بينما تستحوذ على  12هو 

 . مليار دوالر 262

https://www.independentarabia.com/node/58576/%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%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A 
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 والبولونية: غة اإلنكليزية  االقتصاد العالمي بالل -ثانياً 

6 - Największa gospodarka Europy czeka na stymulację 

Hubert Kozieł 27.08.2019 

Spowolnienie gospodarcze sprowokowało dyskusję o możliwym rządowym programie 

stymulacyjnym. Na pewno budżet RFN stać na taką formę wsparcia. 

Choć gospodarka Niemiec doznała w pierwszym półroczu wyraźnego pogorszenia 

koniunktury, to w tym czasie udało się wypracować nadwyżkę finansów publicznych 

wynoszącą 45,3 mld euro, z czego 17,7 mld euro przypadało na nadwyżkę wypracowaną 

przez rząd federalny, a 12,7 mld euro przez landy. Niemcy od pięciu lat wypracowują 

nadwyżkę finansów publicznych. W zeszłym roku wyniosła ona 1,7 proc. PKB. 

Jednocześnie mogą korzystać z bardzo niskich kosztów pozyskiwania pieniędzy z rynku. 

Rentowność niemieckich obligacji dziesięcioletnich wynosiła we wtorek zaledwie minus 

0,68 proc. (w połowie sierpnia sięgała rekordowych minus 0,72 proc.). Teoretycznie więc 

inwestorzy są skłonni dopłacać za możliwość posiadania bezpiecznych niemieckich 

papierów rządowych, które mogą wykorzystać jako np. zabezpieczenie dla różnych 

ryzykownych transakcji finansowych. 

Czemu więc nie wykorzystać tej sytuacji i stworzyć pakiet pobudzający gospodarkę? 

O tym, że rząd niemiecki myśli o takim pakiecie, donosiła niedawno agencja Bloomberg, 

powołując się na swoich informatorów. Minister finansów Olaf Scholz mówił w zeszłym 

tygodniu, że w razie potrzeby rząd może stworzyć pakiet stymulacyjny wart 50 mld euro. 

Byłby więc on podobny pod względem wielkości do tego, który niemiecki rząd wdrożył (z 

dosyć dobrym skutkiem) w 2009 r. Nie pojawiły się jednak na razie żadne konkrety 

mówiące, na co miałyby iść te pieniądze. Nie ma też pewności, czy rząd Angeli Merkel 

rzeczywiście się zdecyduje na taką formę wspierania gospodarki. 

– Biorąc pod uwagę, że osłabienie koniunktury w niemieckim przemyśle widoczne jest 

już od półtora roku, zaskakujące jest, jak wolno rozwija się debata na temat stymulowania 

gospodarki – twierdzi Greg Fuzesi, ekonomista z JPMorgan Chase. Zwraca on uwagę, że 

rząd Niemiec nadal trzyma się swojej prognozy mówiącej, że PKB Niemiec wzrośnie w 

tym roku o 0,5 proc., choć przecież wiele ośrodków analitycznych ścinało prognozy dla 

Niemiec. 

https://www.rp.pl/autor/132/hubert-koziel
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Pomysły mówiące o stymulowaniu gospodarki mają wielkiego przeciwnika w Jensie 

Weidmannie, prezesie Bundesbanku. W weekendowym wywiadzie dla „Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung" stwierdził on, że nie ma potrzeby dokonywania stymulacji. 

– Obecne perspektywy gospodarcze są szczególnie niepewne. Ale nie powinniśmy 

poddawać się pesymizmowi lub aktywizmowi – powiedział Weidmann. Jego zdaniem rząd 

powinien wykorzystać jako pierwszą linię obrony przede wszystkim „automatyczne 

stabilizatory", takie jak... system zasiłków dla bezrobotnych. Weidmann jest również (jak 

zwykle) sceptycznie nastawiony do działań stymulacyjnych Europejskiego Banku 

Centralnego. 

Część ekonomistów od lat jednak argumentuje, że większe wydatki budżetowe 

wpłynęły pozytywnie na gospodarkę Niemiec. Marcel Fratzscher, szef Niemieckiego 

Instytutu Badań nad Gospodarką (DIW), w swojej książce „Niemiecka iluzja" wskazuje 

np., że infrastruktura transportowa w RFN wymaga poważnej modernizacji i gospodarka 

będzie miała w przyszłości poważne problemy, jeśli rząd będzie zbyt mało inwestował. 

– Kraj stoi ogólnie wysoko w rankingu konkurencyjności gospodarczej Światowego 

Forum Ekonomicznego, ale słabo wypada w takich obszarach jak jakość dróg czy 

połączenia internetowe. By zasypać te luki, rząd mógłby zobowiązać się inwestować 

więcej przez następne 15–20 lat – uważa Christian Odendahl, ekonomista z think tanku 

Centre for European Reform. 

Ekonomiści wskazują, że rząd mógłby też np. ponownie uruchomić program dopłat do 

zakupów nowych samochodów lub zwiększyć wsparcie na inwestycje ekologiczne. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 
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7 - Recesja w Niemczech przesądzona. W przemyśle jest coraz gorzej 

Grzegorz Siemionczyk 06.09.2019 

Produkcja przemysłowa w Niemczech zmalała w lipcu o 4,2 proc. rok do roku, po 

zniżce o 4,7 proc. w czerwcu. 

Ekonomiści spodziewali się przeciętnie spadku produkcji nad Renem o 3,9 proc. rok 

do roku. – Te dane potwierdzają, że Niemcy znalazły się w recesji – ocenił Claus Vistesen, 
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główny ekonomista ds. strefy euro w Pantheon Macroeconomics. Jak przypominał, 

ostatnie dane wskazują również na hamowanie konsumpcji, która dotąd łagodziła 

spowodowane słabością eksportu spowolnienie w Niemczech. 

W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja w Niemczech zmalała o 0,6 proc., po zniżce 

o 1,1 proc. w czerwcu. Większość ekonomistów oczekiwała zwyżki, średnio o 0,4 proc. 

Te szacunki były formułowane jeszcze przed czwartkowymi danymi dotyczącymi 

zamówień składanych w niemieckim przemyśle. Ich realna wartość (tzn. skorygowana o 

wpływ zmian cen) zmalała w lipcu o 5,6 proc. rok do roku, po 3,5 proc. w czerwcu. W tym 

świetle piątkowe dane o produkcji nie są zaskoczeniem. 

- Nawet nie uwzględniając produkcji budowlanej i produkcji energii, które bywają 

rozchwiane, produkcja przemysłowa w lipcu zmalała. Szczególnie ostro, o 1,2 proc. w 

odniesieniu do czerwca, spadła produkcja dóbr kapitałowych, co może odzwierciedlać 

słabość wydatków inwestycyjnych – zauważył Andrew Kenningham, ekonomista ds. 

Europy w Capital Economics. – Recesja w niemieckim przemyśle trwa w najlepsze i 

wygląda na to, że przeciągnie się jeszcze poza III kwartał – dodał. W II kwartale produkt 

krajowy brutto Niemiec zmalał o 0,1 proc. Jeśli spadnie też w III kwartale, największa 

gospodarka Europy znajdzie się – wedle powszechnej definicji – w recesji. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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8 - Słabnie wzrost gospodarczy w Niemczech 

Adam Woźniak 12.09.2019 

Coraz gorsze wieści nadchodzą z Niemiec. W czwartek rano prestiżowy Instytut ifo z 

Monachium podał obniżoną prognozę wzrostu gospodarczego naszego zachodniego 

sąsiada. Zamiast 0,6 procent naukowcy oczekują teraz 0,5 procent wzrostu w 2019 r. 

- Niemiecka gospodarka jest zagrożona recesją. Podobnie jak wycieki ropy, słabość 

przemysłu stopniowo rozprzestrzenia się na inne części gospodarki, jak logistyka w 

sektorze usług - mówi Timo Wollmershaeuser, szef działu prognoz w ifo. 
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Już w drugim kwartale 2019 r. niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,1 proc. w 

porównaniu z pierwszym. ifo przewiduje, że w trzecim kwartale nastąpi kolejny spadek, 

także o 0,1 proc. Dwa kwartały spadku PKB oficjalnie oznaczają recesję. 

Od wiosny spada zatrudnienie w niemieckim przemyśle, zatrzymał się silny do 

niedawna wzrost zatrudnienia w sektorze usług i branży budowlanej. Czwarty miesiąc z 

rzędu rośnie poziom bezrobocia: W 2020 r. Instytut ifo spodziewa się wzrostu jego 

poziomu do 2,313 mln, w porównaniu z 2,275 mln w roku 2019. 

Oznaki pogrożenia się kondycji niemieckiej gospodarki widoczne są już od dłuższego 

czasu. W styczniu nastąpiło pogorszenie nastrojów wśród niemieckich producentów, a 

oczekiwania eksportowe ifo w przemyśle spadły w pierwszym miesiącu obecnego roku do 

5,9 punktów bilansowych z 8,7 punktów bilansowych w grudniu. Z początkiem roku 

zniknęły zwłaszcza szanse poprawy w niemieckiej branży motoryzacyjnej, która jeszcze w 

grudniu ubiegłego roku liczyła na ożywienie rynku i wzrost sprzedaży aut. Pogorszyły się 

także perspektywy branży chemicznej, a także przemysłu elektrycznego i budowy maszyn.  

Negatywnie na gospodarczą koniunkturę w Niemczech wpływają międzynarodowe 

zawirowania, jak trwający konflikt handlowy między USA a Chinami i coraz bardziej 

realna groźba bezumownego brexitu. - Ten kryzys został wywołany przez szereg 

światowych wydarzeń politycznych, które podważają globalny porządek gospodarczy, 

tworzony przez dziesięciolecia - powiedział Wollmershaeuser. 

Tymczasem problemy niemieckiej gospodarki będą mocno odbijać się w Polsce. 

Największe problemy odczuje szczególnie mocno związana z niemieckimi fabrykami 

polska branża motoryzacyjna. Niemcy są dla niej najważniejszym rynkiem eksportowym 

z 36-procentowym udziałem (w całym 2018 r.) w eksporcie części i komponentów do 

produkcji oraz 30-procentowym w eksporcie samochodów. 

W pierwszym półroczu 2019 r. produkcja samochodów osobowych w Niemczech 

wyniosła 2,49 mln sztuk i zmalała w porównaniu z tym samym okresem ub. roku o 12 

proc. Z kolei niemiecki eksport (1,86 mln aut) skurczył się na przestrzeni pierwszych 

sześciu miesięcy o 15 proc. Tak słabe wyniki oznaczają dla polskich poddostawców 

perspektywę spadku zamówień. 
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9 - Now is a Great Time to Invest in Latin American Mining 

LatAm INVESTORJuly 15, 2019 

For centuries Latin American mining has captivated international investors. Tales 

of Birú, a magical gold-laden land that we now know as Peru, were enough to convince 

Spanish conquistador Francisco Pizarro to lead a risky expedition against the Incas. In the 

short-term the mission was an outstanding success with Pizarro ransoming captured Inca 

emperor Atahualpa for 13,000 pounds (lbs) of gold and twice as much silver. In today’s 

prices that is almost $3billion worth of gold though the silver comes to a paltry £6million. 

In the following years waves of fresh investors scoured the region looking for similar pots 

of gold but often with less success. The mythical El Dorado, for example, first believed to 

be a king, then a kingdom, finally turned out to be a waste of time and money for the 

British, Spanish and German investors that backed expeditions to find it. 

After Latin American countries gained independence, roughly 200 years ago, 

international mining investors had to change their approach. But the lure of Latin 

America’s mining sector remains just as strong. It has the planet’s largest reserves of 

copper, lithium and silver with plenty of gold to boot. While modest local demand – it has 

less than 10% of both world population and GDP – makes it a natural exporter. The region’s 

metal wealth is nothing new – just ask Pizarro – but what has changed are the conditions 

above ground. Latin America has emerged as a mining-friendly jurisdiction with a wide 

range of international mining companies listed on Canadian, US, Australian and British 

stockmarkets. The development of solid democracies across the region since the 1980s has 

allowed many Latin American countries to finally develop fair systems to manage 

international mining investment. Of course, profiting from mined metals is a risky business 

– Pizarro ended up being hacked to death, spending his final moments daubing himself 

with a cross in his own blood. But from solid, London-listed majors producing a steady 

flow of earnings, to aspirational explorers looking for that next big find, Latin America has 

plenty to offer MoneyWeek readers. 

Latin America’s metal wealth 

The best thing about Latin America for mining investors is that it is incredibly rich in 

base and precious metals. The region’s mining powerhouses of Chile, Peru, Brazil and 

Mexico are particularly blessed. According to the US Geological Survey, Chile has the 

https://www.marketviews.com/contributors/latam-investor/
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world’s largest reserves of both copper and lithium and the seventh-largest silver reserves. 

Peru has the world’s largest silver reserves, third-largest copper reserves, third-largest zinc 

reserves, fourth-largest nickel reserves and fifth-largest gold reserves. Mexico has the 

world’s fourth-largest zinc reserves, fifth-largest lead reserves, sixth-largest copper 

reserves, sixth-largest silver reserves and is also a top-ten gold producer. Finally, Brazil 

has the world’s second-largest reserves of iron ore, third-largest reserves of nickel and 

fourth-largest reserves of tin and seventh-largest reserves of gold. 

Outside of the established powerhouses, you also have world-class metal deposits 

scattered around the region. So, for example, the Dominican Republic has the world’s 

third-largest gold mine, while Guatemala has its second-largest silver mine. Argentina and 

Bolivia form part of the ‘lithium triangle’ with Chile that together holds around 54% of 

global resources -that is to say potential reserves. While Bolivia also has top ten reserves 

of zinc and lead. 

Moreover, it is likely that Latin America has even more mineral wealth than the official 

statistics suggest as a mix of political and economic factors have prevented international 

miners from extensive exploration in Argentina and Ecuador. Given that most of Peru and 

Chile’s largest mines are found in the Andes, it seems reasonable to suppose that their 

neighbour’s stretches of the mountain range are also rich in minerals. We interviewed 

Argentina’s then Mining Secretary, Daniel Meilán, in Buenos Aires last year and he left us 

in no doubt of the country’s mineral potential. “Mining makes up roughly 15% of Chile’s 

GDP and something similar for Peru. Here in Argentina it is just 1%, despite the fact that 

we have a wider share of the Andes than Chile and therefore probably more minerals.” We 

will soon get to find out, as in recent years both Argentina and Ecuador changed their 

mining policies and opened up to investors, creating exciting new frontier markets in the 

region 

Copper, lithium and gold 

Latin America isn’t just rich in metals – it’s rich in the right metals. Copper and lithium 

have exciting medium-term prospects while gold miners present an interesting opportunity. 

That’s confirmed by in a recent study from the market intelligence division of ratings 

agency, S&P Global, which notes that “for the first time since 2014, base metals matched 

gold as the top Latin American exploration target, with each garnering 42% of planned 
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spending.” The rise in base metals exploration is being driven by bullish long-term views 

on copper. As the commodity supercycle began to unwind in 2012, investors turned sour 

on copper. Its rise had been powered by massive Chinese demand but conventional 

thinking figured that the infrastructure glut in the Middle Kingdom, combined with efforts 

to move its economy away from heavy industry, would limit future global copper use. 

However, the rapid growth in electric vehicles has transformed the outlook for the red 

metal. A battery-powered electric vehicle uses about 83 kg of copper compared to just 23 

kg in an internal combustion engine. Hybrid vehicles, like the Prius are normally 

somewhere in the middle. Consultant McKinnsey estimates that yearly electric vehicle 

sales will hit 4.5 million in 2020, up from 1.2 million in 2017. That would still just be 5% 

of annual light electric vehicle sales, leaving plenty of room for further growth. Copper has 

been hit by worries of a trade war between China and the US, and prices are still 40% 

below their 2011 peak. 

Another clear winner from the transition to low carbon energy systems is lithium. It’s 

already established as the battery of choice for electric vehicles. While the search for 

renewable energy’s holy grail – a cheap efficient battery that can store excess electricity 

produced by intermittent sources such as wind farms and solar panels – may yet give 

lithium another boost. At present Australia has managed to become the world’s largest 

producer despite the fact its lithium is made mined from ore – a more expensive process 

than extracting it from the lithium-heavy salt brines found in the lithium triangle. That’s 

because historically Australian has been more welcoming to lithium investors than Chile, 

which treats the white metal differently to copper, Argentina or Bolivia. Now that’s starting 

to change, with Argentina in particular receiving a mix of international investment. 

Finally, you have gold. Alex Black, a mining industry veteran who helped investors 

strike rich in Peru when he turned Rio Alto, his last company, from a penny stock gold 

explorer into a billion-dollar miner, told us that he’s never seen such tough financing 

conditions. “Trying to raise $20million for mine development now is like asking for 

$250million in 2014. We have more than 5 million ounces and a market cap of less than 

$50million, so investors can get an ounce of gold for under $10.” Of course, a CEO is 

going to talk up his company to a journalist but the S&P Global report backs him up. 

“Although financings are moving in the right direction, the $9.6billion raised in 2017 and 
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$9.4billion raised in 2018 remain well below the $19.4billion raised in 2011. Capital 

offerings targeted primarily for exploration purposes in 2018 were down slightly compared 

with 2017 and 2016, with the totals for all three years returning to 2012 levels, when equity 

markets were just beginning to shun the industry.” One theory is that the proliferation of 

cannabis stocks and crypto currencies have diverted more speculative capital from gold 

explorers. Gold’s main use is not industrial, so it’s impossible to know if the price will be 

higher or lower in a few years’ time. But it’s always good to have some in your portfolio 

for diversification and judging from the desperation in Latin American gold juniors – the 

small companies trying to develop projects – investors are likely to get more for their 

money at the moment. 

Above ground risk 

Mining investors judge potential projects on ‘above ground’ and ‘below ground’ risk. 

Latin America’s geology means it has plenty of exciting mining projects yet the above 

ground risks have often made it difficult them difficult to realise. Latin America was 

blighted by political instability ever since independence, with frequent periods of military 

rule and most countries only returning to democracy within the last 40 years. 

The political instability hindered mining investment in the region because you need a 

relatively stable and efficient state to create a fair mechanism for the ongoing transaction 

between the country’s citizens – the ultimate owners of the metal – and the mining 

company Mining has a massive environmental impact on local citizens, while there are 

also political and economic consequences of extracting a non-renewable resource to export 

for profit. In many Latin American countries, the state’s role as arbiter is complicated by 

the fact that strong indigenous populations have alternative concepts of land ownership, 

such as ancestral community territories. Those community rights are recognised in many 

Latin American post dictatorship constitutions but not clearly defined, leading to a legal 

standoff as miners and locals vie for a greater share of profits in proposed projects. 

These political issues can have a direct hit on investors’ pockets. Investors in US-listed 

precious metals miner, Tahoe Resources, learnt that first-hand when it was forced to cease 

operating Escobal, the world’s second largest silver mine, because of opposition in 

Guatemala. Its shares plummeted and was bought out by a rival for a knockdown price 

earlier this year. Even well-established mining jurisdictions, such as Peru, can have 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               عبد هللا الكفريالدكتور مصطفى ال  الأستاذ

25 

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

problems. For example, one of the country’s most important mining investments, the 

$7billion Las Bambas copper mine, has spent two months this year under a blockade from 

angry members of the neighbouring communities. 

Those costly lessons have taught mining companies that they need to get community 

relations right. That begins when they assess a potential project, as there are big differences 

in local attitudes to mining. For example, central Peru, which has a longer mining tradition, 

typically sees less protests than the north or south of the country. But ultimately miners 

need to follow the minerals, so it’s also important for investors to pick firms that have a 

well-thought out community strategy. Last month in Lima we interviewed Victor Gobitz, 

CEO of Buenaventura, a Peruvian non-ferrous metals miner, and he explained how the firm 

has learned to work with local groups. “If a miner just tries to exchange money for lands it 

is a big mistake. You need to create a long-term relationship based on generating 

employment for local workers and providing some social infrastructure such as drinking 

water, energy, sewerage and so on.” 

Not only are miners becoming more adept at handling these issues, there are also signs 

that most Latin American states are improving their ability to regulate this complex 

transaction between investors and the citizens. The Fraser Institute is a Canadian think tank 

that publishes a global ranking of mining jurisdictions. It judges both the mineral 

endowment and the policy framework to score the overall attractiveness for investors. Latin 

America and the Caribbean was the standout performer in the latest report, with the 

region’s median investment attractiveness jumping 16% in 2018, more than any other 

region. That’s even more impressive considering the negative weighting of disaster cases 

such as Venezuela, Nicaragua and Guatemala. Unsurprisingly Chile, Peru and Mexico 

were in the top three. However, Ecuador and Colombia also made big improvements, 

jumping into the top half of the regional table and overtaking Brazil. However, just as with 

community protests, the reality of mining policy can differ greatly within countries. 

Argentina’s national score was poor, dragged down by the extreme anti mining policies of 

some individual provinces, yet others, such as Catamarca scored excellently. So, investors 

need to understand the local reality of a company’s projects. 

This improving policy landscape isn’t down to luck. It reflects the trend of general 

improvement in Latin American institutions as the young democracies across the region 
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begin to mature. Barring sad cases, such as Venezuela, most other states in the region are 

gradually becoming more efficient, less bureaucratic and now, thanks to the repercussions 

of long-running, region-wide graft scandal, slightly less corrupt. 

Readers may be sceptical of international rankings. They may even suspect a pro-Latin 

America bias on our part. However, LatAm INVESTOR’s optimism is shared by 

international mining companies, with Latin America attracting more exploration capital 

than any other region in the world. According toS&P Global, Latin America received 28% 

of the total global mining exploration budget. “Six countries, Peru, Mexico, Chile, Brazil, 

Argentina and Ecuador, together accounted for the lion’s share (90%) of the region’s total 

budget”, explains the report. 

The fact that industry insiders are targeting Latin America for future projects shows 

that the region is fertile ground for profit-hunting investors. 

https://www.marketviews.com/latam/now-is-a-great-time-to-invest-in-latin-american-

mining/?utm_source=dianomi&utm_campaign=auto_ads 
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 االقتصادات العربية:  -ثالثاً 

 ايد الديون الخارجية ومعدالت البطالةط تزتعصف بالعراق وسأزمات اقتصادية  - 10

 % من المواطنين "فقراء"... والفساد يهدر مبالغ ضخمة50بحسب إحصاءات رسمية: 

   2019أكتوبر  3الخميس    صحافي مختص في الشؤون االقتصادية  خالد المنشاوي 

أكتوبر   3متطوعون يوزعون طعاما مجانيا على متظاهرين مناهضين للحكومة العراقية في بغداد،   

 (.)أ.ب  2019

على الرغم من األزمات التي تنتظر االقتصادات العالمية، والتي تتحدث عنها التقارير وشركات 

دين كاملين، وتحديداً  يلة أكثر من عقاالستشارات، لكن األزمات في العراق قائمة بالفعل، وربما هي حص

 منذ الغزو العراقي للكويت، ثم تحرير الكويت وضرب العراق.

األوضاع التي يعيشها العراقيون بالتأكيد تفسر ما يحدث على الساحة العراقية من تظاهرات 

قت أسدل واحتجاجات اتسعت رقعتها خالل فترة وجيزة لتعّم غالبية المحافظات والمدن العراقية، في و

 .2011ستار على ثورات الربيع العربي، التي شهدتها دول عربية عدة بداية العام فيه ال

ولم تختلف الشعارات والالفتات التي يرفعها المتظاهرون العراقيون في الوقت الحالي عن تلك  

بي، والتي  التي رفعها من قبلهم أشقاؤهم في بعض الدول العربية التي انطلقت فيها ثورات الربيع العر

 ت في حياة كريمة وعدالة في توزيع الثروة ومواجهة الفساد بكافة أنواعه. تمثل

ويحّمل العراقيون مسؤولية سوء أحوالهم االقتصادية للسياسات االقتصادية الفاشلة للحكومات 

السابقة التي كانت خططها االقتصادية العشوائية ال تعتمد على خبراء االقتصاد، بل على األحزاب 

 الموالين لها.ورجال األعمال 

ويعتبر مراقبون أن ملف النفط من أكثر الملفات الشائكة في العراق واألكثر غموضا في اقتصاد 

البالد، حيث لم يتم إطالع الرأي العام على أغلب العقود التي تبرمها الوزارات التي تشّكلت في حكومات  

ن وتفشي قضايا الفساد اإلداري الموالية إليرا ما بعد االحتالل األميركي، في ظل هيمنة األحزاب 

 والمالي. 

 مليون مواطن عراقي عاطل  14.8

األرقام التي جمعتها "إندبندنت عربية" تشير إلى أن المواطن العراقي يعاني العديد من األزمات  

ار االقتصادية، على الرغم من امتالك العراق الحتياطيات نفطية ضخمة. هذه األزمات تمثلت في انتش

طاق واسع وزيادة معدالت البطالة وارتفاع نسب التضخم، وانتشار الفساد بشكل كبير، هذا الفقر على ن

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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بخالف عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة الميليشيات التابعة إليران، والتي حّولت العراق إلى 

 ية.ساحة للمعارك التي كان يجب أن تكون على األراضي اإليرانية وليست العراق

إحصاء أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء في بغداد، في أغسطس )آب( الماضي، وبحسب آخر 

%. فيما قدّرت منظمة "النماء" العراقية نسبة  22.6فإن نسبة البطالة بين الشباب في العراق بلغت 

 %. 80النساء العاطالت بأكثر من 

معدل بطالة الشباب  أن  2018أيار( هذا في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي في مايو )

مليون نسمة، بحسب آخر  37%، من أصل تعداد سكان العراق البالغ 40في العراق بلغ أكثر من 

إحصائية أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي العراقية نهاية ديسمبر )كانون األول( الماضي، ما  

 ين.مليون عراقي يقفون في طابور العاطل 14.8يعني أن 

 تذهب عائدات بيع النفط؟أين 

% من  99% من ميزانيته، وتمثل  90البيانات تشير إلى أن الموارد النفطية للعراق تشكل أكثر من  

% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية، ألن الشركات األجنبية العاملة  1صادرات البالد، لكنها تؤمن  

 في البالد تعتمد غالباً على عمالة أجنبية. 

مليار برميل، أما االحتياطي    112احتياطي النفط العراقي المؤكد من النفط يبلغ نحو  حجم  أن    يذكر

% من إجمالي  10.7مليار برميل، كما يسجل احتياطي النفط العراقي نحو    360غير المؤكد فهو بحدود  

 االحتياطي العالمي للنفط. 

مليون برميل   4.6، نحو السعوديةويضخ العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد 

 يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

 ديون خارجية ضخمة 

مليار   125كشفت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي تجاوز الديون الخارجية المترتبة على العراق 

المنطقة  تعيشها  دوالر، وسط تحذيرات من أثر ذلك على مستقبل اقتصاد البالد في ظل التوترات التي

 % من الموازنة. 95وتأثيراتها على إنتاج النفط الذي تمثل إيراداته نحو  

وحذرت اللجنة من عدة مخاطر تنتظر االقتصاد العراقي مع استمرار ارتفاع الديون الخارجية 

، وما  2020فقرة من هذه الديون ستكون في موازنة  20وعدم العمل على هيكلتها. وذكرت أن قرابة 

 ة تبحث عن الحلول لسدّ العجز في موازنة العام المقبل. ت الحكومزال

من الحكومة في حال احتوائها على عجز   2020وهدّدت اللجنة المالية النيابية بعدم تسلم موازنة 

مالي كبير، بينما تستمر بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز واالعتماد على  
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يقدّر   2020وكانت اللجنة كشفت في وقت سابق أن العجز المتوقع بموازنة لنفطية. اإليرادات غير ا

 مليار دوالر(، مبينةً أنه "رقم مخيف جداً وغير مسبوق".  60.55ترليون دينار ) 72بنحو 

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ديون العراق تفاقمت خالل السنوات الماضية، حيث كانت قبل 

  2015مليار دوالر، وفي العام  75.2إلى  2014وارتفعت في العام  ر دوالر،مليا 73.1سنوات  6

إلى   2017مليار دوالر، لترتفع خالل العام  114.6مليار دوالر، فيما كانت قبل عامين  98أصبحت 

 مليار دوالر خالل العام الماضي.  125مليار دوالر، ثم   122.9

ارتفاع الديون الخارجية بزيادة اإلنفاق   الحكومة وفيما تبرر: كيف تبرر الحكومة ارتفاع الديون؟

العسكري، يرى غالبية العراقيين أن السبب األساسي لتفاقم الديون الخارجية يعود إلى فساد بعض 

المسؤولين المالي واإلداري، حيث أصبح تخصيص أموال الشعب لتمويل أنشطة األحزاب بديال للتنمية  

 . 2014وحتى نهاية عام  2003شفافية منذ عام  غياب ال المستدامة عبر مشاريع وهمية في ظل

  23مليار دوالر، بعجز يصل إلى  112وبخصوص الموازنة، فإن موازنة العام الحالي تبلغ نحو 

قرضاً، بخالف ديون داخلية لخمس جهات محلية مستحقة الدفع أو   18مليار دوالر، يتم تسديده عبر 

نية"، واالستمرار في االقتراض بضمان "مؤسسة  دات الوطمؤجلة بفوائد، إضافة إلى برنامج "السن

الصادرات الدولية" لشراء األسلحة والدعم اللوجستي لوزارتي الدفاع والداخلية و"الحشد الشعبي" 

 و"جهاز مكافحة اإلرهاب". 

يذكر أن العراق يحتل المراكز األخيرة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية. 

أمر قبض بتهم تتعلق   2000، كشفت هيئة النزاهة العامة عن إصدار أكثر من 2018 ل العاموخال

مسؤوالً حكوميا   290، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 2017بالفساد في العراق خالل 

 بينهم وزراء.

س األسبق  عد الرئيوتشير تقارير منظمة الشفافية العالمية إلى أن حجم المال المنهوب في فترة ما ب

عالميا على مؤشر   13مليار دوالر. ويحتل العراق المرتبة السادسة عربيا والـ 300صدام حسين بلغ 

 دولة.  163الفساد الذي يضم 

 ماذا عن النمو وكم تبلغ حصة الفرد في الناتج المحلي؟ 

ً للبنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي العر   192.9 اقي يبلغعلى صعيد معدالت النمو، ووفقا

% خالل العام الحالي. لكنه سيتراجع في السنوات المقبلة إلى  6.2مليار دوالر، بنسبة نمو تبلغ نحو 

 . 2023% وذلك حتى العام 2.6مستوى 
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  3.880دوالر على أساس معدل تصدير يبلغ  56سعر برميل النفط بـ 2019وقد احتسبت موازنة 

من حقول إقليم كردستان، وبارتفاع سعري عن   ميل منتجألف بر 250مليون برميل يومياً، ضمنها 

 دوالرا. 46، الذي احتسب فيه سعر البرميل بـ 2018العام 

. وظلت الخزينة مفتوحة بال رقابة  2013فيما لم تقدم الحكومة حسابات ختامية للموازنات منذ العام  

ربة تنظيم  ورات محا(، وبررت الحكومة ذلك بضر2015  -  2013أو سقف مصروفات لثالثة أعوام )

 داعش اإلرهابي. 

وتراجعت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي إلى أقل من مستوياتها المتوقعة قياساً إلى الثروة  

دوالر    4990الهائلة واإلمكانات االقتصادية غير المستثمرة، فبلغت هذه الحصة من الناتج المحلي نحو  

قد وصلت   2006. وكانت في العام  1990ي العام  دوالر ف  7000. بينما، وللمقارنة، كانت  2017العام  

 دوالر في أدنى مستوياتها.  2000إلى 

وحتى اآلن، حيث تشير إحصاءات   2003على صعيد الفقر، فقد سجل نسباً غير مسبوقة منذ العام  

  % من األطفال فقراء في المحافظات الجنوبية. كما وصلت نسبة الفقر بشكل 50البنك الدولي إلى أن 

% في الوسط، 23% في المناطق الجنوبية، و 30% في المناطق المحررة، و 41.2نحو  عام إلى

% من السكان في العراق أعمارهم أقل من  48وأوضحت اإلحصائية أن    % في إقليم كردستان.12.5و

% فقراء، أي أن كل طفل من أربعة أطفال يصنف كفقير، كما أن نسبة األطفال  23عاما، بينهم  18

 %. 50%، وفي المحافظات الجنوبية تبلغ نحو  5دستان اء في كرالفقر

https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA 

 

 

 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/61046/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 سنوات في قضية فساد  7وزير كويتي  الحكم بسجن  - 11

   د. علي العبيدي 

 2020يناير   29  الكويت: ميرزا الخويلدي

محكمة الوزراء أمس بالسجن على وزير صحة سابق، في سابقة هي األولى في الكويت، قضت 

في عد إدانتهم  آالف دينار مع وقف النفاذ، ب  10سنوات مع الشغل وكفالة    7ووكيلي وزارة سابقين لمدة 

 .قضايا فساد 

وقضت المحكمة، المخصصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، بحبس وزير  

الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيلي الوزارة السابقين خالد السهالوي ومحمود عبد الهادي، 

بتهمة االستيالء على  يون دينار، مل  81آالف دينار، وردّ  10سنوات، وغرامة تقدر بـ 7بالحبس لمدة 

 .المال العام، بينما قضت ببراءة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة ببيع أدوية لوزارة الصحة

وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهمين في القضية األولى، العبيدي والوكيلين السابقين،  

قداتها، بتعمد إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة  زارة في تعا»وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الو

  2.5الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أميركية، وذلك بأن أضافوا نسبة 

من دون   2015يناير )كانون الثاني(   4في المائة على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ  

بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره  كويتية، وقد علم الجهات الرقابية ال

مليون دينار( يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خالفاً    2.2دوالراً أميركياً )نحو    7281298

 .«للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية 

خطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، بمبلغ  ين تسببوا بوأضافت أن المتهم

مليون دينار(، وكان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم    24.6دوالراً أميركياً )نحو    81194284

 .واإلخالل بواجباتها، بقيامها بالتعاقد مع الشركة المشار إليها

، قد أصدرت قراراً بإحالة 1995اء، المنشأة عام  حاكمة الوزر، كانت لجنة تحقيق م2018وفى عام  

وزير الصحة السابق د. علي العبيدي إلى محكمة الوزراء لمحاكمته بوقائع االعتداء على المال العام، 

ليكون بذلك أول وزير في البالد يحال إلى هذه المحكمة، في سابقة قضائية تعد األولى من نوعها في 

رت محكمة الجنايات أمس حكماً في قضية مظاهرات البدون في منطقة خرى، أصد من جهة أ  .الكويت 

سنوات   10تيماء يقضي بسجن أحد المتهمين )مقيم في لندن( بالحبس المؤبد، في حين حكمت بالحبس 
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مع الشغل والنفاذ على متهمين اثنين في هذه القضية، في حين تم االمتناع عن نطق العقاب على باقي 

 .متهمينال

https://aawsat.com/home/article/2104411/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-

7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF 

 

 الجزائرية تطلق “مخطط عمل” بهدف إنعاش االقتصاد الحكومة  - 12

  –)أ ف ب( -الجزائر  

قدّمت الحكومة الجزائريّة الجديدة التي تُواجه أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطيرة، الخميس الخطوط  

العريضة لـ”مخّطط عملها” الهادف إلى إنعاش االقتصاد الذي تأثّر خصوًصا جّراء انخفاض أسعار 

 نفط. ال

كانون األّول/ديسمبر، لكنّها قوبلت   12وشّكلت حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاسيّة في  

 بالّرفض من الحراك الشعبي.

وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطيّة التي تراجعت أسعارها بشدّة منذ فترة  

 ت البالد من العمالت الصعبة.تياطاطويلة، ما انعكس سلبًا على الموازنة وعلى اح

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائّي للحكومة ترأسه رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون، أّن  

مخطط عمل الحكومة يُرّكز على “ثالوث التّجديد االقتصادي القائم على األمن الغذائي واالنتقال 

 الطاقوي واالقتصاد الرقمي”.

على “ضرورة االستعجال باعتماد مراجعة عميقة ألنماط الحكامة، انها وشدّدت الحكومة في بي

 واستنباط قواعد جديدة إلنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعليّة”. 

ولفتت الحكومة إلى أنّها ستعمد، وفَق مخّطط عملها، إلى “وضع خريطٍة وطنيّة لالستثمار، بفتح  

 الهضاب والجنوب”.  ما فيفضاءات جديدة للعقار الصناعي، ال سيّ 

على الصعيد السياسي، تشمل خّطة عمل الحكومة بشكل خاّص “عدّة آليّات أبرزها إصالح نظام  

 االنتخابات” الذي تنتقده المعارضة. 

كذلك، وعدت الحكومة بأنّها ستعمل على “ضمان حّرية االجتماع والتظاهر السلمي” في إطار  

 ة الحقيقيّة”.قراطي“تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمو

https://aawsat.com/home/article/2104411/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2104411/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2104411/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2104411/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF


  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                               عبد هللا الكفريالدكتور مصطفى ال  الأستاذ

33 

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

وكانت منّظمة هيومن رايتس ووتش قالت نهاية كانون الثاني/يناير المنصرم إّن السلطات الجزائرية 

تُواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعّسفيًا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس  

 الجديد عبد المجيد تبون. 

ها ستسعى، من خالل خّطة عملها، إلى “تدعيم الصحافة  ية إنّ من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائر

ووسائل اإلعالم لممارسة نشاطها في ظل الحّرية واالحترافية والتزام المسؤولية وأخالقيات المهنة،  

 كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة اإللكترونيّة واإلشهار”.

 زائري. ن الجويفترض أن يحال “مخّطط عمل” الحكومة قريبًا إلى البرلما

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-

%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/ 

 

 ..التفاصيله هي وهذ  لبنان مقبل على كارثة.. - 13

 :الخبير السوري

في األسابيع األخيرة، انطلق نقاش جدّي حول إعادة هيكلة الدين العام ربطاً بجدوى سداد استحقاق 

مليار دوالر. حتى اآلن، تقف وجهات النظر على طرفَي نقيض بين   1.2آذار المقبل الذي تبلغ قيمته    9

لبنان بالعمالت األجنبية )من ودائع الناس  ت مصرف احتياطامن يريد االستمرار في دفع الديون من 

عملياً( بهدف شراء وقت إضافي، وسط ضبابية أفق الحلول للنهوض من األزمة المالية ــــ النقدية، 

وبين من يرى أن التخلّف عن السداد رغم مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان لصندوق النقد الدولي 

قبل الغد لكي ال تُهدر احتياطات مصرف لبنان على الديون.   ه اليوموقوع فيهو أمر محتوم يوجب ال

 !المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو األقل ضرراً 

ثمة محور واحد لكل االجتماعات التي عقدت في السرايا الحكومية قبل أيام وفي عين التينة أمس،  

، أم نبدأ 2020تحق في آذار التي تسالدين  وسواها من اللقاءات الثنائية غير المعلنة: هل ندفع سندات 

بإجراءات التخلّف عن السداد. أحلى الخيارات المطروحة مّر؛ الدفع يستنزف المزيد من احتياطات 

مصرف لبنان بالعمالت األجنبية المتهالكة أصالً، فيما يفرض التخلّف عن السداد التعامل مع الدائنين  

الهيكلة أو إعادة الجدولة بخّطة ماليّة يشرف على   ى إعادةقتهم عل األجانب الذين يتوقع أن يربطوا مواف

 .تنفيذها صندوق النقد الدولي الذي سيأتي حامالً وصفته الكارثية وخلفياته السياسية

 االستحقاق المصيري 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%81/
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مليار دوالر:   2.5، تستحق على الدولة اللبنانية ثالثة سندات يوروبوندز يبلغ مجموعها 2020في 

مليون دوالر في حزيران. كذلك  600مليون دوالر في نيسان، و  700، في آذاردوالر  مليار 1.2

مليار دوالر تتوّزع على دفعات شهرية   2.18تستحق فوائد على محفظة سندات اليوروبوندز بقيمة 

ً  539مليون دوالر و 33تتراوح بين    .مليونا

 تعريف موجز 

بية، يحصل الدائن مقابله على »ورقة«  ة األجن بالعمل  سند اليوروبوندز هو دين على الحكومة اللبنانية

يحدَّد فيها تاريخ ردّ الدين وفوائده وطريقة تسديدها، باإلضافة إلى شروطه القانونية للتداول في األسواق 

 .الدولية وآليات التوقف عن السداد وسواها من آليات التعامل بين الدولة المقترضة والدائنين

% من االستحقاقات  65ة السندات، فهي على النحو اآلتي:  وية حملرة عن هوبحسب المعطيات األخي

% قبل  44.9مليار دوالر، محمولة من أجانب )كانت  1.6األساسية )أصل السندات(، أو ما يوازي 

بضعة أسابيع، إال أن المصارف باعت بعضاً من السندات التي تحملها لمستثمرين أجانب بما يؤمن لها  

من للمستثمرين األجانب فرصة لتحقيق أرباح من سندات سعرها  وبما يؤدوالر، سيولة طازجة بال

% من مجموع الفوائد السنوية، 35بخس، رغم أن مخاطرها مرتفعة(. كذلك يحمل الدائنون األجانب 

  2.36مليون دوالر. في النتيجة، مجموع ما يحمله الدائنون األجانب يصل إلى  765أي ما يوازي 

 .مليار دوالر

ة للنقاش المتعلق بتسديد السندات والفوائد أو التخلّف عنها. فاالستحقاق  يات ضروريهذه المعط

مليون    143مليار دوالر أصل السندات و  1.2)   2020آذار    9األول المطروح أمام لبنان، هو استحقاق  

السندات  دوالر فوائد(. فهل يتوجب علينا أن ندفع هذا االستحقاق أم نتخلّف عن سداده فتستحق كل

هذا السؤال لم يقفز إلى الواجهة فجأة، بل هو متصل بنقاش سابق حول جدوى تسديد استحقاق   وفوائدها؟

مليار دوالر. يومها برزت دعوات للتخلّف عن السداد، إال أن   1.5وقيمته  2019تشرين األول 

لّف عن  ى أن التخاالعتراضات عليها، وال سيما من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، كانت مبنية عل 

سداد غير ممكن في ظل حكومة مستقيلة وانقسام سياسي حول تشكيل الحكومة، فيما تتطلب هذه ال

 .الخطوة رسم خّطة واضحة وشاملة، فضالً عن اإلجراءات المتبعة في مثل هذه الحاالت 

ما حصل هو أن مصرف لبنان سدّد نيابة عن الحكومة استحقاق تشرين األول الماضي، وبقي  

جواب: ما هي جدوى االستمرار في تسديد الديون؟ هل يجب أن نواصل تسديدها،   ساسي بالالسؤال األ

فيما كل المعطيات التي تداولها المعنيون تشير إلى أن اإلفالس وقع ودقّت ساعة الحقيقة التي لم يعد  
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ً التعامل معها بالتمييع على الطريقة اللبنانية؟ هل نسدّد الديون من احت  ف لبنان  ياطات مصرممكنا

 العمالت األجنبية؟ بأّي هدف؟ وضمن أّي خّطة؟ ب

بالتوازي مع تأليف   2020هكذا بات استحقاق آذار المقبل مصيرياً. فمع قرب استحقاق آذار 

الحكومة واستعداداتها لنيل الثقة على أساس البيان الوزاري، عاد النقاش بقّوة إلى مسألة الدفع أو التوقف 

لي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور كل من وزير اجتماع ماألمر عقد عنه. استدعى ا

المال غازي وزني، والبيئة دميانوس قّطار، واالقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض  

سالمة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. في هذا االجتماع، انحاز دياب وسالمة إلى االستمرار  

 .ى هذا األمرظ وزني علفيما تحفّ في تسديد الديون، 

هذه المواقف أطلقت تسارعاً في وتيرة االجتماعات بشأن هذا االستحقاق الذي بات يستحوذ على  

استقطاب سياسي، وخصوصاً من ثنائي حركة أمل وحزب هللا. رئيس مجلس النواب نبيه بّري عقد  

ً مالياً، حضره إلى وزني، وزير المال السابق علي علي فياض   ، والنائب حسن خليل أمس اجتماعا

ورئيس المركز االستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل هللا. بحسب المعلومات، فإن النقاش  

تطّرق إلى مسائل عدّة مطروحة في البيان الوزاري، مثل مسألة الكهرباء المستنسخة من خطط سابقة  

لمطروحة، إال أنه لم  لخيارات اوا 2020ر »فاشلة«، لكن المسألة األساسية كانت حول استحقاق آذا

 .يتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن بعد 

 صندوق النقد حتمي؟ 

 :عملياً، صار هناك أكثر من وجهة نظر حول استحقاق آذار

ــــ أهمية هذا االستحقاق نابعة من كونه األكبر بين استحقاقات السنة الجارية، لذا فإن تسديده ثم  

ٌر ال معنى أو قيمة له سوى إهدار مبلغ من احتياطات مصرف لتالية أمتحقاقات االتخلّف عن سداد االس

لبنان بالعمالت األجنبية، وهذا يوجب اتخاذ القرار اليوم وليس غداً. أصحاب هذه الوجهة يحاججون  

 بأن ضرورة التخلّف عن السداد مبنية على أنه ال يوجد إال خياران: الدفع أو التخّلف عنه. الدفع سيتم 

لتي ال يمكن التفريط بها من أجل الدائنين، فضالً عن أنها سترتّب تداعيات اقتصادية  لمودعين ابأموال ا

واجتماعية قد تؤدي إلى تحريك الشارع بوتيرة غير مسبوقة. وإلى جانب ذلك، فإن المعطيات المالية  

فإن  وبالتالي ات دوالر،مليار 8تشير إلى أن احتياطات مصرف لبنان القابلة لالستعمال ال تزيد على 

% ولن  29مليار دوالر للدائنين األجانب سيؤدي إلى نقص فوري في االحتياطات بنسبة  2.3تسديد 

مليارات دوالر الستيراد األكل والشرب والمحروقات والمواد األولية واألساسية…   5.7يبقى سوى 

 .وهذا المبلغ ال يكفي إال لبضعة أسابيع
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 إلى أن اإلفالس وقع، ودقّت ساعة الحقيقة يّون تشيرلها المعنكل المعطيات التي تداو 

ومن ضمن النقاش أنه ال يمكن التعويل على األموال الخارجية للمصارف لتمويل عمليات استيراد، 

ألن هذه األموال شارفت على النفاد ولن يعود بإمكانها فتح اعتمادات لتمويل االستيراد، ما يعني أن 

تي ستلي تسديد االستحقاق والفوائد، إذ لن يوفّر هذا االستحقاق  سابيع ال  خالل األالمأزق سيكون كبيراً 

 .أي أموال جديدة للمصارف

لكن جوهر النقاش لدى أصحاب هذه الوجهة ليس محصوراً بالتسديد، بل يشمل أيضاً إجراءات 

مل مع  كيف نتعا التخلّف عن السداد. فهل سيكون على لبنان مواجهة الخضوع لصندوق النقد الدولي؟

ً أن  صند  ً جداً وخصوصا وق النقد الدولي ومطالبه؟ فالخضوع لصندوق النقد الدولي سيكون موجعا

تدّخله لمساندة عملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة الدين العام ال يمكن أن يأتي من دون ثمن سياسي 

كن  خصخصة، »لواجتماعي هائل من خالل فرض أجندة إصالحات تتضمن زيادة الضرائب وال

قد يأتي اليوم بشروط أقّل حدّة مما سيأتي عليه الحقاً عند التخلّف القسري عن السداد«. فضالً   الخضوع

عن أن قرار االستمرار في تسديد الديون أو التخلّف عن سدادها، ليس قرار جهة سياسية واحدة، سواء  

لس النواب، أو حكومة ومجثلة في الكان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الكتل السياسية المم

 .أي طرف آخر مثل حاكم مصرف لبنان

يقول المطلعون إن عقود اليوروبوندز تسمح بدعوة الدائنين إلى اجتماعات للتفاهم معهم خالل فترة 

أشهر(، وهذه العقود ال  6زمنية معينة )في العادة ال يكون الدائنون متوترين كلما كانت الفترة أقل من 

الذهب وال على أصول شركة الميدل إيست وال على أي أصول سيادية أخرى  لحجز على  لدائنين اتتيح ل

مثل السفارات وسواها، وال يكون بإمكانهم الحجز على االعتمادات التي تفتحها المصارف الستيراد 

اتفاق  القمح والمحروقات واألكل وسواها… وبالتالي فإن مكمن القّوة هذا يمكن استعماله للتوصل إلى

. كذلك ليس هناك ما يجبر الدائنين على إخضاع لبنان لصندوق النقد الدولي إال بواسطة  الدائنين مع

 .النفوذ الذي يمارسونه، وهو أمر متوقع من بعضهم

 العودة إلى التسّول

ــــ أصحاب الرأي القائل بوجوب االستمرار في دفع الديون، أي دياب وسالمة، يرّوجان بأن شراء 

بهندسة مالية واسعة تتضمن استبداالً للسندات التي تحملها المصارف بسندات ة القيام  على طريق  الوقت 

يحملها مصرف لبنان في محفظته وإقراض المصارف بالليرة وإعادة توظيف هذه القروض لدى 

مصرف لبنان )بهدف رسملة المصارف(، يمنح الحكومة فرصة إلجراء جولة »تسّول« على بعض  

وك الذي يلغي حقيقة أن الدول ترعى مصالحها الخارجية، أي أنه ال هذا السل عن سذاجة الدول. عدا
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يوجد إقراض أو هبات بال ثمن سياسي يصعب حصول إجماع على تسديده، فإن اللجوء إلى األدوات 

السابقة لمعالجة اإلفالس ال يبّشر إال بأن المسؤولين في لبنان لم يعوا حقيقة التطورات اإلقليمية  

يدون إنعاش نموذج فيه فجوة كبيرة بين قلّة من األثرياء وكثرة من الفقراء. فمن  وأنهم ير  والمحلية،

االعتبارات األساسية التي يجب أن تؤخذ في االعتبار لمناقشة هذا االستحقاق أن تسديد الديون من  

نان،  ى مصرف لباالحتياطات يعني تسديدها من ودائع الناس التي استملكتها المصارف ووّظفتها لد 

هذا األخير أنفقها على تمويل االستهالك المترف للبنانيين وعلى الدائنين من مصارف وكبار  وأن 

 .المودعين المحليين واألجانب بدليل األرباح الطائلة المحققة من الهندسات المالية

  يقول إنه  ي. ثمة منـــــ ثمة خيار ثالث يشير إلى إمكانية التمييز بين الدين الداخلي والدين الخارج 

يجب سداد الدين الخارجي وإعادة هيكلة الدين الداخلي الذي تحمله المصارف. لكن هذا الخيار، عدا 

عن صعوبة تطبيقه في ظل عدم قدرة أي طرف على منع المصارف من بيع السندات لمستثمرين  

ما   »إفالس«، إلى درجة أجانب، ال يلقى رواجاً، ألن تخلّف الدولة عن السداد يخفض تصنيفها فوراً 

 يستدعي خفضاً مباشراً لتصنيف المصارف التي ستصاب باإلفالس كلها ضربة واحدة…

 http://syrianexpert.net/?p=45256  األخبار اللبنانية

 

 االستقرار تونس: مؤسسات التصنيف االئتماني تحذر من مخاطر عدم   - 14

   –ي/ األناضول منة سالمتونس/ يا 

قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن مؤسسات التصنيف اإلئتماني تحذّر من  

 مخاطر عدم االستقرار السياسي واألمني واالضطرابات االجتماعية في تونس. 

 لمان التونسي. جاء ذلك في كلمة ألقاها العباسي الجمعة، خالل جلسة عاّمة بالبر

شأن مخاطر عدم االستقرار أن تؤثر سلبا على قدرة االقتصاد على االنتعاش   أن “منوأضاف 

والتّحكم في الميزانية )الموازنة العامة(، مع صعوبة اإلصالحات الهيكلية، واألخذ بعين االعتبار ارتباط 

النقد تفاق عليها مع صندوق دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس بتقديم اإلصالحات التي تم اال

 الدولي”.

وتوقّع المسؤول المصرفي أن تتم عملية التصنيف الجديدة لتونس من قبل وكاالت التصنيف  

 اإلئتماني “موديز” و”فيتش” خالل فبراير/شباط الجاري، دون تحديد موعد دقيق في ذلك.

http://syrianexpert.net/?p=45256
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، على وضوحها السياسي” بالمئة من عملية تصنيف هذه الوكاالت للدول تعتمد   50ولفت إلى أن “

لتصنيف االئتماني تأخذ بعين االعتبار الواقع السياسي ومدى استقراره، وغياب  مشددا أن “مؤسسات ا

 الوضوح سيؤثّر حتما على التصنيف المقبل”. 

، يشهد المسار السياسي تعثّرا  2019ومنذ االنتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/ تشرين أّول  

ة الحبيب الجملي، وفشلها في نيل ثقة  ديدة، بعد إسقاط حكومار تشكيل الحكومة الجبسبب تعّطل مس

 من يناير/كانون ثاني الماضي. 10البرلمان في 

وفي األثناء، تتواصل حاليا مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، برئاسة إلياس الفخفاخ بعد تكليفه  

 يناير الماضي.  20من الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 

ية برئاسة يوسف الشاهد أعمالها إلى حين انبثاق  تصريف األعمال التونسفي حين تُواصل حكومة  

 الحكومة الجديدة.

وفي كلمته بالبرلمان، أعلن محافظ المركزي التونسي أن “احتياطي تونس من مدخرات العملة 

مليارات   5ي توفير مليارات دوالر(، أ 6.7مليار دينار )نحو  19، 2019الصعبة األجنبية ناهز، في 

مليار   14، والتي لم تتجاوز 2018( إضافية من العملة الصعبة مقارنة بعام مليار دوالر 1.7نار )دي

 مليارات دوالر/ مدخرات العملة الصعبة(”. 5دينار )

، بعد أن  2019يوم توريد بنهاية  111ولفت إلى أن احتياطي تونس من العملة األجنبية ارتفع إلى 

 . 2018يوم توريد عام   84حدود كان في 

، وفق المصدر 2019بالمئة عام    6.7إلى    2018بالمائة عام    7.3أّما نسبة التضّخم، فانخفضت من  

بالمئة عام   8.8إلى  2018بالمئة عام  11.1بينما انخفضت نسبة عجز الميزان التجاري من  نفسه.

 ، ولكن تبقى نسبة مرتفعة، بحسب تقدير العباسي. 2019

، 2019بالمئة عام    66إلى    2018لمئة عام  با  72.5العام تحّسنا من    مقابل، سّجلت نسبة الدْينفي ال

 بفضل تعافي الدينار التونسي.

 بالمئة أواخر العام الماضي. 1.1وسّجلت تونس نسبة نمو بـ

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-

%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-

%d9%85%d9%86/ 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86/
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 االقتصاد السوري:  -رابعاً 

 فرع "مشروع دمر" جديد بنك سورية الدولي اإلسالمي - 15

 : 2019/ 7/ 17سورية  -دمشق

ً جديداً لبنك سورية الدولي  افتتح الدكتور حازم قرفول  حاكم مصرف سورية المركزي فرعا

بحضور حشد من الفعاليات  2019/ 7/ 17اإلسالمي في مشروع دمر في مدينة دمشق يوم األربعاء 

 .االقتصادية والرسمية ورجال الصحافة واإلعالم

ً في فرع   ً ببدء العمل رسميا مصرف سورية  البنك الجديد قام حاكم وبعد قص الشريط إيذانا

المركزي والضيوف بجولة في مبنى الفرع المجهز بأحدث التجهيزات التي تليق بجمهور المتعاملين  

 .مع البنك وبما يتناسب مع تطلعاتهم

وفي كلمة ألقاها خالل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أكد الدكتور عزيز صقر رئيس مجلس إدارة 

المركز المالي للبنك وقدرته التنافسية وقوة قاعدته الرأسمالية،  لي اإلسالمي على متانة  بنك سورية الدو

مستمراً في طليعة  2019واشاد بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خالل الربع األول من العام 

على وجه  المتنافسين على الحصة السوقية ضمن القطاع المصرفي عموماً وقطاع المصارف الخاصة  

 .الخصوص 

قر على أن افتتاح فروع جديدة للبنك تأكيد على رغبة البنك بالمساهمة الفاعلة في عملية  وأكد ص

اإلعمار ورفد االقتصاد الوطني بمتطلبات النمو واالنتعاش، وأوضح صقر أن البنك لن يدخر جهداً في 

  المجتمع السوري بشرائحه سبيل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي متطلبات 

 .المختلفة

ً على أن يكون بنك سورية الدولي اإلسالمي األقرب للمتعاملين   وأضاف صقر: سنعمل دائما

ً احتياجاتهم من  والشريك االستراتيجي لهم في تعامالتهم المصرفية، معززاً قدراتهم التمويلية وملبيا

 .ويل واالستثمارالمنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية، وأعمال التم

به أكد السيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي االسالمي على أن افتتاح فرع  من جان 

من حرص وإدراك البنك ألهمية إيصال خدمات الصيرفة اإلسالمية إلى مختلف   انطالقاجديد للبنك يأتي  

مختلف  كاتب البنك المنتشرة فيأبناء الوطن من األفراد والشركات أينما كانوا من خالل فروع وم

  .مناطق الجمهورية العربية السورية

حيث   2019وعرض الست النتائج المتميزة التي حققها البنك في الربع األول من العام الجاري 

مليار ليرة سورية في   2.2ارتفعت األرباح الصافية لبنك سورية الدولي اإلسالمي لتصل إلى أكثر من  
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بعد الضريبة ودون احتساب أثر إعادة تقييم مركز القطع   وذلك 2019ولى من العام األشهر الثالثة األ

 .البنيوي

  547% ليتخطى مجموع موجودات البنك حاجز 49كما ارتفعت الموجودات بنسبة بلغت نحو 

، بينما وصل إجمالي الودائع والتأمينات النقدية  2018مليار ليرة في نهاية العام   366مليار ليرة مقابل  

% تقريباً، وبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو  54مليارات ليرة مرتفعة بنسبة    507لدى البنك إلى نحو  

مليار ليرة في نهاية الربع األول من العام الجاري، كما بلغ صافي المحفظة التمويلية للبنك نحو   30

 .لنشاط االقتصاديتم منحها لمختلف القطاعات ومجاالت ا  2019مليار ليرة نهاية الربع األول  235

بنك سورية الدولي اإلسالمي قد قام بتوزيع أرباح الودائع اإلستثمارية عن النصف األول من  وكان  

وهي األعلى منذ انطالق عمل البنك، حيث وصلت نسبة العائد على الودائع بالليرة    2019العام الجاري  

جل الموزعة على الودائع أل  %(، في حين بلغت نسبة العائد 9السورية وألجل ثالث سنوات نحو ) 

%( نسبة العائد على الودائع ألجل سنة واحدة، وتعد هذه 8.5%( وبلغت نحو ) 8.75سنتين حوالي )

 النسب من أفضل العوائد الموزعة على الودائع االستثمارية في القطاع المصرفي السوري 

على مساهميه بنسبة   من خالل توزيع أسهم مجانية 2019وقام البنك بزيادة رأسماله في العام 

  2010للعام    3مليار ليرة سورية، األمر الذي يحقق متطلبات القانون رقم    15% تقريباً ليصل إلى  9.48

 .مليار ليرة سورية 15التي تقضي برفع رأسمال المصارف اإلسالمية ليصبح  

% من  40وفيما يتعلق بأداء سهم البنك في بورصة دمشق فقد استحوذ سهم البنك على مانسبته 

، 2019ول في سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول من العام الجاري إجمالي قيمة التدا

مليارات ليرة سورية من إجمالي قيمة التداول في السوق    3.8وبلغت قيمة التداول على سهم البنك نحو  

 .مليار ليرة سورية  9.6المالية البالغة خالل الفترة حوالي 

ع والعشرون للبنك في سورية، حيث يعمل البنك  لسابروع دمر هو الفرع ايشار إلى أن فرع مش

 .ضمن شبكة متكاملة من الفروع المنتشرة في مختلف المدن والمناطق في سورية

السوق التجاري:  -ويذكر أن مواعيد العمل في فرع مشروع دمر المتواجد في الجزيرة العاشرة

 .مساءً  4  صباحاً وحتى 9األحد إلى الخميس من الساعة 

 :لبنك معلومات عن ا

( مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل  5تأسس بنك سورية الدولي اإلسالمي برأسمال قدره ) 

 .2007مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام  15إلى 
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ة، ووصل عدد  فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السوري 27ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

ويعد البنك من أكبر البنوك السورية    2018ألف متعامل حتى نهاية العام    235ك إلى أكثر من  عمالء البن

ألف مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير    13الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى  

القائمة  مال التمويل واالستثماروتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وممارسة أع

على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية االقتصادية في سورية  

من خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية  

تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي  اإلسالمية، إضافة إلى  المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة

على   2017معدالت العائد على حقوق المساهمين، وحصل بنك سورية الدولي اإلسالمي في العام 

جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية من اتحاد المصارف العربية، كما حصل على جائزة "أفضل  

 Acquisition " من مجلة2017م إلسالمية في سورية للعامزود للخدمات المصرفية ا

International Magazine التابعة لمجموعة Global Media العالمية. 

 مصدر المعلومات بنك سورية الدولي اإلسالمي 

 

 % من مستورداتهم بسعر التكلفة  15قرار بإلزام المستوردين الممولين من المصارف بتسليم   - 16

 18-07-2019سانا  -دمشق

التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص أصدرت وزارة  

  15للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع األجنبي بتسليم كمية  

 .مت القطاع العابالمئة من عدد من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسا

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن المواد التي يجب أن تسلم للمؤسسة  

السورية للتجارة هي “السكر والسكر الخام والرز والزيوت والسمون والشاي ومعلبات الطون  

حبوب في  سة السورية للوالسردين والمتة المصنعة وغير المصنعة والبن” بينما يتم تسليم القمح للمؤس

حين تسلم “األخشاب.. صفائح ولفائف الحديد” لمؤسسة عمران أما “كسبة فول الصويا .. ذرة صفراء 

 .الصناعة علفية” فللمؤسسة العامة لألعالف والحبيبات البالستيكية للشركات التابعة لوزارة

هاء إجراءات توردة بعد انتوبحسب القرار تقوم الجهات المذكورة باستالم حصتها من المواد المس

التخليص في األمانة الجمركية “أرض المرفأ” وال تقبل االعتذارات وتلتزم الجهات المذكورة بتأمين 

وسائل النقل الالزمة بالتوازي مع وسائل النقل التابعة للمورد ضمن الحرم الجمركي الستالم حصتها  
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فراج عن البضاعة من  تأخير في اإل ساعة من تاريخ صدور الصك السعري منعا لحدوث  48خالل 

 .الجمارك

وأشار القرار إلى أن نتائج التحليل الصادرة عن الجمارك تعتبر المعتمدة الستالم البضاعة وتعد 

الجهات المذكورة تقارير ربعية عن المواد المستلمة وحركة المبيعات والمشتريات لهذه المواد وإرسالها 

 .زارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالغذائي في و بشكل دوري لمديرية المواد واألمن

وال يتم اإلفراج عن البضاعة الموردة بشكل نهائي وفق القرار إال بعد تسليم الجهات المذكورة الكمية  

المحددة وبكتاب صادر عنها أما في حال مخالفة المورد إلجراءات التسليم فتطبق بحقه احكام قانون 

 .ضافة لحرمانه من االستيراد لمدة عام واحد ا 2015لعام  14حماية المستهلك رقم  

https://sana.sy/?p=981363 

 

 إنتاج وفير من البطيخ األحمر في أسواق درعا  - 17

 19-07-2019سانا  -درعا 

تتراوح  بأسعار تغص أسواق وشوارع محافظة درعا بأكوام من البطيخ األحمر بأحجام مختلفة و 

ليرة للكيلوغرام الواحد حيث يتفنن البائعون بعرضه في محاولة لجذب الزبائن وإقناعهم   80و  50بين 

 .بالشراء

وينتظر أهالي درعا موسم البطيخ في منتصف شهر حزيران من كل عام لما تحمله هذه الفاكهة من  

 .ألخرى التي تنتج خارج المحافظةفواكه اطعم لذيذ وفوائد غذائية إلى جانب رخص ثمنه قياساً بأنواع ال

أشهر    5وفي لقاءات مع مراسل سانا بين المزارع عبدو المقداد أن دورة إنتاج البطيخ تستغرق نحو  

ويقطف غالباً قطفة واحدة وأحياناً قطفتين وهذا العام كان اإلنتاج وفيراً وبأسعار للمستهلك تتراوح بين  

 .نسب الوزليرة للكيلوغرام الواحد ح 80و  40

وأوضح المزارع نبيل الربداوي من طفس أن زراعة البطيخ جيدة من حيث اإلنتاج وعدم الحاجة  

  12أطنان وقد يصل أحياناً إلى  6و  4إلى يد عاملة كثيرة الفتاً إلى أن إنتاج الدونم الواحد يتراوح بين 

 .طناً في حال تطعيم الشتول

مثل هذه الفترة من السنة تغص بمحصول  درعا فيوأشار رزق الكور تاجر بطيخ إلى أن أسواق 

البطيخ واألسعار متفاوتة حسب الوزن في حين بين المزارع محمد نور الشبلي أنه يتم شحن كميات 

 .كبيرة من البطيخ من درعا إلى المحافظات األخرى

https://sana.sy/?p=981363
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الري   ويلجأ عدد كبير من مزارعي البطيخ في درعا إلى استخدام األلواح الشمسية لتشغيل مضخات 

دالً من الكهرباء ما يوفر تكاليف اإلنتاج لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بتأمين مستلزمات زراعة هذا ب

المحصول في أوقاتها المحددة وإيجاد منافذ تسويقية وإشادة معامل خاصة بعصير البطيخ ما يؤمن سوقاً  

 .لتصريف المنتج الفائض 

شيش إلى أن البطيخ يزرع في درعا بعالً سام الحوأشار معاون مدير الزراعة بدرعا المهندس ب

 605هكتاراً متجاوزة الخطة الموضوعة للزراعة والبالغة    1038ومروياً حيث بلغت المساحة المروية  

 .هكتارات   1009هكتاراً من أصل المخطط البالغ    388هكتارات بينما بلغت المساحات المزروعة بعالً  

ية المهندس محمد الشحادات إلى أن البطيخ األحمر  بالمدير ولفت رئيس دائرة اإلرشاد الزراعي 

يحتل حيزاً كبيراً من النشاطات اإلرشادية ويتم تنفيذ برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات بغية الحصول 

 https://sana.sy/?p=981910قاسم المقداد    .على منتج زراعي سليم خال من األثر المتبقي للمبيدات 

 

 الكينوا.. محصول زراعي واعد وقيمة غذائية عالية - 18

 20-07-2019سانا   -حمص 

في سورية باهتمام كبير بعد أن تبين أنه أحد أهم مصادر الغذاء عالي القيمة   يحظى نبات الكينوا

باجراء التجارب  وبدأ مركز البحوث الزراعية بحمص  .والوسائل الممكنة لمواجهة التحديات المناخية

خالل العام الماضي ونجحت التجارب من خالل مالءمة المناخ والتربة لزراعته وقد  على هذا النبات 

إنتاجية عالية بحسب الدكتورة بشرى خزام مديرة المركز التي أكدت استمرار المركز بزراعة  أعطى 

اخية بحمص مشيرة إلى أن يتم  النبات واختبار عدد من األصناف الختيار األكثر مالءمة للظروف المن

 .الحصول على البذار من الهيئة العامة للبحوث الزراعية بدمشق

شهاب من إدارة البحوث الزراعية أشار إلى استعماالت الكينوا حيث  بدوره الباحث الدكتور سعود 

يمكن طحن حبوبه ويصنع منها أنواع مختلفة من المعجنات والخبز ويضاف مطحون الكينوا كمتمم  

غذائي إلى خلطات طحين القمح لزيادة قيمته الغذائية ورفع محتواه من األحماض األمينية األساسية  

 .ضاف إلى الشوربات وتدخل في مكونات السلطات بأنواعهاوكذلك تطهى الحبوب وت 

وأجريت التجارب عليها في بحوث   2014وبين شهاب أن زراعة الكينوا دخلت إلى سورية مع بداية  

ة وأثبتت التجارب أن صنف بذار “زير” هو أفضل األصناف المجربة حاليا نظرا لتميزه  محافظة حما

في وحدة المساحة وتم اعتماد موعد زراعة محصول الكينوا في البيئة  نتاجية العالية  بالنضج المبكر واإل 

 .شباط مشيرا إلى توافر البذور محليا 15إلى  1السورية خالل الفترة من 

https://sana.sy/?p=981910
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بحث عن أصناف جديدة والتوسع بزراعة الكينوا لما يتمتع ري العمل حاليا للوأوضح شهاب أنه يج

مرتفعة وقدرته العالية على التحمل التي تمكنه من النمو به من خصائص مميزة وذلك لقيمته الغذائية ال

في األماكن التي تعجز المحاصيل األخرى عن النمو فيها إذ يزرع من مستوى سطح البحر وحتى  

درجة   38و  5م ويتحمل تغيرات درجة الحرارة الكبيرة التي تتراوح بين  4500صل إلى ارتفاعات ت

مم مشيرا إلى أن ما يميز الكينوا   300اه األمطار التي ال تتجاوز مئوية ويعطي غلة بكمية قليلة من مي 

 .هو تعدد أصنافه التي تتحمل الجفاف والتربة المالحة

بعد االنتهاء من   لى مستوى سورية بين الباحث شهاب أنهوحول إمكانية تعميم زراعة الكينوا ع

التعريف بهذا النبات وطريقة زراعته  التجارب البحثية سيتم التعاون مع الوحدات اإلرشادية للترويج و

والخدمات التي يحتاجها من فالحة وتسميد باإلضافة إلى إيجاد اآلليات الالزمة لتسويقه وبيعه خاصة 

 .لديها أي فكرة عن هذا النبات وفوائده أن أغلبية الناس ليست 

 https://sana.sy/?p=982368 عبد الحميد جنيدي  

 

 مقترحاً لتطويرها على طاولة الحكومة …  14أسباب لتردي الزراعة في سورية و   9عة تس –  19

هال يتحكمون بالتسويق بالمئة من الزراعة بيد القطاع الخاص وتجار سوق ال 98.5عيسى:  

 الزراعي

 2019-07- 17األربعاء,  علي نزار اآلغا   |

أسباب لتردي وضع الزراعة في سورية خالل الفترة    9عيسى  حدّد الخبير االقتصادي الدكتور هيثم  

مقترحاً لدعمها وتطويرها، وذلك في دراسة من منظور اقتصادي كلي عرضها   14وقدم    2005-2010

 .مي نوعي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً خالل اجتماع حكو

قتصادية الكلية، وفشلها في  وتضمنت أسباب تردي الزراعة قصور الخطط واالستراتيجيات اال

إنجاز هدفين تنمويين أساسيين، األول تطوير قطاع الزراعة واستنفاد إمكاناته، والثاني تطوير  

ويلية حيث يستوعب هذا األخير منتجات قطاع الزراعة القطاعات األخرى وبشكل خاص الصناعة التح

وات واآلالت الزراعية واألسمدة ويقوم بتصنيعها وكذلك يؤمن مدخالت مختلفة مهمة لها مثل األد 

 .وغيرها

ً بموجب الدراسة )حصلت »الوطن« على نسخة منها( ضعف التخطيط   ومن األسباب أيضا

وعدم وجود رؤى تنموية طويلة األجل لقطاع   االقتصادي القطاعي على مستوى قطاع الزراعة

https://sana.sy/?p=982368
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الغاب، مشروع تطوير   الزراعة، األمر الذي أدى إلى حصول إخفاقات كثيرة )مشروع تطوير منطقة

 .الحمضيات وغيرها(، وتحول النجاحات في هذا المجال إلى فشل

، مقابل  % 1.5إضافة إلى تراجع مشاركة القطاع العام والمشترك في النشاط الزراعي إذ تبلغ 

ال واالستثمار عن %، بالترافق مع غياب روح التنظيم وريادة األعم98.5سيطرة القطاع الخاص 

ة، وهيمنة أسلوب الزراعة األسرية والتربية »السرح« للثروة الحيوانية، وضعف  مشاريع الزراع

 .إمكانات التمويل الزراعي المتاحة

لمسألة التسويق الزراعي ببعديه المحلي   ومن أسباب تردي الزراعة في سورية اإلهمال الكبير 

، وضعف سياسات  وتحكم القطاع الخاص »تجار سوق الهال« بأنشطة التسويق الزراعي والخارجي

الدعم الزراعي وعدم فعاليتها، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجاهل المخاطر المتعددة التي 

راعي، وعدم استقرار أسعار مدخالت الزراعة تواجه النشاط الزراعي، وغياب تام ألنشطة التأمين الز

 .دم توفرها بشكل دائموتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء واألسمدة وغيرها، وع

14  ً  مقترحا

تضمنت مقترحات دعم الزراعة في سورية وتطويرها بموجب الدراسة وضع خطط التنمية  

و المتوازي والمترابط بين قطاعي الزراعة االقتصادية واستراتيجياتها على أساس تحقيق النم

اآلخر، واتباع أسلوب التخطيط  والصناعة التحويلية، حيث يتكامل تطوير كل قطاع مع تطوير القطاع 

طويل ومتوسط وقصير األجل لالستثمار الزراعي، مع إصدار قوانين مناسبة خاصة باالستثمار  

 .حالياً وزيادتها مستقبالً  الزراعي، من أجل المحافظة على المساحات المزروعة

االقتصادي على إضافة إلى تحفيز مأسسة العمل الزراعي ووضع السياسات المناسبة لزيادة العائد 

المشاريع الزراعية بما يكفل رفع قيمة ريع األرض بالنسبة إلى سعرها وذلك للحد من تفتيت الحيازات  

للتمويل الزراعي، من أجل زيادة القدرة الزراعية وبيع أجزاء من األرض، وتصميم سياسات فعالة 

ً تصميم برامج ومنتجات تأمين  المالية للمزارعين على شراء التقنيات الحديثة المكلفة، واقترح أيض ا

 .تناسب العمل الزراعي، تحقق االستقرار للمستثمر الزراعي عند حدوث مخاطر أياً كان نوعها

من أجل تحفيز االستثمار في مجال التسويق  ومن المقترحات أيضاً وضع خطط اقتصادية دقيقة 

ق المحلية والدولية واتجاهات اعي المحلي الداخلي والخارجي، بما يشمل دراسات استطالع السوالزر

التغير فيها وكذلك أذواق المستهلكين وتفضيالتهم واستخدام نتائج هذه الدراسات في توجيه االستثمار  

ركات الخزن والتبريد العامة والخاصة الستيعاب فائض  الزراعي، ووضع خطط للتوسع في تأسيس ش

رار العرض من المنتجات الزراعية في اإلنتاج الزراعي في فترات المواسم والمحافظة على استق
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األسواق في خارج فترات الموسم، بما يضمن استقرار اإلنتاج الزراعي من جهة واستقرار األسواق 

س إيجاباً على المنتج والمستهلك معاً، ووضع استراتيجيات علمية  واألسعار فيها من جهة ثانية بما ينعك

لتوازن في استخدام المصادر المختلفة للمياه )سطحية  وموضوعية إلدارة الموارد المائية لتحقيق ا

وجوفية( حيث أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء )وعدم توفر الكهرباء( وأسعار  

ان وسرقة تلك المضخات وغيرها من األدوات إلى التحول من االعتماد على  المضخات وعدم األم

 .اآلبار إلى المياه السطحية

لى وضع خطط علمية وموضوعية لالنتقال إلى الزراعة الحديثة التي يقل اعتمادها على  إضافة إ

يجيات علمية العوامل الطبيعية والمناخية ويزداد اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، ووضع استرات

وموضوعية إلدارة موارد البادية والسيما فيما يخص تنظيم الرعي الزراعة فيها بما يحافظ على  

اعيها ويساعد في توسيعها لتخفيف العبء المتعلق بزراعة المحاصيل العلفية وبما يسهم في تخفيض  مر

لتطوير العقاري بما يحفظ  تكاليف تربية المواشي، وإنجاز مخططات تنظيمية للمدن تتيح أماكن كافية ل

 .األراضي المستخدمة في الزراعة ويحميها من السكن العشوائي المخالف

ترحات أيضاً العمل مع اتحاد الفالحين ووسائل اإلعالم من أجل تغيير الصورة النمطية  واشتملت المق

عقال، للفالح في المجتمع من شخص بسيط من مستوى معيشي وتعليمي متدني، يرتدي العباءة وال

ويعيش حياة تعب وفقر، مقابل التركيز على صورة جديدة كرجل أعمال يعمل في مجال الزراعة،  

البحث العلمي في مجال الزراعة بخاصة المتعلقة بدراسة التغير في غلة المحاصيل، ودعم أنشطة 

 .ومتابعة تنفيذ الخطط واالستراتيجيات الموضوعة والمساءلة فيما يتعلق بنتائجها

http://alwatan.sy/archives/205535 

 

 «مليار ليرة في »التوفير  273أودعوا ألف مواطن    833  - 20

 2019- 07-16الثالثاء,  صالح حميدي  |

صرح مصدر مسؤول في مصرف التوفير لـ«الوطن« بأن المصرف لديه العدد األكبر من المودعين  

ف العامة، األمر الذي يتسبب برفع الكلف المترتبة على هذه اإليداعات، والمتمثلة بحجم  بين المصار

مليار ليرة سورية، شملت  273يرة المستحقة للحسابات، مبيناً أن حجم الودائع وصل إلى ب الفوائد الك

 .ألف حساب  833.5

http://alwatan.sy/archives/205535
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إليداع عبر كل فروعه  وبيّن تقرير للمصرف أنه مّكن المتعاملين معه من إجراء عمليات السحب وا 

ً   60اب، إذ يضم المصرف  ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب ماسك الحس ومكتباً تنتشر    فرعا

 .في مختلف المدن السورية

وأوضح التقرير أن المصرف بقي رابحاً ولم يتوقف عن اإلقراض لجميع العاملين في الدولة طوال 

بعض العموالت، وأضاف عموالت جديدة على خلفية ارتفاع    سنوات األزمة، وقد قام مؤخراً برفع قيمة

 .المدفوعة على الودائع، إضافة إلى تصاعد التكاليف اإلدارية  حجم اإليداعات وتزايد تكاليفها لقاء الفوائد 

وأشار في تقريره إلى أن هذه العموالت الجديدة تأتي ضمن إطار اإلجراءات المتبعة في كل المصارف 

ة، الخاصة والعامة، وضمن الحدود الدنيا للعموالت المعمول بها في المصارف  العاملة في سوري

 .األخرى

عمولة لحسابات التوفير واالدخار كافة منذ  30توفير أعفى ذوي الشهداء من يذكر أن مصرف ال

لتخفيف األعباء والتكاليف المالية على أسر الشهداء استناداً لموافقة مجلس إدارة  2018منتصف عام 

رف التوفير، وأبرزها فتح حساب عادي ومشترك وأطفال وادخار وإغالق وتعديل وتغيير وكشف مص

 .ة وعمولة إيداع واسترداد وأجور الحواالت حسابات مختلف

وشملت اإلعفاءات لذوي الشهداء عمولة طلب قرض تنموي وعمولة طلب قرض متقاعد وعمولة  

مسدد في حالة التسديد المسبق لطلبات فك تجميد الحساب ومن عموالت وعمولة كل قسط غير 

 .االستدعاء

بالمئة شملت التوفير    7ل أنواع الحسابات بنسبة  واتخذ المصرف إجراء وحد بموجبه معدالت الفائدة لك

 .وأطفال وودائع ألجل سواء لمدة ستة أشهر أو لمدة عام

http://alwatan.sy/archives/205346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alwatan.sy/archives/205346
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 قصيرة: أخبار اقتصادية  -خامساً 

 خطة جزائرية إلنعاش االقتصاد  - 1

 Reuters  07.02.2020  تابعوا RT  على 

 صورة أرشيفية 

قدمت الحكومة الجزائرية الجديدة، التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، الخطوط العريضة  

 .تأثر خصوصا جراء انخفاض أسعار النفطلـ"مخطط عملها" الهادف إلى إنعاش االقتصاد الذي 

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس البالد، عبد المجيد تبون، أن مخطط  

عمل الحكومة يركز على "ثالوث التجديد االقتصادي القائم على األمن الغذائي، واالنتقال الطاقوي،  

 ."واالقتصاد الرقمي

عميقة ألنماط الحكامة،  على "ضرورة االستعجال باعتماد مراجعة وشددت الحكومة في بيانها 

 ."واستنباط قواعد جديدة إلنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية 

ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية لالستثمار، بفتح  

 ."والجنوب  فضاءات جديدة للعقار الصناعي، ال سيما في الهضاب 

 .الحكومة" قريبا إلى البرلمان الجزائريويفترض أن يحال "مخطط عمل 

وتعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها بشدة منذ فترة  

 .طويلة، ما انعكس سلبا على الموازنة وعلى احتياطات البالد من العمالت الصعبة

 المصدر: أ ف ب

https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-

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

 

 سوريا.. سعر جديد لدوالر الحواالت  - 2

 Reuters  07.02.2020  تابعوا RT  على 

الحواالت الواردة من الخارج أعلن مصرف سوريا المركزي عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم 

 .ليرة سورية للدوالر 700شبكة "ويسترن يونيون" العالمية بـ عبر 

وأكد المركزي في بيان أنه اتخذ جملة إجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيالت 

مها مع السورية للتجارة وتحفيز العملية اإلنتاجية، أبرزها تأمين التمويل الالزم لتنفيذ العقود، التي تم إبرا

https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.rt.com/business/1083627-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
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العامة للتجارة الخارجية الستيراد المواد االستهالكية األساسية كالسكر والرز والشاي   والمؤسسة

 .ليرة سورية للدوالر 435والتونة والسردين، استنادا إلى سعر الصرف وفق نشرة المركزي بواقع  

سلع ومستلزمات اإلنتاج   وأوضح أن قائمة المحفزات، التي اتخذها شملت تمويل مستوردات 

ليرة سورية للدوالر عن طريق المصارف  700والزراعي بالسعر التفضيلي البالغ حاليا الصناعي 

 .المخصص لها التعامل بالقطع األجنبي

كما بين المركزي أنه عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في سوريا  

بالتوجهات الحكومية الحالية الهادفة إلى استمرارية دعم  األجنبي، عمال المرخص لها التعامل بالقطع 

العملية اإلنتاجية وتحقيق القيمة المضافة واألمن الغذائي والدوائي وتوجيه موارد القطع األجنبي نحو  

 "المصدر: "سانا .المواد األساسية ومستلزمات عملية اإلنتاج

https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 

 

 ارتفاع أسعار النفط  - 3

 سانا-طوكيو 2020-03-13 

  يراقب فيه المستثمرون زيادة في اإلنتاج من بالمئة في الوقت الذي  2ارتفعت أسعار النفط اليوم 

 .جانب المنتجين

دوالراً للبرميل    33.92بالمئة إلى    2.1سنتاً أي ما يعادل    70وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع  

  2.5سنتاً أو  80بالمئة أمس بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي  7بعد هبوطه أكثر من 

 25النخفاض بما يزيد على  اً للبرميل فيما يمضي خام غرب تكساس صوب ادوالر 32.30بالمئة إلى  

 .بالمئة منذ بداية األسبوع وهو أيضاً أكبر تراجع منذ ذروة األزمة المالية

https://sana.sy/?p=1122682 

 

 سط بيع واسع بالمئة و  3بالمئة والذهب أكثر من  11البالديوم يهوي   - 4

 سانا -لندن 2020-03-12 

في حين   2008بالمئة اليوم متجهاً صوب أكبر انخفاض يومي له منذ  11لبالديوم أكثر من  هوى ا

 .فقد الذهب أكثر من ثالثة بالمئة مع حظر الواليات المتحدة الرحالت القادمة من أوروبا

https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/business/1083628-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://sana.sy/?p=1122682
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دوالراً لألوقية   1578ر 99بالمئة إلى  3ر 4وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب انخفض 

 .دوالراً  1581ر 30بالمئة لتسجل   3ر 7لت عقود الذهب األمريكية اآلجلة ونز  .”“األونصة

دوالراً لألوقية   2051ر 64بالمئة إلى  11وهوى البالديوم المستخدم في أنظمة عوادم السيارات 

دوالرا أقل سعر لها منذ الـ  15ر86بالمئة إلى  5ر 3ونزلت الفضة  .وهو أدنى مستوياته في شهرين

دوالراً متجهاً صوب أسوأ يوم له منذ كانون    796ر 45بالمئة ليسجل    7ر4البالتين  وفقد    .من تموز  17

 https://sana.sy/?p=1122404  .2008األول 

 

 ارتفاع أسعار الذهب  - 5

 سانا -لندن 2020-03-12 

 .ي لفيروس كوروناارتفعت أسعار الذهب اليوم بفعل مخاوف حيال التأثير االقتصاد 

دوالرا لألوقية  1642ر46بالمئة إلى  0ر5ووفقا لـ رويترز ارتفع الذهب في التعامالت الفورية 

 .دوالرا 1642ر 20فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود األمريكية اآلجلة للذهب التي سجلت 

دوالرا والفضة   2232ر09بالمئة إلى  2ر 3عادن النفيسة األخرى انخفض البالديوم وبالنسبة للم

 .دوالرا 825ر 51بالمئة إلى  0ر 9دوالرا والبالتين  16ر69بالمئة إلى    0ر4

https://sana.sy/?p=1122199 

 

 ديدين في مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل تعيين عضوين ج - 6

 2019/ 10/ 28االثنين 

بزنس" على  2أعلن " المصرف الدولي للتجارة والتمويل" في إفصاح طارئ حصل موقع "بزنس 

 .تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة المصرفنسخة منه، عن 

المالية انه بناء على كتاب بنك   و أشار البنك في البيان الذي أرسله إلى سوق دمشق لألوراق

فإنه قد تم تعيين السيد " عمرو موسى"   2019/ 7/ 29تاريخ  2019/ 23/ 1373/ 1/2/ 9اإلسكان رقم 

اإلسكان للتجارة و التمويل في عضوية مجلس إدارة "  والسيد " محمد سعيد الدجاني" ممثلين عن بنك 

  و " سائد زريقات" وذلك وفقا لموافقة السادة  المصرف الدولي للتجارة" بدالً عن السيد " خالد الذهبي"

 .2010/2019/ص تاريخ  16/ 6358مصرف سورية المركزي بموجب كتابتهم رقم 

https://b2b-sy.com/news/57237/ 

https://sana.sy/?p=1122404
https://sana.sy/?p=1122199
https://b2b-sy.com/news/57237/
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  · ٢٠١٧يونيو   ١١ مفاهيم اقتصادية

 .ما أصل هذه العالمة $ على الدوالر األمريكي

الدوالر األمريكي يرمز له بعالمة تميزه عن بقية عمالت العالم وهي "$"، وكلمة "دوالر"  

 .من أين جاءت هذه العالمةف "S" باإلنجليزية ليس بها أي حرف

في هذا األمر لكن أقرب نظرية للصحة كان تفسير مكتب النقش والطباعة بالواليات  تعددت األقاويل  

المتحدة حيث ترجع عالمة الدوالر إلى عملة "البيزو اإلسباني" التي كانت تقبل كعملة في المستعمرات 

 .األمريكية في القرن الثامن عشر

 "لمة "بيزو" هي اختصار لـة باليد ترجع إلى هذا الزمن تشير إلى أن كظهرت مخطوطات مكتوب 

peso de ocho reales" أي "قطعة الثمانية" واختصرت بالحرفين "PS". 

واستخدم الرمز المذكور في المعامالت التجارية بين الدول، ثم كتبت المخطوطات بحرف "إس" أعلى 

ه بالخط التقاطعي، وظهرت عالمة "$" ألول  حرف "بي"، ثم حذف حرف "بي" وتم التعويض عن

 .1875واستخدمت على إصدار أول دوالر ورقي عام  1800رة بعد عام  م

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 

 

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

 *** 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARCHiqYoftQ8ha0KlmD8yhximdLMx-AlANcPjZYeMeb1WqzNT4jrhlR_wpmJnmztyvaZIqDCnT2u2zy2&hc_ref=ARRWpGwYRaj3RT7Ad7lo9VYYX0UDhoYhs16zGcU9M2NjJbLQhH-q4Mcic23aY-rSX9g&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCbJVHei4qmfxvRqGz2a9UoMgx-RyiH20dIoE9HI0LKIhfmyXHEU4btImxUyXgIgaOJQANcT2vbAvbTU894srbr66aIQLZf81Wcz1HMFHjjTkZZlKT09qx-k2AWUjuxZGJVTpXgzcyrBaefN63kFd8hZeg7GM6J8S46TzDF4OVj-9ZlJw-2YSViAOwUXAXQIMFUZmZtrEb7AFIBfqwpzIIG1LmhFmcfOVCTOwuMD9CvNIAPYE596YU0PGA_Ndn39yndG96GCJ_Hkui58zTp3VewpyKRiKeFwynzvTRX_Q2JSBL5KnPStjW8op3qZWrct2YuLn5Cnh8Rsq_rlCFYxboA4A
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1352595831483440?__xts__%5B0%5D=68.ARCbJVHei4qmfxvRqGz2a9UoMgx-RyiH20dIoE9HI0LKIhfmyXHEU4btImxUyXgIgaOJQANcT2vbAvbTU894srbr66aIQLZf81Wcz1HMFHjjTkZZlKT09qx-k2AWUjuxZGJVTpXgzcyrBaefN63kFd8hZeg7GM6J8S46TzDF4OVj-9ZlJw-2YSViAOwUXAXQIMFUZmZtrEb7AFIBfqwpzIIG1LmhFmcfOVCTOwuMD9CvNIAPYE596YU0PGA_Ndn39yndG96GCJ_Hkui58zTp3VewpyKRiKeFwynzvTRX_Q2JSBL5KnPStjW8op3qZWrct2YuLn5Cnh8Rsq_rlCFYxboA4A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1352595831483440?__xts__%5B0%5D=68.ARCbJVHei4qmfxvRqGz2a9UoMgx-RyiH20dIoE9HI0LKIhfmyXHEU4btImxUyXgIgaOJQANcT2vbAvbTU894srbr66aIQLZf81Wcz1HMFHjjTkZZlKT09qx-k2AWUjuxZGJVTpXgzcyrBaefN63kFd8hZeg7GM6J8S46TzDF4OVj-9ZlJw-2YSViAOwUXAXQIMFUZmZtrEb7AFIBfqwpzIIG1LmhFmcfOVCTOwuMD9CvNIAPYE596YU0PGA_Ndn39yndG96GCJ_Hkui58zTp3VewpyKRiKeFwynzvTRX_Q2JSBL5KnPStjW8op3qZWrct2YuLn5Cnh8Rsq_rlCFYxboA4A&__tn__=-R
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