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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 2020  /280ي األسبوعي رقم ير االقتصاد م ع ك التقر 

  ,March 29 2020 ،آذار 29األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  

موثوقة البيانات الواردة في التقرير قد ال تكون االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والمعلومة 

 بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص.  

 ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 

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

 ل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسف

 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 

 بنك إنجلترا المركزي يبقي معدل الفائدة كما هو  - 1

 د. مايك كامبل 20/09/2019 

ى نطاق يتراوح ذا األسبوع إل٪ ه0.25االحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بنسبة  بنك   في حين خفض 

٪، ترك بنك إنجلترا معدل الفائدة دون تغيير. صحيح أن بنك إنجلترا لديه مساحة أقل 2و  1.75بين 

د  ٪، أي أقل بنسبة مئوية كاملة من الح 0.75للمناورة من بنك االحتياطي الفيدرالي: معدل الفائدة عند 

محدود )حسب التعريف( من معدل البنك المركزي  األدنى لنظيره األمريكي، لكنه أعلى بشكل غير 

 ٪.   0وروبي البالغ األ

المشكلة الرئيسية التي تواجه بنك إنجلترا، وبالطبع الشركات البريطانية، هي خروج بريطانيا من 

جب على المملكة المتحدة أن تطلب االتحاد األوروبي وعدم اليقين المتأصل حوله. بموجب القانون، ي

ما لم يؤّمن بوريس    2019أكتوبر    19وروبي تمديدًا )وهو ما ستمنحه على األرجح( في  من االتحاد األ

جونسون اتفاقًا سيصادق عليه البرلمان، أو حتى )أقل احتمااًل( يصوت لمغادرة االتحاد األوروبي بدون  

تناقض قت الذي يزعم فيه أنه سيحترم القانون، وعده المومع ذلك، فقد أكد جونسون، في الو أي صفقة.

بغض النظر عن الصفقة )أو   2013أكتوبر  31وبي في بأن المملكة المتحدة ستترك االتحاد األور 

القانون، كما يمكننا أن نفترض(. يتم حالياً النظر في قراره بإسداء المشورة للملكة للموافقة على تعطيل 

ة، بسبب مزاعم بأن النصيحة  من قبل المحكمة العليا في المملكة المتحد   2019  أكتوبر  14البرلمان حتى  

ن الغرض منها هو تقييد التدقيق البرلماني في الفترة التي تسبق بريكست، ومن  كانت غير قانونية أل

لذلك، ليس من المبالغة التفكير بأن ال أحد على هذا الكوكب يعرف  المتوقع صدور حكم األسبوع القادم.

يع المقبلة. ومع ذلك، إذا رفض جونسون االلتزام  على وجه اليقين ما سيحدث بشأن بريكست في األساب 

بحكم المحكمة العليا )إذا كان ضده( كما قيل، فمن المحتمل أن يواجه ويخسر تصويتًا بسحب الثقة مما  

يوما من   14غضون قد يؤدي إلى انتخابات عامة جديدة )ما لم يكن باإلمكان إيجاد إدارة بديلة في 

 وض! ظى بثقة مجلس النواب(. تذكر: األعمال تكره الغم التصويت، والتي من شأنها أن تح

https://arab.dailyforex.com/dailyforex-authors/mike-campbell
https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D/123658
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إما إلى تأجيل    صفقة"، فإن الجنيه يتراجع ؛ األخبار التي تشير  نظًرا إلزدياد احتمالية بريكست "بال

 يه اإلسترليني إلى األعلى. بريكست أو فرصة لصفقة تدفع الجن

االقتصاد البريطاني يتباطأ بسبب حالة عدم اليقين بشأن بريكست والتباطؤ العام في االقتصاد 

ن خفض معدالت الفائدة )من قاعدة  في حين أ العالمي، الذي تفاقم بسبب حروب ترامب التجارية.

لبريطاني. في ظل هذه الخلفية، من بالفعل( قد يحفز االقتصاد، فإنه سيضعف الجنيه امنخفضة للغاية 

غير المفاجئ أن بنك إنجلترا أبقى األمر على ما هو عليه هذه المرة. من خالل اجتماعه المقرر التالي  

ذا لم يحدث، ينص القانون على أنه سيتم الحصول  (، سيكون بريكست قد حدث، أو ال. إ19/ 11/ 7)

تحرك المملكة المتحدة نحو "تصويت الشعب" و /  لى تمديد حتى نهاية يناير ومن المرجح جدًا أن تع

 أو انتخابات عامة جديدة. ومن المحتمل أن يدفع هذا الجنيه البريطاني إلى األعلى. 

https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-

%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D9%83%D9%85%D8%A7-

%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D

9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%

D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%

D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse 

 

 "بعد انهيار العملة... إيران تتحايل على العقوبات األميركية بـ"البيتكوين - 2

نظيرة لها ها بـ"العملة المشفرة"... وتدرس إطالق طهران تجري تعامالتها المالية مع شركائ

 للهروب من الضغوط االقتصادية 

 12:56  2019يوليو  24األربعاء    إنجي عطوان 

 (لكتروني )رويترزإيران بحث عن سبل أخرى للتحايل على العقوبات من خالل عملية التعدين اإل

دة فرض العقوبات في إعا 2018تسبب انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي في 

االقتصادية األميركية على النظام اإليراني، غير أنه منذ مطلع مايو )أيار( الماضي، اتخذ التصعيد 

ة، لكن التركيز انصب منحنى قاسيا عصف بالوضع االقتصادي في البالد بعدما استهدفت قطاعات متعدد 

أنه يعتبر مصدر الدخل الرئيسي  % من الناتج القومي، فضال عن 17على قطاع النفط الذي يمثل نحو 

للعمالت األجنبية، إذ استهدفت واشنطن وصول صادرات النفط اإليراني إلى الصفر، من خالل إنهاء 

 فط من إيران. االستثناء الذي كانت تمنحه لثماني دول حول العالم الستيراد الن

https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-analysis/2019/09/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/123754?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/56951
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/56951
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/56951
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ج واتهام واشنطن لطهران  وفي إطار التصعيد الواقع منذ مايو الماضي بين البلدين في منطقة الخلي 

باستهداف ناقالت النفط في حوادث عدة وقعت على مدار الشهرين الماضيين في خليج هرمز وبحر  

ضها على كيانات عمان، تصاعدت العقوبات األميركية التي ذهبت إدارة الرئيس دونالد ترمب لفر

ويات، بما في ذلك وشخصيات إيرانية أخرى، فضال عن فرض عقوبات استهدفت قطاع البتروكيما

 أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في يونيو )حزيران( الماضي. 

العقوبات القاسية جنبا إلى جنب مع مجموعة المصالح القوية، التي ترتبط في معظمها باألمن   

التي تسيطر على اقتصاد البالد، زادت ثقل األزمة وكاهل المواطنين بزيادة   والمؤسسات الدينية،

 هاوي العملة.التضخم وت

 تدهور االقتصاد اإليراني 

بحسب تقرير صادر الشهر الحالي عن خدمة أبحاث الكونغرس األميركي، "فإن العقوبات  

ى إيران، فبينما تمكنت إيران  ، كان لها تأثير كبير عل2011االقتصادية التي يـُجرى فرضها منذ عام 

، من تحقيق نمو سنوي يقدر 2015في  ، بموجب االتفاق النووي2016من خالل رفع العقوبات عام 

تسبب في تراجع  2018، فإن إعادة فرض واشنطن للعقوبات منذ منتصف 2018- 2016% بين 7بـ

ومن المتوقع أن ينخفض  ،  2019ومارس    2018% بين مارس )آذار(  2الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  

 ". 2020-2019% بين مارس 6بنسبة 

في ظل   2014% بحلول عام 20معدل البطالة في إيران زاد إلى وتشير اإلحصاءات إلى "أن 

العقوبات، باإلضافة إلى أن العديد من اإليرانيين عملوا إما دون أجر أو بأجر جزئي، مما ينذر بوضع 

 ة".أكثر تعقيدا في ظل العقوبات الجديد 

إلى أصوله من العملة    غير أن األزمة األكبر التي يواجهها النظام اإليراني تتعلق بإمكانية الوصول

، منع إيران من  2016- 2011األجنبية في الخارج. فبحسب تقرير الكونغرس، "فإن نظام العقوبات 

مليار    115لي  حوا  2016الوصول إلى مدفوعات مبيعات النفط من العملة الصعبة، والتي بلغت بحلول  

ين، أو لسداد قروض لشركات مليار دوالر مستحقة للدائنين مثل الص  60دوالر فيما كان هناك نحو 

الطاقة اإليرانية. ومع تخفيف العقوبات عقب االتفاق النووي تم السماح للنظام اإليراني بالوصول إلى 

رة النقد ودفع ثمن الواردات، لكن األموال، وبالفعل احتفظت طهران بمعظم احتياطياتها في الخارج إلدا

 رى بعد فرض العقوبات األميركية مجددا".احتياطيات إيران الخارجية أصبحت مقيدة مرة أخ

 التعدين اإللكتروني وسيلة تحايل 
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المعطيات السابقة دفعت اإليرانيين للبحث عن سبل أخرى للتحايل على العقوبات من خالل عملية 

عرف باسم عملة "البيتكوين"، والتي يتم الحصول عليها عبر خوارزميات التعدين اإللكتروني أو ما ي

ً من الطاقة معقدة للغاي ة تجرى عبر أجهزة الحاسب اآللي. وبينما تستهلك هذه العملية قدراً عاليا

الكهربائية، فإن المسئولين اإليرانيين ذهبوا إلى تقنين األمر عبر اعتماد تسعيرة لتعدين البيتكوين، 

 هناك حاجة إلصدار ترخيص لهذا النشاط.وأصبح 

ة مقره واشنطن، "فإن جاذبية العمالت اإللكترونية  وبحسب المجلس األطلنطي، مركز أبحاث سياسي

عالميا يعود إلى طبيعتها الالمركزية وسرعة إجراء الحركة. وبالنسبة لإليرانيين، فإن هناك حوافز 

ع فرض العقوبات األميركية اإلضافية، خاصة تلك التي  إضافية، إذ تهاوت العملة الوطنية اإليرانية م

ة وتحويل األموال، وتسبب المزيد من العقوبات في العزلة المالية  ركزت على التحويالت المصرفي

لإليرانيين. كما أن المشهد المتغير دفع إلى تغيير سلوك السلطات اإليرانية تغييراً جذرياً، والذي بدوره  

اديين باالبتعاد عن العمالت الورقية بسرعة أكبر. إذ يمكن القول إن العقوبات  قد يغري المواطنين الع

ميركية أدت بالفعل إلى تسريع العمل في المشروعات التي تدعم التعدين اإللكتروني في إيران، كما األ

 غيرت الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع العمالت المشفرة وجميع المجاالت ذات الصلة".

، أعلن أبو الحسن فيروز آبادي، أمين المجلس األعلى للفضاء  2018أيلول( بتمبر )س 4وفي 

إللكتروني، "أن الهيئات الحكومية اإليرانية الرئيسية قبلت تعدين العملة المشفرة كصناعة". وأضاف  ا

"أن الحكومة تدرس أيضا إطالق عملة مشفرة وطنية من أجل خلق أداة مالية للتعاون مع شركاء  

با، أعلن  ال اإليرانيين وسط الضغوط االقتصادية من العقوبات األميركية". وبعد أسبوع تقري األعم

فيروز آبادي "أن استيراد معدات تعدين العملة المشفرة سيتم تقنينه في المستقبل القريب لكن بعد صدور  

 إطار قانوني تنظيمي للصناعة". 

ة، زاد قلق العديد من خبراء السياسة  تشجيع الدولة اإليرانية على هذه الصناع: قلق أميركي

دار القوة التي يمكن أن تمنحها البيتكوين ألنظمة مارقة  لمسؤولين داخل الحكومة األميركية حول مقوا

وأوضح أحد المسؤولين في وزارة الخزانة  واقعة تحت العقوبات الدولية نظرا لما تمثله من تهديد.

ع الدول التي تخضع للعقوبات من استخدام التعدين  األميركية أخيرا "أن البورصات يجب أن تمن 

انة األميركي ستيف منوشين، "التعدين مسألة أمن قومي"، إذ أشار اإللكتروني". واعتبر وزير الخز

منوشين، خالل مؤتمر صحافي عقده أخيراً، إلى "أن الحكومة تخطط لتنظيم عملية التعدين اإللكتروني  

عامالت غير المشروعة"، وقال "أريد أن أكون حذراً إزاء أي شخص واألسواق الخاصة به لمكافحة الم

، فبغض النظر عن السعر يجب أن يستخدمه ألغراض مناسبة وليس ألغراض غير يستخدم البيتكوين



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

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

7 

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

مشروعة". ولفت إلى "أن هناك مليارات الدوالرات من المعامالت الجارية الخاصة بعملة البيتكوين  

 ونية تتعلق بأغراض غير مشروعة". وغيرها من العمالت االلكتر 

ألميركية، حذر وزير الخزانة األميركي "من  وفي مقابلة قبل أيام مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، ا

الخطر الذي تشكله هذه العمليات على النظام المالي العالمي، إذ يجب التأكد أال تكون عملية البيتكوين  

عهدا "بمراقبة صارمة لعمالت البيتكوين وغيرها مكافئا نظيرا للحسابات المصرفية السويسرية"، مت

 وائح قوية حتى ال تصبح سرية". من العمالت المشفرة من خالل سن ل

ومجددا، هذا األسبوع، قال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة األميركية لشؤون اإلرهاب  

من األهمية أن تغلق   واالستخبارات المالية، "مع تزايد عزلة إيران ويأسها للوصول إلى الدوالر،

لعملة الرقمية اآلخرين شبكاتهم تجاه  عمليات صرف العمالت االفتراضية والمبادالت ومقدمو خدمات ا

 هذه األعمال غير المشروعة". ل

كن األمر ال يقتصر فقط على إيران، فبحسب مؤسسة راند األميركية لألبحاث، "فإن حزب هللا، 

ة من قبل وزارة الخزانة األميركية وتخضع للعقوبات المالية، أكثر الجماعات المصنفة إرهابي  أحد 

 ج العمالت المشفرة".يُتوقع أن تتبنى نه

https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%

B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

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

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

%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86 

 

 حدة يصطدم بعقبة الرسوم على السيارات االتفاق التجاري بين اليابان والواليات المت - 3

 2019أيلول  25  "المصدر: "أ ف ب 

 .()أ ب  -الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الواليات المتحدة األميركية رئيس 

أدت عقبات ظهرت في اللحظات األخيرة الى تأخير االعالن عن توقيع الرئيس األميركي 

اباني شينزو آبي على اتفاق جديد للتجارة الحرة بين بلديهما كان ورئيس الوزراء الي ترامب # دونالد 

 .مقررا االربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

يات المتحدة مع اليابان ويعود  وعمل ترامب جاهدا للتوصل الى اتفاق يقلّص العجز التجاري للوال 

ع حيوي لتوسيع قاعدته االنتخابية، ملوحا ألجل تحقيق  يين، وهو موضوبالفائدة على المزارعين األميرك

 .ذلك بسيف الرسوم الجمركية 

https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/43651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.annahar.com/keyword/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.annahar.com/keyword/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.annahar.com/keyword/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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اال انه بدا أن المفاوضين التجاريين للبلدين اصطدموا بقضية السيارات الحساسة، وفق ما نقلت 

 .وسائل اعالم يابانية

لزراعية  فقد ذكرت تقارير أن اليابان طلبت مقابل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات ا

في المئة على السيارات المستوردة، وهو أمر حيوي   25األميركية التزام ترامب بعدم فرض رسم الـ 

 .لصناعة السيارات اليابانية

مليار دوالر، اذ صدّرت اليابان    58والعام الماضي بلغ إجمالي العجز التجاري األميركي مع اليابان  

 .السيارات إلى السوق األميركية، وفقا لبيانات حكوميةمليار دوالر من  51ما قيمته  

ويلتزم المسؤولون األميركيون الصمت الى حد بعيد حول تفاصيل االتفاق المرتقب، لكن ما يخيّم  

ين الثاني للبت فيما اذا كان سيقّر  تشر 17على المفاوضات هو المهلة النهائية التي حددها ترامب في 

 .رات المستوردة من اليابان واالتحاد األوروبيفرض رسوم عقابية على السيا

ومع ذلك أشاد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الثالثاء باالتفاق مع طوكيو،  

ع اللمسات األخيرة على اتفاق وقال "غدا سانضم الى رئيس الوزراء الياباني آبي لنواصل تقدمنا ووض 

 ."تجاري جديد 

ة الياباني توشيميتسو موتيغي بعد اجتماع االثنين مع الممثل التجاري  وأعلن وزير الخارجي 

 .األميركي روبرت اليتهايزر أن المفاوضات قد اكتملت، إال أنه لم يشر الى امكان توقيع اتفاق نهائي

التفاق عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن توقيع اوذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقال  

تريد إدراج بند ينص على ان االتفاق   طوكيو# وأضاف التقرير أن .قضية السيارات  قد يتأخر بسبب 

تعتبر الغية في حال قرر ترامب زيادة الرسوم وكل المزايا التي ستمنح للمزارعين االميركيين 

 .ارات، لكن واشنطن رفضت هذا المطلب الجمركية على السي 

 ."وقالت متحدثة باسم البيت األبيض االثنين إنها تتوقع أن "يوقع القادة شيئا في اليومين المقبلين

محدودا العتماد  ويتوق المزارعون ومربو الماشية في الواليات المتحدة الى اي اتفاق ولو كان

 .انتاجهم على التصدير

مليار دوالر وأكثر  1,6الماضي من الواليات المتحدة لحوم خنزير بقيمة  واستوردت اليابان العام

  2,8من ملياري دوالر من لحوم البقر، لكن تبقى الذرة هي أكبر الصادرات االميركية الى اليابان بقيمة  

رية مع الصين، وتحّمل المزارعون  دم كبير في الحرب التجاوفشل ترامب في إحراز تق .مليار دوالر

كيون وزر انتقام بكين التي فرضت رسوما على المنتجات الزراعية األميركية، في حين تم توقيع  األمير

 .اتفاق بين اليابان واالتحاد األوروبي يعطي افضلية للمنتجات الزراعية األوروبية

https://www.annahar.com/keyword/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://www.annahar.com/keyword/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://www.annahar.com/keyword/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
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https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

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

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

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-

%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 

 سقوط النسر بات وشيكاً:  - 4

 2019- 4-23 برونو غيغ، 

هل وصلنا إلى اللحظة الفاصلة التي بدأ فيها الشك يساور القوة العظمى المتداعية؟ حيث قامت 

كارتر لدونالد ترامب خالل لقائهما األخير.  الصحافة األميركية للتّو بنشر ما قاله الرئيس السابق جيمي  

ا الرئيس السابق لكي يحدّثه عن الصين، وقد أورد جيمي كارتر محتوى  كان ساكن البيت األبيض قد دع

 ء بشكٍل علنّي خالل جمعية عمومية معمدانية في جورجيا. إن ما قاله نفيس للغاية.اللقا

ن هل تعرف لماذا الصين في طريقها لتجاوزنا؟  "أنت تخشى أن تسبقنا الصين، وأنا أتفق معك. لك

. منذ ذلك التاريخ، هل تعلم كم عدد 1979ت الديبلوماسية مع بكين سنة لقد قمت أنا بتطبيع العالقا 

أما نحن، فقد بقينا في حالة حرب   رات التي خاضت فيها الصين الحرب ضد أّيٍ كان؟ وال مرة.الم

ً بالحروب في تاريخ العالم، ألنها ترغب بفرض القيم  دائمة. الواليات المتحدة هي البلد األ كثر ولعا

ديد للقطارات على البلدان األخرى. بينما تستثمر الصين مواردها في مشاريع مثل سكك الحاألميركية 

فائقة السرعة بدل تخصيصها للنفقات العسكرية. كم كيلو متر من السكك الحديدية للقطارات فائقة  

تبدّد فلساً مليار دوالر على النفقات العسكرية. أما الصين فلم  3000نا؟ لقد بدّدنا السرعة لدينا في بلد 

مليار  3000ت تقريباً. ولو أننا أنفقنا واحداً على الحروب، ولذلك هي تتفّوق علينا في جميع المجاال

ر ال تنهار  دوالر على البنية التحتية األميركية، لكان لدينا سكك حديد للقطارات فائقة السرعة وجسو

صبح جيداً مثل نظيره في كوريا  وطرق تتم صيانتها بشكٍل صحيح. كما أن نظامنا التعليمي سوف ي

 الجنوبية أو هونغ كونغ." 

إنه أمر ذو داللٍة كبيرة عن طبيعة السلطة في ذلك البلد أن ال يخطر هذا التفكير السليم أبداً في بال  

ع العنف المسلح موضع السؤال هو أمر صعب بالتأكيد  مسؤوٍل أميركي. إن وضع العالقة المرضية م

في قاعدة عسكرية  725% من اإلنفاق العسكري العالمي ولديها 45تها العسكرية لدولٍة تبلغ نسبة نفقا

  20الخارج، ويتحّكم صانعو األسلحة فيها بالدولة العميقة ويحددون السياسة الخارجية المسؤولة عن 

https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/1035931-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ي هذا الصدد يقول مارتن لوثر كينغ : "إن حرب فييتنام هي أحد أعراض  . ف1945مليون قتيل منذ سنة  

 المادية والعسكرة." ض الذي يضرب الذهنية األميركية التي تقوم على دعائم ثالث هي العنصرية والمر

لكن هذه المسألة تمّس المستقبل بشكٍل خاص. هل حكم على الواليات المتحدة، بسبب خطأ  

ذات المصير الذي عرفته تلك اإلمبراطوريات التي بادت بسبب طموحاتها المنفلتة  أن تعرف   قادتها،

ية؟ في نهاية واليته، من كل عقال، والتي اختنقت بالمعنى الحرفي بسبب الوزن الباهظ لنفقاتها العسكر

  الصناعي الذي وضع عبئاً ثقيالً -، أدان الرئيس إيزنهاور بكلماٍت نبوئية المجمع العسكري1959سنة 

ً بمصير على المجتمع األميركي. لم يكن إيزنهاور، مثله مثل دونالد ترامب أو باراك أ وباما، مهتما

سام باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان.    الشعوب الجائعة أو التي تعرضت للغزو وللقصف على يد العم

لرئيسي لسقوط  لكنه مثل جيمي كارتر اليوم، استشعر بدون شك أن سباق التسلح سوف يكون السبب ا

 اإلمبراطورية. 

ي البنتاغون، منذ عدة عقوٍد من السنين، لم ألن المحافظين الجدد وغيرهم من "محبي القنابل" ف

ا فقط الديمقراطية الليبيرالية بالمجازر الجماعية في فييتنام والوس وكمبوديا وأفغانستان والعراق  يقرنو

لتي أدارتها المخابرات األميركية وفروعها، بدءاً من وليبيا وسوريا، ناهيك عن أعمال القتل السرية ا

ألف قتيل(    200ألف قتيل( وصوالً إلى مآثر فرق الموت في غواتيماال )  500)   إبادة اليسار اإلندونيسي

راً بحمامات الدم التي نفذت لحساب اإلمبراطورية بواسطة مسعوري الجهاد العالمي. وألن مرو

عية بواسطة قنابل النابالم، ومن بعدهم مجموعة من المتهورين لنشر  واضعي استراتيجية احتواء الشيو 

ية فقط. بواسطة الرعب المستورد، لم يشعلوا النار ويسيلوا الدماء في الكرة األرض  قةالفوضى الخال

بل إن مروجي الحروب هؤالء، وهم دمًى متحركة في أيدي الدولة العميقة األميركية، المقيمون في  

ي  ت األبيض ومراكز األبحاث التابعة للمحافظين الجدد قد أغرقوا المجتمع األميرك الكونغرس والبي

. ألنه إذا كان  نفسه في حالة ركوٍد داخلي يختبئ خلف قناع االستخدام المحموم لطباعة العملة

ير،  بالحروب هو التعبير عن تقهقر الواليات المتحدة، فإنه أيضاً السبب في ذلك التقهقر. إنه التعب   الولع

التقهقر، هي التدخالت   للسياسة الخارجية األميركية، في سبيل وقف هذا  حين تصبح العالمة الفارقة

الخداع. وهو السبب، حين يتسبّب التضّخم  العسكرية الوحشية وعمليات التخريب االقتصادي وعمليات  

 نًى ويزداد فيه عدد الفقراء. الجنوني في النفقات العسكرية بالتضحية بالنمو في بلٍد يزداد فيه األغنياء غ 

نى  ية المدنية، تتخلى الواليات المتحدة عن تلك البفي الوقت الذي تستثمر فيه الصين في البنى التحت 

لمصلحة صناعة السالح. تتفاخر واشنطن وتتحدّث بصخٍب في الخارج، لكنها تترك البالد تتفّسخ في  

% منهم يقبعون في الفقر، 20عدد السكان، لكن  الداخل. الناتج اإلجمالي المحلي هائل بالنسبة إلى
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% من السكان  40% من عدد السجناء حول العالم،  25ء األميركيين  السجون مكتظة: يشّكل عدد السجنا

سنة(.  80سنة( يأتي بعد معدل أعمار الكوبيين )   79.6منة. معدل أعمار األميركيين ) مصابون بداء الس

للحصار، أن يكون أفضل من قوةٍ عظمى رأسمالية مكلّلة  كيف يمكن لبلٍد اشتراكي صغير، وخاضع

اب هو أننا يجب أن نصدق أن العناية الصحية لعامة الشعب في الواليات المتحدة بالهيمنة الكونية؟ الجو

 ليست من أولويات النخب. 

بوعوده باستعادة عظمة الواليات  2016ربح دونالد ترامب، وهو منافس بارع، االنتخابات سنة 

ئج التي تحققت، وبسبب تحدة وبتعّهده باستعادة الوظائف التي ضاعت بسبب العولمة المنفلتة. لكن النتاالم

ته الملتهبة. حيث ارتفع العجز التجاري غياب اإلصالحات البنيوية، سكبت الماء البارد على شعوذا

الر وليسحق الرقم  مليار دو 891ليبلغ  2018األميركي مع بقية العالم إلى رقٍم قياسي تاريخي سنة 

بشكٍل كامل في تغيير االتجاه، وتعتبر   مليار. فشل دونالد ترامب   795والذي بلغ    2017السابق عن سنة  

 تاريخ الواليات المتحدة، من ناحية التجارة. السنتين األوليتين من عهده األسوأ في 

جز اإلجمالي. حيث بلغ  يلعب االختالل في التوازن بالمبادالت مع الصين الدور األكبر في هذا الع

تاريخي يتجاوز الحصيلة الكارثية لسنة مليار دوالر وهو رقم قياسي  419ما مقداره  2018في سنة 

الحرب التجارية التي انخرط فيها ترامب العجز التجاري مليار. لقد فاقمت  375والتي بلغت  2017

المنتجات الصينية باالزدياد )أكثر  األميركي، ففي الوقت الذي تواصل فيه المستوردات األميركية من 

المتحدة. أراد دونالد ترامب استعمال سالح الرسوم   %(، قلّصت الصين وارداتها من الواليات 7من 

لى الميزان التجاري األميركي. لم يكن ذلك أمراً غير شرعي، لكنّه غير  الجمركية إلعادة التوازن إ

 تي فرضتها الشركات األميركية العابرة للقومية. واقعي بالنسبة إلى بلٍد ربط مصيره بالعولمة ال

كندا وروسيا قد تفاقم أيضاً، يمكننا  التجاري مع أوروبا والمكسيك ووإذا أضفنا إلى ذلك أن العجز 

قياس الصعوبات التي تضرب القوة العظمى المتداعية. لكن ذلك ليس كل شيء. إذ أنه باإلضافة إلى  

مليار سنة  666مليار دوالر مقابل  779ي الميزانية االتحادية )العجز التجاري، فقد تعّمق العجز ف

  هي  2019فعت النفقات العسكرية بشكٍل مذهل. حيث أن ميزانية وزارة الدفاع لسنة (. لقد ارت2017

مليار دوالر. بينما أنفقت الصين في السنة   686األعلى في تاريخ الواليات المتحدة وقد وصلت إلى 

م أن عدد سكانها يبلغ أربعة أضعاف الواليات المتحدة. وليس من المفاجئ أن  مليار، رغ  175ذاتها 

بالشركات واألفراد   مليار دوالر. أما الديون الخاصة  22175ب الديون االتحادية رقماً قياسياً بلغ  تضر

 مليار دوالر.  73000فهي تصيب المرء بالدوار إذ بلغت 
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خاص في الريوع. إذ ال يزال الدوالر العملة الرئيسية   بالتأكيد، تستفيد الواليات المتحدة من وضعٍ 

في احتياطيات المصارف المركزية. لكن هذا االمتياز ليس أبدياً. حيث تستبدل  في المبادالت الدولية و

 من الصين وروسيا احتياطاتهما من الدوالر بالسبائك الذهبية وباستعمال اليوان الصيني في جزٍء كالً 

؟ ا. إن الواليات المتحدة تعيش على القروض وعلى حساب بقية العالم، لكن إلى متى متناٍم من مبادالتهم

: كيف  2050للتدقيق )الدراسة بعنوان، "العالم سنة  PwCبحسب الدراسة األخيرة التي قام بها مكتب 

لبرازيل، سيتغير االقتصاد العالمي في السنوات الثالثين المقبلة"(، فإن "الدول الناشئة" )الصين، الهند، ا

،  2050جمالي العالمي سنة % من الناتج اإل 50إندونيسيا، المكسيك، روسيا، تركيا( يمكن أن تشكل 

، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان( بينما ستنخفض حّصة السبعة الكبار )الواليات المتحدة

 %. إن سقوط النسر بات وشيكاً. 20إلى 

  *Bruno Guigue بير سابق، كاتب مقاالت ومختص بالسياسة، ولد في مدينة تولوز  موظف ك

المدرسة الوطنية العليا وفي المعهد الوطني لإلدارة. أستاذ فلسفة ويحاضر في   . درس في1962سنة 

العالقات الدولية في التعليم العالي. له العديد من الكتب التي ترجمت إلى ثمان لغات. صدر كتابه األخير  

ة  . أقيل من منصبه سن 2018إلمبريالية" عن دار ديلغا للنشر في شهر كانون الثاني "مقاالت عن ا 

. متضامن ومتعلق oumma.com بسبب انتقاده السياسة "اإلسرائيلية" في مقالة نشرها على موقع  2008

 بالقضية الفلسطينية. 

-https://www.facebook.com /notes/bruno-guigue/la-chute-de-laigle-est المصدر:

proche/1678873432258105 / 

 

 !أسواق النفط تترقب كلمة من موسكو - 5

 Reuters  :07.02.2020  

لدعم األسواق، وسط  تحبس أسواق النفط أنفاسها بانتظار قرار "أوبك+" بشأن اتخاذ إجراء جديد 

 .لعالمي على الذهب األسود مخاوف من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الطلب ا

ضات  وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن قرار روسيا بشأن تعميق تخفي

 .إنتاج النفط في إطار تحالف "أوبك+" سيتخذ خالل أيام

http://oumma.com/
https://www.facebook.com/notes/bruno-guigue/la-chute-de-laigle-est-proche/1678873432258105/
https://www.facebook.com/notes/bruno-guigue/la-chute-de-laigle-est-proche/1678873432258105/
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تتوقع أن ترد موسكو على مقترح   صادر في "أوبك"، أن المنظمةونقلت وكالة "بلومبرغ" عن م

زيادة تخفيضات اإلنتاج في أيام وليس في أسابيع، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه تحالف "أوبك+"  

 ."ب على النفط من الصين بسبب "كورونا ضغوطات بسبب مخاوف من انهيار الطل

ار النفط إلى أدنى مستوى في نحو عام، ما وأدى تفشي فيروس "كورونا" في آسيا إلى هبوط أسع

 .على ميزانيات الدول المنتجة انطالقا من السعودية ووصوال إلى كازاخستانانعكس 

لخميس، أوصت المنظمة  وقال مندوبون في "أوبك"، إن اللجنة الفنية، التي عقدت اجتماعا ا

 .تى يونيو المقبلألف برميل يوميا ح  600وحلفاءها بتخفيض إضافي في اإلنتاج بمقدار 

مليون برميل يوميا حتى نهاية العام   1.7كذلك أوصت اللجنة بتمديد فترة التخفيض الحالي البالغ 

موافقة روسيا  % من المعروض العالمي، وفي حال 0.6ألف برميل تعادل نحو  600الجاري. والـ

 .ون برميل يومياملي  2.3والتحالف "أوبك+" على التخفيض اإلضافي فسيبلغ إجمالي التخفيضات 

% من نفط العالم، لذلك فإن لقرارتها تأثيرا كبيرا على  40وتضخ مجموعة "أوبك+" أكثر من 

 .% منذ بداية العام الجاري15أسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من 

مريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة "إنرغي أسبكتس" في لندن: "إذا كانت من جهتها قالت أ

 ."استراحة من ضغوطات هبوط األسعار، فسيتعين عليها التفكير في تعميق التخفيضات  أوبك+ تريد 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد  

 .دولة، يشكل اآلن حالة طوارئ صحية عامة 18ك وانتشر إلى نحو  شخص هنا 200عن  

 "المصدر: "بلومبرغ 

https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-

%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/
https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/
https://arabic.rt.com/business/1083677-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/
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 اإلنكليزية والبولونية: االقتصاد العالمي باللغة  -ثانياً 

6 - A perfect pension? 

  AICMay 20, 2019 

What’s the best way to save and invest inside a pension plan? Pension savers benefit 

from generous tax breaks that automatically give their retirement funds a boost, but to 

really maximise your income later in life, you need to earn the best possible returns on your 

contributions. The pension freedom reforms of four years ago add another dimension to 

this debate. These days, the majority of savers tend not to buy an annuity paying a 

guaranteed regular income when they want to start cashing in their funds, at least initially, 

preferring instead to draw money directly from their savings. In which case, you’ll need to 

have suitable investments in place for this period of your life. 

What’s the best way to save and invest inside a pension plan? Pension savers benefit 

from generous tax breaks that automatically give their retirement funds a boost, but to 

really maximise your income later in life, you need to earn the best possible returns on your 

contributions. The pension freedom reforms of four years ago add another dimension to 

this debate. These days, the majority of savers tend not to buy an annuity paying a 

guaranteed regular income when they want to start cashing in their funds, at least initially, 

preferring instead to draw money directly from their savings. In which case, you’ll need to 

have suitable investments in place for this period of your life. 

Before and after 

In other words, investing through a pension is now a two-phase process. In the first 

phase, you’re trying to build up as big a fund as possible for retirement – financial advisers 

call this the “accumulation” phase. Stage two – sometimes called “decumulation” in the 

jargon – is to invest in such a way that you can preserve and even build up further capital, 

while also taking an income from your savings. 

Those are two quite different objectives, but this doesn’t necessarily mean you need 

completely different investments before and after your planned retirement date. It’s often 

possible to use investments chosen primarily with capital growth in mind to generate an 

income. Equally, investments that generate generous amounts of income are often good 

options for growth, since you’ll typically be able to re-invest the income back into your 

https://www.marketviews.com/contributors/aic/
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savings. 

So, which investments might fit the bill? Well, in a survey published by the stockbroker 

AJ Bell recently, six of the 10 best-selling investment funds with pensions savers proved 

to be investment companies – even though there are far fewer of this type of fund around 

than unit trusts and other similar “open-ended” funds. Investment companies appear to be 

punching well above their weight when it comes to pension savings. 

A fund for all seasons 

There are good reasons why smart pension savers are likely to be found using 

investment companies. Most obviously, independent analysis suggests these funds tend to 

produce bigger investment returns over the longer term. One study published by Cass 

Business School last summer showed investment companies had returned an average of 

0.8 percentage points a year extra between 2000 and 2016; over 30 or 40 years of saving 

for retirement, that makes a massive difference. 

Once you reach the stage of drawing an income, moreover, investment companies can 

work very well. Unlike other types of investment fund, they’re allowed to keep back some 

of the income they earn on their underlying investments each year in order to fund pay-

outs to investors in years when less income comes in. 

This means investment companies can make reliable – and often rising – income 

distributions to savers, which is useful if you’re trying to live off your investment income 

in retirement. In fact, there are now more than 40 investment companies that have raised 

their dividend in each of the past 10 years; in some cases, that record goes back 50 years. 

“There are good reasons why smart pension savers are likely to be found using 

investment companies. Most obviously, independent analysis suggests these funds tend to 

produce bigger investment returns over the longer term.” 

David Prosser 

Save monthly 

Now that the new tax year is underway – 2019-20 began on 6 April – it’s important to 

think about how to use your pension savings allowance over the next year. The general rule 

is that you can invest up the value of your earnings or £40,000 (whichever is lower) in a 

pension each tax year, though the maximum is lower for very high earners. But even if you 

have no income at all, you can still put up to £3,600 into a pension each year. 
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These sums sound out of reach to many savers but remember that you’ll receive tax relief 

on your contributions, reducing the cost. You may also be entitled to contributions from an 

employer. In any case, even small amounts of savings will add up over time, particularly 

if they’re well invested. 

Regular saving works really well with pensions. You’re investing consistently over an 

extended period, plus you get the benefit of a statistical quirk known as pound-cost 

averaging. The principle here is that your fixed monthly contribution buys more of any 

given investment in months when market prices have fallen, swelling your returns during 

the recovery period. The effect is to smooth out the ups and downs of the markets. 

If you already have a SIPP (Self-Invested Personal Pension) set up, you can pick 

investment companies through an online fund supermarket. You can find out more about 

SIPPs in the AIC’s guide ‘Taking control of your future’. 

AIC Disclaimer 

Disclaimer 

The information contained in this article does not constitute investment advice or 

personal recommendation and it is not an invitation or inducement to engage in investment 

activity. You should seek independent financial and, if appropriate, legal advice as to the 

suitability of any investment decision. Past performance is not a guide to future 

performance. The value of investment company shares, and the income from them, can fall 

as well as rise. You may not get back the full amount invested and, in some cases, nothing 

at all. 

https://www.marketviews.com/aic/a-perfect-pension/?utm_source=dianomi&utm_campaign=auto_ads 

 

7 - Welcome to the Asian Century 

It’s time to think beyond Asia’s future potential: the future has arrived. 

Four key drivers of Asia’s rise stand out: powerful global and regional trade networks; 

the rise of corporate Asia; sweeping technological innovation; and soaring consumer 

markets. 

Over the past 30 years, Asia has experienced phenomenal growth. Within a generation, 

it has transformed itself from a low- to a middle-income continent. It is home to more than 

https://theaic.turtl.co/story/takingcontrol#!/page/1
https://www.marketviews.com/aic/a-perfect-pension/?utm_source=dianomi&utm_campaign=auto_ads
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half the world’s population with 21 of the world’s 30 biggest cities. Asia is already the 

world’s largest regional economy. In 2017, the region generated 42 percent of global GDP 

in purchasing-power-parity terms and this could rise to 52 percent by 2040. In nominal 

terms, Asia’s share of global GDP was 34 percent in 2017, and is expected to reach 46 

percent by 2040. Asia’s share of global consumption could increase from 28 to 39 percent 

over this period. The Asian Century is well and truly underway. 

Powerful global and regional trade networks. Globalisation is changing. Since 2007, 

the intensity of trade in goods has fallen by 5.6 percentage points while trade in services is 

rising and there is a shift toward regionalisation. These shifts are happening faster in Asia. 

From 2000 to 2017, intraregional trade in Asia quadrupled while global trade grew 2.8 

times. In 2017, 60 percent of Asia’s goods trade and services trade took place within Asia, 

the highest intraregional share of any region except for Europe. 

The rise of corporate Asia. As the weight of the global economy shifts toward Asia, 

Asian companies are coming to the fore. Many firms headquartered in the region are 

already global players by size—217 of Global Fortune 500 companies were Asian in 2019. 

The region has doubled its share of the world’s top-performing firms in terms of economic 

profit from 15 to 30 percent over the past 20 years. 

Sweeping technological innovation. The impact of Asian innovation cannot be 

underestimated. Although digital adoption rates vary significantly among countries, the 

region is now the world’s largest consumer of technology with 2.2 billion internet users—

1.4 billion of them in China and India. Asia is also a leading producer of technology. In 

2019, more than one-third of the world’s unicorns were in Asia. Japan is a leading player 

in robotics, artificial intelligence (AI) and healthcare. China is becoming a global force in 

the consumer internet, AI, and is making headway in emerging technologies such as 5G 

and quantum computing. Asia is largely financing its own technological revolution—about 

70 percent of the region’s startup funding (much of it going into tech) comes from within 

the region. 

Soaring consumer markets. Growth of Asian companies partly reflects the fact that 

consumer markets in their home region are expanding rapidly. Over the past 20 years, 1.2 

billion people in Asia have joined the consuming class (spending on discretionary goods 

and services as well as basic necessities). By 2020, three billion Asians are likely to live in 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/gauging-the-strength-of-chinese-innovation
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation
https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/digital-china-powering-the-economy-to-global-competitiveness
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cities. Asia’s young generation has wealth that its parents and grandparents could not have 

foreseen, and is a powerful source of consumption. Chinese consumers account for half of 

all global sales of luxury goods. There are significant opportunities here for Asian 

companies and multinationals. Our analysis of the top 30 brands in ten large consumer 

categories in China suggests that foreign multinationals have about a 40 percent share of 

Chinese consumer markets, compared with 26 percent of those in the United States. 

The rise of Asia and its future potential has been a hot topic for decades now. But the 

prevailing view that is predicated on what might happen down the line is outdated. Asia is 

increasingly the centre of the world economy. Its future is now. 

By Oliver Tonby and Jonathan Woetzel 

Oliver Tonby is the Chairman of McKinsey & Company, Asia 

Jonathan Woetzel is a Director of the McKinsey Global Institute and Senior Partner 

based in Shanghai, China. 

https://www.ft.com/paidpost/mckinsey/welcome-to-the-asian-

century.html?utm_source=dianomi&utm_medium=paid 

 

8 - Building bridges 

 AICJuly 29, 2019 

Over the last ten years the Infrastructure and Renewable Energy Infrastructure 

investment company sectors have grown by over 700%, from £2.04bn of assets (4 

companies) in June 2009 to over £16.7bn of assets (17 companies) at the end of May 2019, 

demonstrating strong demand. However, over the last two years, the political debate about 

the funding of infrastructure has intensified, with no new projects to be implemented under 

the Private Finance Initiative (PFI) and Labour’s nationalisation policies gaining media 

coverage. 

To better understand how the sector’s portfolio managers navigate its opportunities and 

risks, we have quizzed Frank Schramm, co-CEO of BBGI S.A., Giles Frost, manager 

of International Public Partnerships, Philip Kent, manager of GCP Infrastructure 

Investments,  and Harry Seekings, co-head of infrastructure at InfraRed Capital Partners 

which manages HICL Infrastructure. Their answers are collated below. 

Can you explain your investment strategy? 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/how-young-chinese-consumers-are-reshaping-global-luxury
https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship
https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now
https://www.ft.com/paidpost/mckinsey/welcome-to-the-asian-century.html?utm_source=dianomi&utm_medium=paid
https://www.ft.com/paidpost/mckinsey/welcome-to-the-asian-century.html?utm_source=dianomi&utm_medium=paid
https://www.marketviews.com/contributors/aic/
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Frank Schramm, co-CEO of BBGI S.A., said: “We often joke that boring is beautiful 

and we have a ‘boring’ investment strategy which has worked well for us since going public 

in 2011. It has allowed us to deliver compounded returns in excess of 11% per annum. We 

have a low risk, long-term investment policy and, as a globally diversified infrastructure 

investment company, we provide responsible capital to build and maintain transport and 

social infrastructure. Our typical investments include roads, schools, hospitals and justice 

facilities and we are typically paid by highly rated government counterparties for delivering 

and maintaining important infrastructure. An example of one of our projects is the Ohio 

River Bridge Project in Indiana/Kentucky, US. Together with the government and our 

partners, we have delivered a new 760m long cable-stay bridge, 500m twin vehicular tunnel 

and associated road network that has reduced travel times and improved the flow of goods 

and people in the region.” 

Giles Frost, manager of International Public Partnerships (INPP), said: “INPP provides 

responsible investment in public infrastructure to support the delivery of essential public 

services. Whether the infrastructure required is for schools, court buildings, power 

transmission, transport or wastewater, our purpose is to support the needs of society and 

the environment for both today and tomorrow. Our horizons are long-term, where we seek 

to generate highly predictable portfolio performance by investing in a combination of low-

risk infrastructure assets which produce long-dated, contractual cashflows. In turn, this 

allows us to provide our investors with long-term, inflation-linked returns either to provide 

reliable long-term income or an effective liability match.” 

Philip Kent, manager of GCP Infrastructure Investments, said: “GCP Infrastructure 

seeks to provide investors with regular, sustained, long-term dividends and to preserve 

capital over the long term through exposure to a diversified portfolio of UK infrastructure 

debt and similar assets. It primarily targets investments in infrastructure projects with long-

term, public sector-backed, availability-based revenue projects across the renewable 

energy, PFI and supported living sectors. A recent example includes the company’s £80m 

investment in Race Bank, an operational 573MW offshore wind farm located off the coast 

of Norfolk. Race Bank’s 91 turbines are forecast to provide enough renewable energy to 

power over half a million UK homes.” 
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Harry Seekings, co-head of infrastructure at InfraRed Capital Partners, investment 

manager of HICL, said: “HICL invests in infrastructure assets at the lower end of the risk 

spectrum – often referred to as ‘core infrastructure’. These assets are usually located at the 

heart of local communities, they have monopolistic features and facilitate the delivery of 

public services. HICL’s three key market segments are: Public-Private Partnerships (PPPs), 

where there is a contract with public sector counterparties to provide social infrastructure 

(e.g. a school or a hospital) in return for a long-term, steady and contracted revenue stream; 

demand-based assets where revenues vary with volume or usage, the best example being a 

toll road; and regulated assets, where returns to investors are set by an independent 

regulator, for example a water company.” 

What are the benefits of infrastructure investment companies? 

Philip Kent, manager of GCP Infrastructure Investments, said: “The closed-ended 

structure of a listed investment company offers investors daily liquidity in shares exposed 

to highly illiquid direct investments in infrastructure projects that offer dependable, long-

term income. Unlike open-ended funds which need to sell assets or retain cash balances to 

satisfy selling investors, investors buy and sell investment companies through a live price 

on the London Stock Exchange. This enables managers to take a long-term view to 

investing in infrastructure projects, opening the door to greater choice and portfolio 

diversification whilst substantially reducing portfolio churn.” 

Giles Frost, manager of International Public Partnerships (INPP), said: “The type of 

infrastructure assets INPP invests in are typically very hard to access without the specialist 

expertise provided by our investment adviser. We originate new investment opportunities 

ourselves and don’t just rely on government-led procurement to grow our portfolio for us. 

This means direct infrastructure investment has a high barrier to entry, even for the most 

sophisticated institutional investors. What listed investment trusts like INPP afford 

investors is the means to easily access the asset class in a simple, tradable share structure 

like any other FTSE security. Since listing INPP thirteen years ago, we have seen a 

democratisation of alternatives allocation as a result.” 

“The closed-ended structure of a listed investment company offers investors daily 

liquidity in shares exposed to highly illiquid direct investments in infrastructure projects 

that offer dependable, long-term income.” 
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Philip Kent, manager of GCP Infrastructure Investments 

What are the positive social and economic impacts of your investments? 

Frank Schramm, co-CEO of BBGI S.A., said: “Infrastructure projects can have an 

immense impact on the local communities and the environment. During the construction 

of the Mersey Gateway Bridge in the UK, BBGI’s project team established a volunteer 

scheme including a four-week training programme where people could learn a range of 

personal development skills. After completion of the course, the volunteers were offered 

the opportunity to support the project’s visitor centre and help to tell the story of the project 

to local schools and community groups. The projected long-term economic benefits are 

expected to include over 4,000 permanent new jobs, regeneration activity and inward 

investment of over £61m a year in gross value added from new jobs by 2030.” 

Harry Seekings, co-head of infrastructure at InfraRed Capital Partners, investment 

manager of HICL, said: “Economically, the benefits of private capital invested in public 

infrastructure include risk transfer through construction and/or the operational phase, ring-

fenced capital maintenance budgets, and the application of private sector expertise and 

resource. The benefit to taxpayers of risk transfer, in particular, is significant as it 

incentivises the private sector to deliver capital programmes within budget and on time; 

and to keep assets well maintained and operating efficiently. 

“Through portfolio companies, HICL invests in physical assets, which are often high-

profile and located at the heart of communities, and which support the delivery of public 

services. Investors in infrastructure must be aware of, and sensitive to, the interests of all 

the stakeholders. This mindset helps to create long-term, sustainable value for HICL’s 

shareholders. A recent example of this responsible approach to stakeholder management 

was the resolution of the issues arising from the Carillion liquidation,  which demonstrated 

the sustainability of the Public-Private Partnership model.” 

Philip Kent, manager of GCP Infrastructure Investments, said: “Infrastructure, by 

definition, includes the provision of assets that serve a public benefit. All infrastructure 

therefore has direct user benefits, such as improved provision of services such as healthcare 

or education, reduced journey times associated with transport infrastructure and reduced 

carbon emissions from renewable energy generation. Further, infrastructure projects also 

have indirect or dynamic benefits – typically associated with larger projects. GCP 
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Infrastructure invests in renewable, PFI and supported living assets in the UK. By way of 

illustration, the company has facilitated the operation and/or construction of renewable 

energy facilities with a total combined output of c.2,500GWh per annum, enough to power 

nearly 1 million UK homes. Renewable energy projects comprise 60% of GCP 

Infrastructure’s investment portfolio.” 

Giles Frost, manager of International Public Partnerships (INPP), said: “Infrastructure 

investment is a customer service business. The assets in which we invest have an impact 

on the daily lives of many people across the world and it is this responsibility we take very 

seriously. Last year, we held more than 3,000 hours of management meetings with our 

public sector clients to ensure the smooth operation of our assets, including those schools 

in our portfolio which provide educational facilities to over 190,000 pupils. We believe in 

engaged societies and our portfolio provided space for more than 150,000 hours of 

community use.” 

What’s your outlook for the infrastructure sector – risks and opportunities? 

Harry Seekings, co-head of infrastructure at InfraRed Capital Partners, investment 

manager of HICL, said: “Political risk is inherent in the business model of infrastructure 

investment due to the essential nature of the assets and the counterparties involved. 

Particularly pertinent for the sector is the evolution of thinking on infrastructure financing. 

InfraRed has contributed to public consultations  on the future for delivering infrastructure 

investment, and is taking a proactive approach to engaging with policy-makers on the 

benefits to taxpayers that responsibly managed private investment can deliver.” 

“Infrastructure investment is a customer service business. The assets in which we invest 

have an impact on the daily lives of many people across the world and it is this 

responsibility we take very seriously.” 

Giles Frost, manager of International Public Partnerships (INPP) 

Frank Schramm, co-CEO of BBGI S.A., said: “Our investment activities involve 

sourcing and originating, bidding for and winning social infrastructure and other 

availability-based infrastructure projects. The overall pipeline for availability-style 

transactions remains generally strong. We will maintain our selective acquisition strategy 

in assessing any potential new assets and remain confident in our ability to originate 

investment opportunities. We anticipate these will come from a variety of sources, 
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including a North American strategic partnership, which has already resulted in the 

acquisition of five operational social infrastructure assets amounting to approximately 

C$191m.” 

Philip Kent, manager of GCP Infrastructure Investments, said: “As infrastructure 

development is closely tied to government policy that promotes such development (and 

often relies on the existence of specific government support), political risks are inherent in 

an infrastructure investment. Political risks span macro risks associated with being exposed 

to a specific geography and the legislation governing that location, such as corporation tax 

rates and building regulations. Further, given the direct nature of government support, any 

changes to support arrangements that are more targeted at a project or sector can have a 

material impact on the value of infrastructure investments.” 

“Political risk is inherent in the business model of infrastructure investment due to the 

essential nature of the assets and the counterparties involved. Particularly pertinent for the 

sector is the evolution of thinking on infrastructure financing.” 

Harry Seekings, co-head of infrastructure at InfraRed Capital Partners, investment 

manager of HICL 

Disclaimer 

The information contained in this article does not constitute investment advice or personal 

recommendation and it is not an invitation or inducement to engage in investment activity. You should seek 

independent financial and, if appropriate, legal advice as to the suitability of any investment decision. Past 

performance is not a guide to future performance. The value of investment company shares, and the income 

from them, can fall as well as rise. You may not get back the full amount invested and, in some cases, nothing 

at all. 

 تنصل

المقالة ال تشكل نصيحة استثمارية أو توصية شخصية وليست دعوة أو تشجيعًا على المشاركة في النشاط  المعلومات الواردة في هذه

يس االستثماري. يجب عليك طلب مشورة مالية مستقلة ، وإذا كان ذلك مناسبًا ، فيما يتعلق بمدى مالءمة أي قرار استثماري. األداء السابق ل

أن تنخفض قيمة أسهم شركة االستثمار والدخل منها. قد ال تسترد كامل المبلغ المستثمر ، وفي بعض على األداء في المستقبل. يمكن دليال 

 .الحاالت ، ال شيء على اإلطالق

https://www.marketviews.com/aic/building-bridges/?utm_source=dianomi&utm_campaign=auto_ads 

 

 

 

 

https://www.marketviews.com/aic/building-bridges/?utm_source=dianomi&utm_campaign=auto_ads


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

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

24 

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

9 - Going Green 

 AICApril 15, 2019 

The growing popularity of investment strategies incorporating ESG (environmental, 

social and governance) criteria is one of investment’s biggest trends. More investors want 

their money to be invested in a sustainable way or in a way that makes a positive impact. 

Investment companies in the Environmental and Infrastructure – Renewable Energy 

sectors achieve this by investing in environmental companies and green energy. However, 

it’s less well known that ESG plays an increasingly important role in the investment 

process for many investment companies outside these sectors. 

The AIC has spoken to a number of managers from a diverse range of sectors about the 

role of ESG in their investment approach and how this benefits investors. Their thoughts 

are collated below. 

ESG: its role in the investment process 

Mark Mobius, Joint Manager of Mobius Investment Trust, said: “At Mobius Capital 

Partners we have developed a specialised active investment strategy built on working 

closely with portfolio companies to improve corporate governance and to provide a clear 

ESG pathway. We see ourselves as atypical, as we do not screen out investments or only 

focus on companies with high ESG ratings. We work with companies on a range of material 

factors, from helping to improve investor relations to suggesting enhancements to decrease 

water usage or lower employee turnover.” 

Austin Forey, Manager of JPMorgan Emerging Markets Investment Trust, said: “ESG 

considerations are a natural part of our fundamental research and overall approach to 

investing which focuses on the longer term. It’s embedded in our process. Our fundamental 

analysis of any company examines what we call its economics, duration and governance. 

Environmental and social issues are part of the consideration of a company’s duration and 

its economics; a business simply isn’t thinking about its long-term future if it’s destroying 

the environment or abusing the community in which it operates. It will eventually pay a 

price for this. When considering governance, we focus on whether a company shows a 

proper regard for the interests of all shareholders and whether it can demonstrate proper 

stewardship of a a company’s assets and value over time.” 

https://www.marketviews.com/contributors/aic/


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

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

25 

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

Andrew Graham, Portfolio Manager of Martin Currie Asia Unconstrained Trust, said: 

“Integral to our fundamental research is a focus on environmental, social and governance 

(ESG) factors, as we believe sustainable, well-managed companies make more successful 

long-term investments. We believe that to gain a full understanding of how sustainability 

factors can impact a company’s future returns they must be embedded throughout the entire 

investment process. Active ownership and engagement are a key part of how this analysis 

is carried out and will inform a continuous assessment of the investment case.” 

Adam Heltzer, Head of ESG and Sustainability at Partners Group, the investment 

manager of Princess Private Equity, said: “We take a systematic approach to integrating 

ESG factors throughout the investment process, from sourcing, through to due diligence 

and continuing during ownership. For each investment opportunity, our investment teams 

are required to perform an ESG assessment, using a proprietary ESG due diligence tool we 

have developed. The tool distils the wide range of potential ESG topics into those most 

likely to be material for a given industry and geography.” 

“…we believe sustainable, well-managed companies make more successful long-term 

investments.” 

Andrew Graham, Portfolio Manager of Martin Currie Asia Unconstrained Trust 

Examples of ESG investing in practice 

Mark Whitehead, Portfolio Manager of Securities Trust of Scotland, said: “We believe 

well-managed companies that exhibit strong corporate governance are more likely to be 

successful long-term investments. This sentiment isn’t driven by idealism, but simply by 

the reality that companies exhibiting strong governance tend to outperform over time. Take 

Dutch science company DSM for example. Having engaged with the company, we were 

able to better understand the most material benefits that the company experiences from its 

well-regarded sustainability programme. In particular, we noted the positive impact its 

sustainability credentials had on its ability to attract workers, as well as the importance of 

supply-chain transparency and sustainability for its customers. This increased our 

confidence in the long-term outlook for the company as well as reducing the overall risk 

profile of the business.” 

Andrew Graham, Portfolio Manager of Martin Currie Asia Unconstrained Trust, said: 

“Establishing a dialogue with companies enables us to engage on areas where we need 
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further assurance or clarification, often with quite technical questions. Recently we have 

had a very successful engagement with one of the portfolio’s holdings, Hong Kong-based 

insurer AIA, around issues of disclosure, governance and remuneration. The clarifications 

we received from the company helped resolve some of the questions we had, but crucially 

the process reconfirmed our assessment that the company scores highly in terms of 

disclosure and indicated where improvement is still possible.” 

Zehrid Osmani, Portfolio Manager of Martin Currie Global Portfolio Trust, said: “With 

a global movement to reduce the human impact on the environment and preserve our 

precious resources, the development of electric vehicles is a key theme for us. This trend 

will be driven by both regulations – as governments legislate to enforce the switch away 

from the internal combustion engine – and consumer demand, as more environmentally-

aware customers seek out cleaner forms of transportation. ESG analysis therefore provides 

the crucial lens for understanding the impact these changes have at a company level.” 

“With a global movement to reduce the human impact on the environment and preserve 

our precious resources, the development of electric vehicles is a key theme for us.” 

Zehrid Osmani, Portfolio Manager of Martin Currie Global Portfolio Trust 

Adam Heltzer, Head of ESG and Sustainability at Partners Group, the investment 

manager of Princess Private Equity, said: “In 2018, we invested in Techem, a German-

based global market leader in the provision of heat and water sub-metering services. During 

our investment committee discussions, it became clear that energy efficiency was at the 

heart of the company’s offering. By enabling heating and energy supplies to be managed 

in a more precise and sustainable manner, Techem’s solutions today account for 6.9 million 

metric tons of CO2 emission savings per year, thus contributing to global climate 

protection objectives. We decided that growing Techem’s positive impact on the 

environment had to be a key component of our business plan. Through our investment, not 

only of capital but also of human resources, we hope to make a significant contribution to 

making Techem even more impactful.” 

What does an ESG approach offer to investors? 

Mark Mobius, Joint Manager of Mobius Investment Trust, said: “First and foremost, 

taking ESG seriously means risk management. Companies that have good corporate 
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governance and pay attention to the environment and social issues run less risk of becoming 

involved in scandals, having to pay  fines or facing social problems. 

“A recent study shows that companies implementing changes to environmental, social 

or governance standards following engagement from investors generated more than 7% of 

excess returns after 18 months. This is also supported by our personal experience during 

many years of investing in emerging markets. By taking ESG factors into account, 

investors can significantly reduce the risk profile of their investments, which over the long 

term not only translates into positive risk-adjusted returns, but also positively impacts all 

stakeholders.” 

Austin Forey, Manager of JPMorgan Emerging Markets Investment Trust, said: “We 

do not see ESG as something that restricts our ability to generate returns. It’s a necessary 

part of what we do. We take a long-term view because we believe it delivers better results, 

reduces costs and allows the power of compounding to translate into investment outcomes. 

Anything which affects the long-term prospects of companies is important to us, just as it 

should be to the companies themselves.” 

“First and foremost, taking ESG seriously means risk management.” 

Mark Mobius, Joint Manager of Mobius Investment Trust 

Adam Heltzer, Head of ESG and Sustainability at Partners Group, the investment 

manager of Princess Private Equity, said: “We believe that the integration of material ESG 

factors into our investment processes is a core part of our duty to act in the best interest of 

our clients and their beneficiaries. Furthermore, when it comes to managing ESG factors 

effectively, we believe private market investors have inherent corporate governance 

advantages compared to their public market peers, both in terms of mitigating ESG risks 

and creating value from ESG factors through targeted value creation initiatives. Our active, 

hands-on ownership model provides opportunities to work closely with portfolio 

companies to implement superior, sustainable investment strategies and enhance 

investment returns.” 

“Our active, hands-on ownership model provides opportunities to work closely with 

portfolio companies to implement superior, sustainable investment strategies and enhance 

investment returns.” 
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Adam Heltzer, Head of ESG and Sustainability at Partners Group, the investment 

manager of Princess Private Equity 

Disclaimer 

The information contained in this article does not constitute investment advice or personal 

recommendation and it is not an invitation or inducement to engage in investment activity. You should seek 

independent financial and, if appropriate, legal advice as to the suitability of any investment decision. Past 

performance is not a guide to future performance. The value of investment company shares, and the income 

from them, can fall as well as rise. You may not get back the full amount invested and, in some cases, nothing 

at all. 

https://www.marketviews.com/aic/going-green/?utm_source=dianomi&utm_campaign=auto_ads 
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 االقتصادات العربية:  -ثالثاً 

 حكومة لبنان تكشف "خطوات مؤلمة" إلنقاذ االقتصاد  - 10

 أبوظبي  -وكاالت  

 زعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامها المصرفي 

ها وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية أقرت زاري ختامي اطلعت عليأفادت نسخة من بيان و

المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة"  خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع 

 .مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض 

فة على مسودة حصلت ووافق مجلس الوزراء على البيان الختامي اليوم الخميس، بتعديالت طفي 

 .األسبوع القادم في اقتراع على الثقةعليها رويترز يوم األحد، وسيعرضها على البرلمان 

تقول يجب خفض الفائدة على   الحكومة اللبنانية" الوزاري الختامي البيانوجاء في نسخة 

 ."وض والودائع إلنعاش االقتصاد وخفض تكلفة الدين العامالقر

الحكومة اللبنانية ستتواصل مع المانحين الدوليين لتدبير قروض ميسرة وتمويل  " وأضافت 

 ."للخزانة

استعادة االستقرار المصرفي بسبل تشمل إعادة الهيكلة والرسملة  كما ستعمل الحكومة على

 .استثماراتها في الخارج واستخدام البنوك احتياطياتها وبيع

وأردفت قائلة "ال بد من بعض الخطوات المؤلمة، لكنها ستعمل على الحد من أثرها على  

 ."محدودي الدخل

تحت  في بلد، يئن قة في نظامها المصرفي وزادت مخاوف المستثمرينالث لبنان وزعزعت أزمة

 .واحد من أثقل أعباء الدين في العالم

في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد  اللبنانيون وأخفق السياسيون

 .مؤسسات الدولةضد الفساد في  احتجاجات  الحريري في أكتوبر الماضي، بعد 

https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

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

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA&contentId=1318841
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.skynewsarabia.com/business/1318841-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 قتصادية السندات الدولية تعمق أزمة لبنان اال - 11

l 5  أبوظبي  -وكاالت  - 2020فبراير 

 الشعب ثار على فساد النخبة الحاكمة التي تسبب باألزمة 

مليار   1.2لبنان الذي يمر بأزمة سيولة التخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها تكافح سلطات 

رفية قالت إنها تميل لسداد مستحقات حامليها  دوالر تستحق في مارس ، لكن مصادر سياسية ومص

 .من األجانب ومقايضة المستثمرين المحليين

لت قائمة بشأن وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خالفات كبيرة مازا

الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين لإلصدار مقايضتها بسندات أطول أجال 

 .داد ما ال يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفعبما يرجئ الس

وقال اثنان من تلك المصادر وثالثة مصرفيين كبار إن المقايضة ستخفف الضغط 

ت. وقالت ثالثة مصادر إن  اآلخذة في التناقص وتشتري بعض الوق احتياطيات النقد األجنبي على

 .الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد 

سندات األخيرة، وتجلت الزيادة على األخص في ال وارتفعت سندات لبنان الدوالرية في األيام

 .األقصر أجال، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها األقرب 

 1.9مليار دوالر مستحقة السداد بخالف مدفوعات فوائد بقيمة  2.5سندات دولية بقيمة ولدى البلد 

 .2020مليار دوالر في  

في جلسات التداول األربعة   2020صعد إصدار مارس آر.بي.إس بوندز، وبحسب بيانات آر.

 .سنت للدوالر اليوم 84.6بالمئة وكان يجري تداوله عند   12األخيرة  

المقابل، يجري تداول سندات لبنان األطول أجال عند خمسين سنتا للدوالر أو أقل، مما يشير  في  

 .عادة هيكلتها في مرحلة ماإلى احتمالية أقوى للتعثر في سداد الديون أو إ

وقال المصدر الحكومي إن لبنان، الذي ينوء بأحد أثقل أعباء الديون في العالم، لن يكون قادرا 

هيكلة الدين في وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي، مما سيتطلب  على تجنب إعادة

 .إجماعا في المشهد السياسي المتشظي بلبنان

ر لدى جي.إيه.إم إلدارة األصول "تأجيل المواجهة بالسداد يعني ا مدير االستثماوقال بول مكنمار

الستحقاقات قادمة في أبريل ويونيو ،  حسب كثير من المال من الموارد الشحيحة وهناك المزيد من ا

وقال المصدران السياسيان إن رئيس الوزراء حسان  ".لذا هو متنفس إضافي ألشهر قليلة فحسب 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A&contentId=1318328
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بينما تحاول حكومته   سداد مدفوعات مارس في موعدها لتفادي اإلضرار بسمعة البالد دياب يفضل 

 .التي ُشكلت الشهر الماضي استعادة ثقة المانحين الدوليين 

وقال أحد المصادر السياسية لرويترز "ال يريد أن يبدأ واليته بتعثر في التزامات الديون وتوجيه  

 ".أي إشارة سلبية للمجتمع الدولي

 .االت التصنيف االئتماني من أن المقايضة قد تنطوي على تعثر انتقائير وك وتحذ 

حاملي السندات المحليين الموافقة وقال أحد المصرفيين الكبار إنه يتوقع أن تطلب الحكومة من 

 ".على المقايضة. وقال "هذا سيء بالنسبة للبنوك... لكن ال يبدو أن لدينا الكثير من الخيارات 

https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-

%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

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

 

 …قوم فوائد  مصائب قوم عند  قائمة بالدول العربية التي استفادت من أزمة ” األغنياء”.. - 12

 :الخبير السوري

يشهد العالم انخفاضا شديدا في أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، على خلفية إخفاق روسيا  

 .التفاق جديد بشأن تخفيض اإلنتاج و”أوبك” في التوصل

ورفضت موسكو دعم تخفيضات جديدة أعمق، وردت الرياض بفتح باب الضخ في السوق على  

 .وتعهدت بإيصاله إلى كميات قياسيةمصراعيه 

وتطبق السعودية خفضا كبيرا على أسعار البيع الرسمية لنفطها. وقال متعاملون إنه يجري عرض 

 .دوالرا للبرميل 28و  25والمتوسط بسعر بين  الخامين العربي الخفيف  

 دوالرا مع احتدام الصراع النفطي  25السعودية تغمر أوروبا بنفط سعره 

ر في شركات نفط وتكرير كبرى تعالج الخام في أوروبا، لوكالة “رويترز” إن شركة  وقالت مصاد 

ضافية المطلوبة في أبريل/  النفط الوطنية السعودية “أرامكو” أبلغتهم أنها ستورد جميع الكميات اإل

 .نيسان القادم

ما يعني زيادة  أدى هذا اإلجراء إلى إغراق السوق العالمية بالنفط، وارتفاع العرض مقابل الطلب،  

في انخفاض األسعار، الذي سيشكل فرصة ربحية أو اقتصادية للدول غير المصدرة للنفط، أو التي ال 

عض الدول العربية التي يمكن أن تستفيد اقتصاديا من الوضع  تملك مخزونا نفطيا على أراضيها، وهذه ب

 .الحالي

https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1318328-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 تونس 

ة هي تونس، فقد أعلن رئيس الحكومة  أول الدول العربية التي رصدت هذه الفرصة االقتصادي

% من احتياجاتها النفطية، 50التونسية، إلياس الفخفاخ، األربعاء الماضي، أن تونس تستورد ما يفوق 

 .ض سعر برميل النفط سيؤدي إلى التخفيض من كلفة استيراد المواد النفطيةمعتبرا أن انخفا

 لبنان 

نفطية، وأعلنت الحكومة اللبنانية العام الماضي دخول  يعتبر لبنان من الدول المستوردة للمشتقات ال

 .% من احتياجات لبنان10لبنان سوق استيراد المشتقات النفطية وشراء حوالي 

تنقيب في حقول نفطية وغازية في البحر المتوسط، ان الخطوات األولى للوبالرغم من إعالن لبن

لك يمثل انخفاض أسعار النفط فرصة إال أن الوصول إلى مرحلة اإلنتاج يحتاج لوقت طويل، لذ 

 .اقتصادية للبنان في الوقت الحالي

 األردن 

 545ة من العراق نحو  يعد األردن من الدول المستوردة للنفط أيضا، وبلغت كميات النفط المستورد 

وفق ما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في  ألف برميل تم تفريغها في مصفاة البترول األردنية، 

 .2019رين الثاني عام  تش

ومن المحتمل أن االنخفاض في أسعار النفط العالمية سيوفر على الحكومة األردنية الكثير من  

 .جنبي لتلبية احتياجات السوق الداخليةاألموال التي يجب أن تدفع بالقطع األ

 المغرب

فاتورة الطاقة في البالد، االقتصاد المغربي، بسبب ارتفاع  2019هدد ارتفاع سعر الخام في عام 

التي تعتبر غير منتجة للنفط، بالرغم من وجود الكثير من الدراسات التي تتحدث عن وجود مخزون  

 .نفطي غير مستثمر في البالد 

ع احتياجاته من منتجات الطاقة، إذ وصلت فاتورة مشتريات هذه المنتجات  لمغرب جمي ويستورد ا

، كي تستقر  2018في المائة عام    18.3وارتفعت الفاتورة حوالي  مليارات دوالر،    7إلى    2017في عام  

. وهذا االنخفاض في أسعار النفط 2019مليارات دوالر، حسب بيانات رسمية عام  8.4في حدود 

 .، سيوفر على الخزينة العامة الماليين من الدوالرات، التي يمكن أن تستثمر في قطاعات أخرىالعالمية

 سوريا 

خزون نفطي كبير في سوريا، إال أن وجود الكثير من اآلبار النفطية في شمال  بالرغم من وجود م

الخدمة، شرقي البالد، تحت سيطرة القوات األمريكية بطريقة غير شرعية، وخروج بعض اآلبار عن 
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جعل منها مستوردة لبعض المشتقات النفطية، كالبنزين والمازوت، ومن المؤكد أن ازدياد العرض في 

مية على المشتقات النفطية، ستستفيد منه الحكومة السورية، بالرغم من تطبيق حصار السوق العال

 .اقتصادي جائر على البالد 

الجمعة أن بالده قد تستأنف إنتاج النفط الذي وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم 

 .ألف برميل في اليوم 200مخفضا وفقا التفاق “أوبك+”، بمقدار كان 

المتوقع حدوث استجابة مشتركة للوضع في سوق النفط، إذا لزم األمر لذلك قد يعود التحالف   ومن

مقرر عقد اجتماعات “أوبك+”  في المستقبل إلى تنظيم مستوى اإلنتاج. وقال الوزير أيضا، إنه من ال

 .2020القادمة في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران عام  

http://syrianexpert.net/?p=46978 

 

ال تسمعونا صوتكم من هال وال   المصارف اللبنانية تحّطم خواطر السوريين وتلتهم أرزاقهم.. - 13

 ..شهور 6 بعد 

 2020/ 03/ 15 سيرياستيبسالمصدر:  

المصارف اللبنانية أو لنقل انقاذها  وفقا لمصادر متابعة فإن المبالغ التي قام السوريون بسحبها من 

% .. ليتأكد أن لبنان التهم أموال السوريين في بنوكه وقام ”  1من مصير االفالس التتجاوز نسبة ال

لذين لم تسفعهم الحكمة في سحب أموالهم عندما كانت تأتيهم النصائح  بالبطر ” من أرصدة السوريين ا

ن الى ما يواجه الودائع السورية في لبنان الذي كانت  وسيرياستيبس كان ممن لفت منذ أكثر من عامي 

 .كل المؤشرات تقول بأنه يواجه مصير االفالس

ن المودعين السوريين وبينهم  اليوم بدأت البنوك اللبنانية بالمرواغة وأخر ما حرر أنها طلبت م

مبدئيا في  أشهر  6من الدوالرات عدم التواصل معها لمدة أصحاب ارصدة تصل الى مئات الماليين 

سيناريو من الواضح أنّه سيوفر فرصة المراوغة واللعب على الوقت ربما لسنوات دون أن يحصل 

لكن بينها أيضا اموال ألعمال  السوريين على ودائعهم والتي بينها أموال مهربة وقروض متعثرة و

تكسب ثقة السوريين تجارية وودائع اختار أصحابها تخبأتها عند المصارف اللبنانية التي استطاعت أن  

 ومعهم العراقيين الذين ضاعت أموالهم أيضا في المصارف اللبنانية ؟ 

اقتصادية على سورية   أيا كان األمر فإن ضياع األموال السورية في البنوك اللبنانية ستكون له أثار

واألعمال    ن على الدولة هناك على االستثمارستؤثرسرقتها من قبل المصارف اللبنانية وسياسات القائمي

http://syrianexpert.net/?p=46978
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وسيجد كثيرون أنفسهم يخرجون من طبقة األعمال فأهل الشام ألول مرة سيكتشفون أنهناك من سلبهم 

ر على الكثير من القطاعات ويؤدي الى  أموالهم وأقع الكثير منهم في فخ االفالس ربما ؟ وهذا سيؤث

ساد والركود وعمليا بدأ تراجعها وأول هذه القطاعات سيكون قطاع العقارات الذي سيدخل حالة من الك

 بالدخول ؟ 

مليار دوالر والبعض يخفضها   50الى  40تقدر األموال السورية في المصارف اللبنانية ما بين 

 .مليار دوالر  25الى خانة ال 

موال السورية في حكم ” المسروقات ” واألمال اليوم معلقة على الجهاز  صارت األعلى كل 

ثقة المودعين السوريين ولعب دور احترافي للنهوض باالقتصاد المصرفي السوري وقدرته على جذب  

السوري والتغلغل بمنتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع بما يساعد بالنهوض بامكانياتها وقدرتها  

 . ة الظروف التي فرضتها الحرب على مواجه 

نوان األهم تحصين البيت الداخلي والتفوق على الذات والنهوض بالقطاع المصرفي هو اليوم الع

في أجندة االقتصاد السوري وكل ذلك يتطلب عمل جماعي وتشاركي حقيقي وقدرة على استنهاض  

ليوم فرصة حقيقية ليتقدم في االمكانيات والخبرات وتوظيفها لخدمة القطاع المصرفي الذي يملك ا

 . المنطقة ككل وليس في سورية فقط

المصارف السورية بعدما ثبت أن المصارف آن اآلوان كي يتوقف توهان األموال السورية عن 

اللبنانية بل والدولة اللبنانية حتى لم تكن اال دولة من ورق بطرت بأموال السوريين بعد أن أغرتنا  

 . أن الدولة القوية والراسخة في المنطقة هي سورية بالشكل والمظهر وحيث ثبت 

http://syrianexpert.net/?p=47051 

 

ً   15دول الخليج: ثروتكم قد تنفد خالل  صندوق النقد الدولي محذراً  - 14  عاما

 (رويترز -مساءاً )تعز أونالين 01:45الساعة   - 2020/02/07

إن دول الخليج العربية، التي تعد من   ،2020فبراير/شباط  6قال صندوق النقد الدولي، الخميس 

ة، في ظل تدني إيرادات أغنى دول العالم، قد تنفد ثروتها المالية في غضون األعوام الخمسة عشر المقبل 

 .النفط والغاز، ما لم تُسّرع خطى اإلصالحات المالية

http://syrianexpert.net/?p=47051
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ثروتها  التي يقدر صندوق النقد صافي -أهمية الخبر: تسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست 

بأكثر من ُخمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت    -المالية بتريليوني دوالر

 .2015و  2014اء انخفاض أسعار النفط في بشدة؛ من جر

في حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر اإليرادات من موارد غير نفطية 

ض بشكل كامل بعد«، حسبما   وتصلح أوضاعها المالية، »فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّ

 .ذكر صندوق النقد في تقرير

الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في  كما أضاف: »في ضوء

 .«األعوام الخمسة عشر القادمة

مقره واشنطن، إن الطلب العالمي على النفط  ذروة الطلب على النفط: قال الُمقرض الدولي الذي 

ية البيئة وترشيد استهالك  أو قبل ذلك بكثير، إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحما   2040قد يبلغ ذروته في  

 .الطاقة

تابع: »جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه… لكن 

ات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد ال يكفيان لتحقيق االستقرار  السرعة والحجم المتوقعين إلجراء

 .«في ثروتها

ى عقوٍد، ثروتها من موارد الطاقة لتوفير فرص العمل نظرة أوسع: عبّأت دول الخليج، على مد 

لماليين المواطنين، في إطار عقد اجتماعي يكافئ الحكام بموجبه اإلذعان السياسي والتحصيل الدراسي 

 .ئف مدى الحياةبوظا 

لكن وظائف القطاع الخاص ذات األجور المرتفعة والتي ال تتطلب مجهوداً يُذكر من العاملين، 

 .ية متدنية وثقافة استحقاق دون مسوغات، فضالً عن ارتفاع التكلفة مع نمو أعداد السكانأفرزت إنتاج

لى الدعم والخدمات وتتعرض الميزانيات لمزيد من االستنزاف بفعل اإلنفاق العام السخي ع

 .االجتماعية ومعاشات التقاعد 

ولة دون إثارة قالقل وشرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف، لكن تدريجياً فحسب؛ للحيل

اجتماعية، فعمدت إلى خطوات مثل سن ّ ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول. لكن معظمها ما زال 

 .مالي والنمويجد صعوبة في الموازنة بين االنضباط ال

خطوات إيجابية: قال صندوق النقد إن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب االنتقائية كان  

 .«، »هناك فرصة كبيرة التخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها خطوة إيجابية
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لها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسع» ل المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحوُّ ة مع تحوُّ

 .«النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعاً لإليرادات تشتد الحاجة إليه 

 - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم-ويت كان الصندوق قال الشهر الماضي، إن الك

ءات مليار دوالر على مدار األعوام الستة المقبلة، في غياب مزيد من اإلجرا  180قد تحتاج تمويالً بنحو  

بينما تتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً حجمه    .المالية الجذرية

 .2019مليار دوالر في  35ر هذا العام، ارتفاعاً من  مليار دوال 50

https://www.sahafatak.net/show1907682.html 
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 االقتصاد السوري:  -رابعاً 

 وتجربته تؤكد أن كالمه “كالم رجال”.. رجل أعمال يطرح ” فكرة من ذهب”.. - 15

 ..القطان: استثمار أصول القطاع العام المتوقفة بمبادرات غرف التجارة

 :الخبير السوري  

ارة ريف دمشق، فكرة ” من ذهب” أطلق رجل األعمال السوري وسيم القطان، رئيس غرفة تج

لتجارة ورجال األعمال بمبادرة إلعادة إحياء شركات و أصول القطاع العام  مفادها أن تقوم غرف ا

  المتوقفة، واستثمارها بما يسهم في إعادة زّجها في سياق المسارات التنموية لالقتصاد السوري، ثم 

يحقق التشاركية المنشودة بين كافة القوى   وبذات الوقت تفعيل مبادرات قطاع األعمال الخاص بما

 .ة باتجاه إيجاد مخارج ألزمة االقتصاد السوري، على خلفيات الحرب االقتصادي 

طرح رجل األعمال القطان جاء في مناسبته خالل اجتماع في مبنى رئاسة الوزراء بين الحكومة  

حفيز مبادرات رجال األعمال  ات األعمال الخمسة، والذي كان مخصصاً لغرض إحياء وتورؤساء اتحاد 

 .”يمكن تسميته ” الحراك اإلنقاذي لالقتصاد السوريوالمتمولين السورين لما 

والواقع أن القطان تفّرد بمبادرات طيبة وسخيّة لدعم التنمية، وبالذات في مجال إحياء األصول 

ار “االمتيازي” البعيد عن  تها للقطاع العام أو األخرى الخاضعة لنزعات االستثمالمعّطلة العائدة بملكي

لصالح الدولة كمالك لهذه األصول..واألمثلة قائمة وماثلة ليس أقلها إعادة تحقيق العائدات المفترضة 

ي استثمار مول قاسيون بمبالغ أضعاف أضعاف ما كانت عليه لدى المستثمر القديم، وكذلك مول المالك

الذي كان عالمة فارقة “بائسة” في قلب دمشق ” ماسا” واألهم إعادة إحياء استثمار مجمع يلبغا، 

 .على ترهل إدارة الموارد.. وكذلك استثمار فندق الجالء في منطقة المزةوشاهداً 

االستثمارات التي حملت مجدداً بصمة رجل األعمال القطان، كلّها من فئة ” ما فوق المليار ليرة”  

هذه المنشآت، بالتالي الرجل عندما يعد يفي،   عائد استثماري للدولة سنوياً..محققة من كل منشأة من ك

يتكلّم يكون مسؤوالً عن كالمه، أي عندما يطرح استثمار األصول المعطلة أو المتعثرة، يعني   وعندما

ر” والقوة الدافعة التي أن هناك دفع جديد من قبله للتنمية عبر استثمار أدوات القطاع العام، بـ”البو

استثمار وطنية، تبدو   قد ” نذرها” الستحقاقات   ة هائلة يبدو أن هذا الرجليمتلكها والتي هي كتلة مالي

 .البالد في أحوج وا تكون لها اليوم

ً على  وسيم القطان تحدث هذه المرة بلسان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، وبمسطرتها قياسا

فؤوا ولم  أن الطرح أحرج بعض الحضور من رجال األعمال ممن انك غرف التجارة األخرى، ولو 
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ا على يقين من أنه أطلق عبارته وهو واثق من نفسه و يعلقوا على الفكرة خالل االجتماع، إال أنن 

إمكاناته، دون أن يعّول على نيات اآلخرين من قطاع األعمال، التي بدا بعضها فاتراً إلى حد كبير  

 .وبشكل مريب بالفعل

بلد الجريح لو أنصفته األقدار بالمزيد من  أحد الحضور علّق هامساً ” كم سنكون بخير في هذا ال

ا الرحل”..القّطان بات ميزة ونموذج لرجل األعمال الناجح الذي يفضل العمل بصمت بعيداً أمثال هذ 

لوصول إلى  عن األضواء، التي طالما كانت مقصودة لذاتها ، لدى نظرائه الكثيرين، ممن يتلطون ل

  .رجال أقوال ال رجال أعمال دائرة الضوء بأقوالهم ال بأعمالهم، فغدوا

http://syrianexpert.net/?p=40974 

 

 .من الجمل أذنهخاصرة رخوة تنزف ماالً..حقائق قاسية بشأن الرسم الذي لم يصل للخزينة إال  - 16

 :الخبير السوري   يومين مضت  2  

لعام  19لدى وزارة المالية أن تطبيق المرسوم  ين في اإلدارة الضريبيةيعتبر العديد من العامل

ً لتحصيل رسم اإلنفاق االستهالكي، لكونه يمثل أحد منافذ التهرب الضريبي   2017 خياراً نموذجيا

 .المهمة، التي تحرم الخزينة من أرقام كبيرة

اضي( لإلفصاح عن أرقام عملهم،  المطاعم، ابتكرت المالية فكرة إبرام اتفاقيات )بالتروفيما يخص  

الستهالكي بناء على ذلك، األمر الذي القى رواجاً، إذ أقبل أغلب أصحاب  ثم حساب رسم اإلنفاق ا

ة  المطاعم على تلك االتفاقيات، والمالية بدورها تشعر باإلنجاز لكونها رفعت رقم تحصيالتها مقارن 

رقام المفصح عنها، بخصوص رقم األعمال المقدّر، بالفترات السابقة، لكن يبدو هناك خلل ما، تكشفه األ

 .كشف عن عملية أشبه بقوننة أو تشريع للتهرب الضريبيما ي

منشأة إطعام أبرمت اتفاقيات مع المالية،  97البداية من حلب، إذ صرح مدير ماليتها مؤخراً بأن 

ليرة لكل منشأة شهرياً،  مليون    2.75مليون ليرة، أي بوسطي    267جم أعمال شهري  وتم االتفاق على ح

اً، وهو رقم قليل جداً قياساً إلى حجم أعمال مطعم في اليوم، إذ يمكن ألف ليرة سورية يومي 91.7أي 

طاوالت في المطاعم الشعبية، ما يفتح باب األسئلة حول   10ألربع طاوالت أن تغطيه، وال يتخطى 

ى المبالغ المتفق عليها المثل الشعبي »من  األعمال غير المنظورة في تلك االتفاقيات، فينطبق عل حجم

«، واحتمال وجود محاباة ألصحاب المطاعم مقابل زيادة رقمية في تحصيل المالية، وهذا الجمل أذنه

 .قد يبرر تلهف أصحاب المطاعم لعقد تلك االتفاقيات 

http://syrianexpert.net/?p=40974
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لحالة قتصاد في جامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي، اعتبر ارئيس قسم المحاسبة في كلية اال

صحاب المنشآت، فمن غير المقبول أن يلزم الزبون  شرعنة للفساد، وتمثل حالة إذعان ورضوخ لرغبة أ

بدفع رسم اإلنفاق االستهالكي، وبالمقابل يكون صاحب المنشأة مخيراً بعقد اتفاقية تناسبه وترضيه مع 

على حين المستفيد من هذه ومن ثم فإن الخاسر األول هو الخزينة العامة للدولة، الدوائر المالية، 

 .العاملين في الدوائر المالية االتفاقيات هما التاجر وبعض 

% 10وقدّر العدي أن معدل ما يتم توريده للخزينة العامة من رسم اإلنفاق االستهالكي ال يتعدى 

ية مثل المطاعم والمالهي والمقاهي، على حين يذهب  مما يحصله التجار وأصحاب المنشآت السياح

االتفاقيات يظهر عجزاً عن ابتكارها لحلول  منه لجيوبهم، ورأى أن توجه المالية لتنفيذ مثل هذه  % 90

عملية وواقعية، وفي حال عدم قدرة المالية على ضبط تحصيل هذا الرسم يكون األفضل إلغاؤه، منوهاً 

 .مشّوه ال يخدم المصلحة العامةبأن ال داعي لتطبيقه بشكل 

المالية تعمل بعقلية الموظف وال تتجه لتوسيع أفقها   مشكلة، بيّن العدى أنوعن رؤيته لحل هذه ال

ً أنه يمكن أن يكون إصدار  ورؤيتها، ومن ذلك عدم إشراك الكثير من األكاديميين المختصين، مبينا

اب المنشآت الذين يقومون بدورهم بلصقه على  طابع خاص باإلنفاق االستهالكي تبيعه المالية ألصح 

الفواتير، مثال طابع خاص للفاتورة   بحيث يتم إصدار طوابع بقيم مختلفة تغطي مختلف شرائح  الفاتورة،

ألف ليرة وغير ذلك، مؤكداً أن مثل هذه الطوابع  20آالف ليرة وطابع للفاتورة من قيمة  10من قيمة 

 .تعادل رسم اإلنفاق الذي يتم تحصيله من الزبونتلزم صاحب المنشأة بشراء طوابع 

افع مدير لدى وزارة المالية عن إبرام االتفاقيات مع أصحاب منشآت اإلطعام السياحية،  ته، د من جه 

مشدداً على أنها خطوة مهمة، وانعكست بشكل واضح في زيادة معدالت التحصيل واإليرادات التي تم  

ق هذه  تحصيالت مع ما كان يتم في السنوات السابقة، قبل تطبي تحقيقها، وخاصة لجهة مقارنة هذه ال 

 .االتفاقيات، التي وصفها بأنها كانت زهيدة

و بينت مصادر في المالية أن تلك االتفاقيات رفعت معدالت التحصيل من رسم اإلنفاق االستهالكي  

الدوائر المالية،   في دمشق وحدها بأكثر من ثالثة أضعاف، كما وفرت الكثير من الوقت والجهد على 

 .ديد المهام المالية األخرىوسمحت لها بالتركيز على تنفيذ الع

وأسهمت تلك االتفاقيات بالحد من العامل الشخصي في تحديد رسم اإلنفاق االستهالكي وانتهاء 

حاالت الفساد التي كانت تترافق مع عمليات التحصيل، ونّوهت بأن تلك االتفاقيات تجدّد كل ستة أشهر، 

من تغيرات وتحديد رقم العمل بناء على واقع  ما سمح بمرونة ومراعاة لوضع المنشأة وما يطرأ عليها  

أة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي االتفاقية، وخاصة أن تحديد رقم العمل الشهري عمل المنش
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عة التأهيل السياحي  يتم تحديده وفق عدة معايير لدى المالية، مثل مكان ومنطقة المنشأة السياحية وطبي

 http://syrianexpert.net/?p=41035   الوطن .والخدمات التي تقدمها

 

 !!أبراج الوهم و كذبة “االستعانة بصديق” في إعادة إعمار سورية..؟؟؟ - 17

 :الخبير السوري –خاص  –ناظم عيد  

ورية..لكن على  التعويل الممكن على مبدأ ” االستعانة بصديق” في إعادة بناء س لم يتّضح بعد حجم  

نكون قد انتقلنا في هذا السياق إلى مضمار البزنس الذي ال   األرجح الوقائع ال تدعو للتفاؤل كثيراً، ألننا

 .يعترف بالمجامالت و الخطابات البروتوكولية التي يحفل بها عالم السياسة

ً هائالً من الدالالت، علينا أال نت  وفي قلب العاصمة جاهله، وهو  دمشق ثمة شاهد يحتضن كما

مام هذين الحلمين الكبيرين تطالعنا حقيقة “ماحك  مشروع الماروتا ستي و” شقيقة باسيليا ستي، فهنا أ

جلدك مثل ظفرك”..وال ظفر أخيك، ونقصد المغتربين والمهاجرين من أبناء البلد الذين ” دقوا  

نجازه فيه هو محلي وماً، لكن ها هو المشروع يراوح بعد كل هذه السنوات، وما تم إصدورهم” ي

 ..بالمطلق

لكن بالفعل يبدو ثقيالً هاجس إعادة اإلعمار، فللوهلة األولى تمّر العبارة بسالسة في سياق التداوالت  

من شأنها قطع سلسلة االستشرافية المتفائلة ألفق ما بعد األزمة، إاّل أن فاتورة التكلفة المنتظرة 

ف ذهني موجعة ومرهقة بكل معنى العبارة، فنحن أمام  االسترخاء والتأمل، وإدخالنا في دوامة عص

مليار دوالر، فربما لن تكون   300ر تقليدي أبداً، إن كانت حدوده الدنيا تقف عند مبلغ استحقاق غي

 .مليار دوالر 400عتبته العليا مقتصرة على الـ 

مازلنا نتعاطى مع   –ونحن داخل المساحة االفتراضية لـ “سورية ما بعد األزمة”    -ناالمقلق أكثر أن

قام الصادمة، وبذات النبرة والمفردات الباردة التي كنّا نقاربه  هذا الملّف الحّساس بعيداً عن حقيقة األر

 .نتصار!؟بها خالل أعوام ذروة الحرب مع اإلرهاب، أي حين كان مهمة مؤّجلة إلى حين الحسم باال

لترميميّة البسيطة لهذه المنطقة المحّررة أو ولعلّه من الحكمة التسليم بأن إقرار ضخ التمويالت ا

ل اجتماعات رسميّة ليس حاّلً على اإلطالق، وأن ما بحوزتنا كدولة ليس إاّل “ملليم” قليلة من  تلك خال

من ضجيج االحتفاء بالفكرة وتطبيقاتها،    حجم االستحقاق المالي الكلّي، وهنا علينا أن نهدأ قليالً ونخفف

ة مفاجآت لنسأل أنفسنا عن أي ار برمتها وليس فقط مشروع الماروتا ستي، ونتحدث عن فكرة اإلعم

http://syrianexpert.net/?p=41035
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يمكن أن ننتظرها إلسعافنا في إعمار بلدنا.. حقاً أي مفاجآت ونحن بالتأكيد ندرك تماماً أن السماء ال  

 .تمطر دوالراً وال ذهباً؟

في زمن الحرب يختلف    أذهاننا قناعات واقعية مفادها، أن مفهوم الصداقة والتحالفات   نتساءل وفي

. هذه طبيعة األشياء وعلينا أاّل نباغت أنفسنا بإدراك متأخر  عنه في أوقات السلم، ألن المعيار مختلف.

إن  –اباتها لما بات مسلّمات في أدبيات عالم اليوم. هذا عن األصدقاء.. أما األطراف األخرى فلها حس

ة في المواقف ستتبلور قبل سنتين أو أربع من  وال نظن أن ثمة انعطافات واضح –لم تكن حساباتنا 

م لهذا الشأن ترتيبات أبعد من داخليّة ال يجوز التعويل عليها أبداً، فما الذي تبقى  اآلن، وعلى العمو

 .أمامنا من خيارات إذاً؟

يس يبقى باتجاه واحد مهما أوجدنا له من تفرعات، يبدو داخلي الواقع أننا نقف وجاهياً أمام خيار رئ 

ألهم بتمويله، وعند هذا العنصر األخير لرؤية واإلستراتيجية والتطبيق، حتى بأدواته وربما بخبراته واا

تكمن حساسيّة االستحقاق الصعب التي من شأنها خلق المحفزات الحقيقية لالقتصاد السوري، وال بأس 

 .”طأة الحاجة بما أن “الحاجة أم االختراع أن تكون تحت و

شروع لوحدنا، وإن طال المدى الزمني لهذه الرحلة ار وربما سنكمل المنحن من سيبدأ اإلعم

المضنية التي بالتأكيد لن تكون أصعب من الحرب التي خضناها وصمدنا وانتصرنا، ولعلّنا لن نكون  

ومطارح إنتاج معظم األموال الالزمة لإلعمار حالمين إن زعمنا أننا قادرون على خلق “مولدات” 

 وأخيراً سواء اقترضنا أو ن سيؤّمن تمويل الفاتورة مباشرةً، بما أننا المعنيون بها أوالً محلياً، أي نحن م

طلبنا مساعدة صديق، فالكلفة النهائية ستكون استحقاقاً علينا مهما “تعاطف” وتسامح معنا الشركاء،  

 .إن عّولنا على شركاء

صادياً في ثمانينيات القرن الماضي، واسمحوا لنا أن نعود بالذاكرة إلى تجربة حصارنا و”خنقنا” اقت

ئع الدمار واآلثار الكارثيّة للحرب “المرّكبة” التي ُشنّت وتُشّن علينا اليوم،  رغم الفارق الكبير في وقا 

كحصيلة لجهود االستدراك المبنيّة    إاّل أننا شهدنا نهضة صناعيّة وزراعية غير مسبوقة في تاريخ البالد،

 .على دروس تلك األزمة

الثمانينيات لم يكن لدينا مصانع كبرى، اليوم لدينا آالف المصانع وكثير منها عاود العمل  زمة في أ

مجدداً، ولم يكن لدينا كوادر وخبرات كما لدينا اليوم من حيث النوع وحتى الكم رغم الهجرة، ولم يكن  

السورية تقدّم نفسها  بلد، والمنتجات    100ل شبه مطلق، أما اليوم فنصدّر إلى حوالي  لدينا صادرات بشك

 .وأجنبية رغم الحرب  في أسواق كرنفالية جوالة في عواصم عربية
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المهم اآلن، أن نبلور رؤية عامة وشاملة لتأمين التمويل الالزم لإلعمار.. تقوم على إعادة نشر  

ل  على نطاق واسع جداً، وتعزيز مكنة التصدير بكل الوسائ   -اإلنتاجية حصراً  –المشروعات اإلنتاجية  

دفقات السلعيّة من الخارج،  المتاحة والمجّربة لدى من جّربوا، وإعادة ضبط المستوردات وعرقلة الت

ماليين مغترب سوري قادر على الدعم واإلسناد المالي  6واالستفادة المدروسة من إمكانات حوالي 

مراقب للتفاصيل  ار في اإلعمار.. وحسبنا أال “يخزلنا” هؤالء، فالقلق بدأ يتسرب إلى كل واالستثم

 .ونرجو أن تكون هذه مجرد أضغاث هواجس

على كل حال، ال بدّ أن نبدأ فوراً بصياغة مثل هذه الرؤية وبلورتها بمشاركة كافة الفعاليات الرسمية 

لية” التي تُصاغ بشأننا في الخارج، ويخطئ من يزعم واألهلية، لتكون بديل لسلسلة الرؤى “الماريشا

ى إدارة، وثالثاً  ي هذا البلد إمكانات وموارد هائلة، تحتاج أوالً إلى تنظيم، وثانياً إلبأننا ال نستطيع..فف

إلى تشاركية وتكامل في جهود الجميع، ورابعاً خلق ومن ثم تطبيق تجسيدات ثقافة عمل جديدة، وخامساً  

ظر مبادراتهم  م إضاعة الوقت على مقاعد االنتظار..ومن يدري ربما سيسارع إلينا من ننتالمباشرة وعد 

ا “بمن حضر” والحاضر هو السوري ويراوغون لكسب الميزات والتسهيالت، عندما نعلن أننا بدأن

المقيم الذي صمد وانتصر، فمن أنجز االنتصار يمكن أن ينجز اإلعمار ولو تغيرت إحداثيات الخارطة  

 http://syrianexpert.net/?p=41057  .زمنيةال

 

 ..غسل األموال” تحت غطاء ” أنبل” فروع التأمين في سورية   ” - 18

 :الخبير السوري المصدر. البعث  

التأمين كما  رغم أنها بيئة غير خصبة لعمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب إال أن شركات 

معتمدة ذاتها في مكافحة الجرائم  غيرها من المؤسسات المالية “كالمصارف مثالً” تطبق اإلجراءات ال

هيئة اإلشراف على التأمين الحديث عن إجراءات مكافحة المالية وحماية الشركات منها؛ لذلك اختارت  

التأميني التي تقيمها في غرفة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب في شركات التأمين ضمن ندوة االثنين 

 .تجارة دمشق

سورية للتأمين أحمد جزماتي أن رة المخاطر في الشركة الوطنية الوبيّن مدير التدقيق الداخلي وإدا

الحديث اليوم عن غسيل األموال بات أكثر شيوعاً، ويتطلب توظيف كافة الجهود لمكافحته بعد أن كان  

كات التأمين عموماً ال تشهد جرائم من هذا النوع كما المصارف، مستهجناً قبل األزمة، مؤكداً أن شر

http://syrianexpert.net/?p=41057
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ت إال أن  جدي االعتماد عليها كوسيلة لغسيل األموال برأيه، موضحاً أنه رغم قلة الحاالإذ ليس من الم

 .% منها يكون في وثيقة تأمين الحياة بوضع مبالغ تأمينية عالية80

ً توضيحياً شمل اإلجراءا ت المختلفة لمكافحة غسيل األموال وتمويل  وتضمنت الندوة عرضا

الصادر عن هيئة مكافحة غسل   2019/ 3/ 13تاريخ  19ر رقم اإلرهاب، إذ تطرق جزماتي إلى القرا

ب، والذي حدد المبادئ األساسية لمكافحة تلك الجرائم في المؤسسات المالية  األموال وتمويل اإلرها

ين عبر مبادئ عدة، كمسؤولية مجلس إدارة شركة والمصرفية، محاوالً إسقاطها على شركات التأم

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وترتيبات االلتزام والعناية الواجبة التأمين، ووضع برنامج لمكافحة 

الء، إضافة إلى اإلبالغ عن العمليات واألموال المشبوهة وغيرها، ورغم توضيح جزماتي  تجاه العم

تأمين أن تلك المبادئ أقرب لعمل المصارف، وغير واضحة بما  للمبادئ كافة اعتبر ممثلو شركات ال

وانين  ميني مقترحين تطوير البيئة التشريعية لتتناسب مع شركات التأمين بدل إسقاط قيتعلق بالشأن التأ

 .المصارف عليها

ولفت جزماتي إلى أن اإلجراءات التي تتبعها شركات التأمين لمكافحة غسل األموال وتمويل 

تأمين للتأكد تضمن االلتزام باللوائح التنظيمية القانونية، ووضع مسؤول إبالغ ضمن شركة الاإلرهاب ت

ذات األقساط المرتفعة، إضافة إلى    من جميع العمليات، والتركيز على جميع وثائق تأمين الحياة خاصة

قائمة تضم  البحث عن السجل التأميني لطالب التأمين قبل حصوله على الموافقة على التغطية، ووضع 

ميع شركات التأمين، مشدداً على أسماء األشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مشبوهة ليتم تعميمها على ج

 .قافة التأمينية للتعامل مع هكذا حاالت ضرورة تدريب العاملين في الشركات وترسيخ الث

http://syrianexpert.net/?p=41140 

 

فائزين بحصص “مكافآت” أسرار خاّصة من الكواليس العميقة للجمارك..قائمة بأسماء كبار ال - 19

 !!من الغرامات والقضايا..؟؟

 :الخبير السوري  

حصة من الحوافز االستثنائية من أموال الصندوق المشترك إلدارة الجمارك ذهبت   1500أكثر من  

ومديرياتها ومفارزها، وُخصص بها عاملون في وزارة المالية والهيئة  لغير العاملين في اإلدارة 

التفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وربما جهات أخرى، ناهيك بنسب ال  المركزية للرقابة و

http://syrianexpert.net/?p=41140
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ا من غرامات قضايا التهريب التي تم صرفها لوزير المالية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة يُستهان به

 .والتفتيش

هي أوراق شخصية بتوزيع الغرامات الناجمة عن قضايا   –حسب صحيفة تشرين  –الوثائق 

حة التهريب، أحدها تؤكد حصول السيد وزير المالية على حصة من الغرامات المذكورة وصلت مكاف

ليرة وذلك عن شهر أيار الماضي فقط، مع اإلشارة إلى أن المبلغ المذكور هو حصيلة   486235إلى 

قضية تهريب نظمها مكتب المكافحة في دمشق، أما الوثيقة   47ت المخصصة للوزير عن الغراما

لذي  فتؤكد أيضاً حصول السيدة رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على المبلغ نفسه ا األخرى

 .حصل عليه وزير المالية للشهر أيضاً وعدد قضايا التهريب المنظمة من قبل مكتب المكافحة

يتوقف توزيع األموال أو ما يُسمى الحصص على غرامات التهريب التي يؤدي منحها  ولم 

ارج إدارة الجمارك إجحافاً بحق العاملين فيها فحسب، بل تعدى األمر إلى توزيع ما ال  ألشخاص من خ 

حصة من الحوافز االستثنائية الخاصة من أموال الصندوق المشترك إلدارة الجمارك  1500عن يقل 

ين  ظفين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وبعض الموظفعلى مو 

 في وزارة المالية، 

والموجه من مدير   2019/ل/ 827فالكتاب الذي حصلت »تشرين« على نسخة منه يحمل الرقم / 

ى الجهاز والبالغة الجمارك إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية نموذج لحجم الحصص التي تذهب إل

ى اإلدارة العامة للجمارك، مع حصة استثنائية للعاملين الذين يقومون بأعمال التحقيق والتدقيق لد   500

مفتشين أو ثالثة وهم معروفون من قبل العلم أن المفتشين المفرزين للعمل لدى اإلدارة ال يتجاوز 

سماء المقترحة مع عدد الحصص اإلدارة، ورغم ذلك طلب الكتاب موافاة إدارة الجمارك باأل

لعام الجاري، ألن الحصص  المخصصة لها إلدراجها بالتوزيع الحالي عن النصف األول من ا

 .االستثنائية توزع كل ستة أشهر

سميح كسيري واستوضحت منه عن المستند  -تشرين« تواصلت مع معاون مدير الجمارك»

ب والحصص االستثنائية من أموال الصندوق  القانوني الذي توزع على أساسه حصص غرامات التهري 

يعها بشكل قانوني، فهي أموال عامة وال يمكن هدرها،  المشترك إلدارة الجمارك العامة، إذ قال: يتم توز 

 ً  لقانون الجمارك، مؤكداً أن هناك بعض الجهات األخرى  وهناك قرار وزاري نظم نسب الحصص وفقا

ً التي تساعد في ضبط المهربات وتوزع لها   .حصص أيضا

الغرامات  / منه الخاصة بتوزيع289وتبقى اإلشارة إلى أن قانون الجمارك والسيما المادة /

للخزينة العامة مما تحصله الجمركية وقيم الصادرات قد نصت صراحة على أن »تحدد الحصة العائدة  
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ة أو المتنازل عنها  دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم األشياء والبضائع ووسائط النقل المصادر

والضرائب والرسوم، إما  % وتُقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات  60بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة  

ن ورؤسائهم وعلى من عاونوا  قبل اقتطاع حصة المخبرين وإما بعد ذلك، وتوزع البقية على الحاجزي 

صلة بها من العاملين في إدارة في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال اإلجراءات المت

 http://syrianexpert.net/?p=41094  .الجمارك حصراً 

 

رئيس مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل “الحصاد الحكومي” في مجال اإلسكان رغم إيقاع    - 20

 ..الحرب الصاخب 

 :الخبير السوري  

مليار ليرة، تدفعها الدولة كاملة عند   400شقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو    ألف  40إشادة نحو    *

 .إلكساءالتنفيذ وا

آالف مسكن، في حين ال تزال األعمال مستمرة لترميم وإصالح   4االنتهاء من ترميم ما يقرب من  

 آالف مسكن  3األضرار التي لحقت بنحو  

مشروع قانون االستثمار الذي تعمل على  أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، أن

ئية لالستثمار في مختلف المجاالت بما فيها  إنجازه الحكومة سيمثل المرجعية القانونية واإلجرا

 .االستثمار في قطاع البناء والعقارات 

ولفت المهندس خميس اليوم خالل افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني األول لإلسكان إلى أنه و رغم  

،  الحرب القاسية وما أكثرها، من تراجع في إيرادات خزينة الدولة إلى زيادة أعباء اإلنفاق العامظروف  

 .والعقوبات الخارجية الظالمة 

 400ألف شقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو    40فقد تم خالل سنوات الحرب إشادة نحو    

دها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية مليار ليرة، تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ واإلكساء، ويسد 

ً  25تصل إلى   .عاما

ة في مختلف المحافظات، ألف وحدة سكني  100وم تتضمن إشادة  علماً أن خطة الحكومة المعلنة الي

 .ألف وحدة سكنية 12وقد تم هذا العام فتح باب االكتتاب على نحو 

http://syrianexpert.net/?p=41094
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اعدة المواطنين المتضررين من  كما وعملت الحكومة في سياق خطتها لدعم قطاع اإلسكان ومس 

لسكن االجتماعي، وهنا تشير نتائج  األعمال اإلرهابية على إعادة ترميم ما دمرته الحرب في مشاريع ا

آالف مسكن، في حين    4رميم ما يقرب من  أعمال المؤسسات الحكومية المعنية إلى أنه تم االنتهاء من ت

آالف مسكن، وهناك دراسة  3التي لحقت بنحو  ال تزال األعمال مستمرة لترميم وإصالح األضرار

 .والقتل والتخريب لمشاريع أخرى مع كل منطقة تحرر من براثن اإلرهاب  

هذا في الوقت الذي تمت فيه مراجعة واقع مشروعات مناطق التطوير العقاري والشركات  

تلبية الطلب على المرخصة، بالنظر إلى كونها تشكل رديفاً مهما لجهود مؤسسات اإلسكان العامة في 

كات التطوير  السكن لمختلف الشرائح االجتماعية، خاصة وأن هناك اشتراطات واضحة على عمل شر

بحيث  العقاري تقضي بتخصيص جزء مهم من مشروعاتها وضواحيها العقارية للسكن االجتماعي، 

 .ومناسب  تبقى الفرصة قائمة أمام أصحاب المدخرات والدخول القليلة للحصول على مسكن مالئم

البالد  و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه و مع استعادة الدولة السيطرة على مناطق واسعة من

ناء على معطياته  بفضل تضحيات جنودنا البواسل، وتوجه الحكومة إلى تحليل الواقع الراهن، والب 

لمية في مرحلة  ونتائجه لوضع استراتيجية وطنية متكاملة تؤهل البالد للدخول بثبات ووفق رؤى ع

ضية يتركز على وضع  إعادة اإلعمار، كان العمل مع وزارة األشغال العامة واإلسكان خالل الفترة الما

 .استراتيجية وطنية لإلسكان تتكون من ستة محاور رئيسية

 انفتاح 

و أضاف المهندس خميس أن الحكومة إذ تعلن مشروعها المتمثل باالستراتيجية الوطنية لإلسكان،  

ترحب بكل اآلراء واالقتراحات والمالحظات التي من شأنها تقديم قيمة مضافة لهذا المشروع،  فإنها

عو مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة إلى دعم هذه باالستراتيجية، في مرحلة اإلعداد وتد 

وتوجيه  قرار، أو في مرحلة التنفيذ، ألن مصلحة البالد تفرض اليوم وجود بوصلة من شأنها ضبط  واإل

يارات مختلف مشاريع اإلسكان لتتكامل مع بعضها البعض، فالعشوائية والفوضى تتسببان بتجميد مل

 .الليرات دون جدوى، وحدوث حاالت من اختالل العرض والطلب على المساكن بين منطقة وأخرى

 استنهاض 

يجية راسخة و استرجع المهندس خميس مالمح عملية استنهاض موارد و إمكانات الدولة كاسترات

اتقها منذ عبارة عن مشروع استراتيجي متكامل أخذت الحكومة على ع  في عمل الحكومة، وقال إنها 

 .اليوم األول لتسلمها مهامها تنفيذه رغم قسوة إفرازات الحرب ومقاومة البعض 

 :وقد ارتكز المشروع المذكور على ثالث ركائز أساسية هي
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ة اإلنتاج الوطني وهذه كانت أولوية حكومية بالنظر إلى  األولى العمل على إعادة دوران عجل –

 .الوطني كونها تمثل أولى بشائر تعافي االقتصاد 

والركيزة الثانية تمثلت في إعادة تخديم المناطق المحررة وإصالح المرافق الخدمية والبنى  –

بمسؤولياتها وواجباتها  التحتية لضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم تأكيداً على التزام الدولة 

 .تجاه مواطنيها

ضية المناسبة إلطالق عملية اإلعمار والبناء  أما الركيزة الثالثة فكانت في العمل على تهيئة األر –

 .سورية ما بعد الحرب  في إطار

تحت هذه الركائز الثالث، عملت الحكومة بالتعاون مع مختلف الفعاليات االقتصادية واالجتماعية  

التي ال يتسع الوقت هنا للخوض في تفاصيلها ومؤشرات تنفيذ كل  عشرات الملفات الحيوية، على 

مكن القول إنها كانت مقبولة وتسير بشكل مرضي رغم أن طموحنا يتعدى ما تحقق، فسورية  منها، إنما ي

 ً  http://syrianexpert.net/?p=41059 ..  األفضل في كل وقت وحينتستحق منا جميعا
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامساً 

غروسبيتش يدعو لرفع اإلجراءات االقتصادية الجائرة على سورية والتعاون معها للقضاء  - 1

 على اإلرهاب 

 سانا -براغ  2020-03-14 

البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسالف غروسبيتش اليوم  جدد رئيس المجموعة  

ادية الجانب المفروضة على سورية والتعاون معها  دعوته إلى رفع اإلجراءات االقتصادية القسرية أح

 .للقضاء على ما تبقى من التنظيمات اإلرهابية فيها

ورية تتعرض لحرب ثانية تتمثل  وأوضح غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ أن س

ناطقها  باإلجراءات االقتصادية الجائرة أحادية الجانب والتي تستهدف عرقلة عملية تحرير ما تبقى من م

 .من اإلرهاب وفي نفس الوقت إلحاق الضرر باقتصادها الوطني وبشعبها

ب أن يكون ممتنا  ودعا غروسبيتش إلى دعم سورية والمساهمة بإعادة إعمارها مبينا أن العالم يج

 .للشعب السوري كونه يتحمل الثقل األساسي في مكافحة اإلرهاب بالنيابة عنه

https://sana.sy/?p=1123108 

 

 ..الصين تعود من جديد  - 2

 2020/   3/  14 الثورهصحيفة المصدر :  

تشيانغ اليوم إلى دفع زخم التنمية االقتصادية وعودة النشاط  دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه  

 .الطبيعي للسوق واستقرار التجارة الخارجية

ينية شينخوا عن لي قوله خالل تفقده منصة الخدمات الوطنية لتدعيم أنشطة  ونقلت وكالة األنباء الص

نبي إنه يجب بذل الجهود لتيسير العمل والتوزيع السوقية وآلية تنسيق التجارة الخارجية واالستثمار األج

ل  النشاط الطبيعي للسوق التجارية واللوجستية واستقرار التجارة الخارجية واالستثمار األجنبي من أج

التنسيق بين إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا والسيطرة عليه والتنمية االقتصادية  

لتعميق اإلصالح واالنفتاح وإطالق العنان  وشدد لي على وجوب بذل المزيد من الجهود  .واالجتماعية

 .إلمكانات االستهالك الضخمة

 الثوره صحيفة المصدر : 

https://sana.sy/?p=1123108
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 !الر في يوم ؟؟ مليار دو 78أغنياء العالم يخسرون   - 3

  2020/    3/  14 المصدر : تشرين

أكثر  شخصاً في العالم  20أدى التراجع الحاد في أسواق األسهم العالمية إلى انخفاض ثروة أغنى 

 .مليار دوالر أمس 78من 

وذكرت مجلة “فوربس” االمريكية أنه على خلفية مؤشر داو جونز الصناعي الذي أظهر أسوأ  

وفي ظل المخاوف بشأن فيروس كورونا الذي تسبب بهبوط األسواق العالمية    1987انخفاض منذ عام  

 .ر في يوم واحد مليار دوال 78خسر أغنى عشرين شخصاً في العالم ما مجموعه أكثر من 

مليارات دوالر وتبلغ    8وخسر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس الذي يتصدر القائمة  

الر، وأصبح برنارد أرنو رئيس مويت هنسي لوي فيتون أفقر بمقدار مليارات دو 104ر 4ثروته اآلن 

ات دوالر في  مليار 5ر 7مليارات دوالر بينما خسر مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ نحو  7ر7

 .مليارات دوالر  5ر 6حين تراجعت ثروة الري إليسون مؤسس أوراكل 

أعلن الرئيس دونالد ترامب في من قيمتها بعد أن 10وكانت البورصات األمريكية خسرت نحو 

ً لدخول الواليات المتحدة من أوروبا بسبب فيروس كورونا كما انخفضت  30حظراً لمدة  يوما

 المصدر : تشرين  .في المئة 16ر6إلى   11بة  البورصات األوروبية بنس

 

 زراعة الالذقية تدعم ثروة تحقق االكتفاء الذاتي ؟  - 4

 2020/    3/  14 المصدر : تشرين

رية زراعة الالذقية في تدريب مربي الثروة الحيوانية على تأمين االكتفاء الذاتي لقطعانهم  تسهم مدي

الزراعية الموسمية إضافة إلى طريقة إنتاج   عن طريق إنتاج خلطات علفية من مخلفات المحاصيل

عتماد الغاز الحيوي المستخلص من روث الحيوانات إذ بدأ بعض المربين فعلياً بتعبئة هذا الغاز واال 

 .عليه في منازلهم كبديل عن الغاز التقليدي

المحافظة يبلغ  مدير الزراعة المهندس منذر خير بك أوضح أن تعداد قطيع الثروة الحيوانية في 

آالف رأس ماعز بينما يبلغ عدد مداجن  10ألف رأس من األغنام و  75ألف رأس من األبقار و  31

مدجنة تؤمن فرص عمل لعدد كبير من   226المحافظة  الفروج المرخصة وغير المرخصة العاملة في  

 .المواطنين ومصدراً داعماً للدخل األسري
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وأكد خير بك أن دائرة الصحة الحيوانية في المديرية تقدم كل الخدمات البيطرية لمربي قطعان  

يع األبقار  الثروة الحيوانية إذ يتم إعطاء لقاح الحمى القالعية ولقاح داء الجلد كل ستة أشهر لكامل قط

األبقار إضافة إلى  ولقاح الجمرة العرضية مرة واحدة في العام ولقاح البروسيال مرة واحدة لصغيرات 

لقاحات الجدري والحمى القالعية والجمرة الخبيثة لقطعان األغنام والماعز وغيرها وفق األسس  

 .البيطرية المعتمدة من وزارة الزراعة

الالزمة للتقصي عن األمراض الحيوانية الجرثومية   وأشار خير بك إلى إجراء المسوحات 

العينات المرضية الواردة إلى المخابر البيطرية والتقصي   والفيروسية والطفيلية إضافة إلى فحص كل

عن المسببات المرضية ووصف العالج المناسب كما تقوم الدائرة بتقديم المعالجات السريرية 

من األمراض واإلجراءات المتبعة لحماية القطعان من العدوى    واإلرشادات البيطرية حول طرق الوقاية

 ن المصدر : تشري .ومنع انتشارها

 

 االقتصادي  النمو توقعات   خفض ت  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة - 5

 2019/ 19/09 بوكوفسكي  جيرزي

 العالم  شهدها التي المستويات  إلى العالمي االقتصادي بالنمو المتزايدة التجارية النزاعات  دفعت 

  منظمة  لتوقعات  وفقًا ، ليالطو  التباطؤ لمنع الكثير تفعل ال والحكومات  ، العالمية  المالية األزمة خالل

 .األخيرة  والتنمية االقتصادي التعاون

  أربعة  عن تقريبًا توقعاتها جميع ، باريس ومقرها ، والتنمية االقتصادي التعاون منظمة خفضت 

  في  االقتصادي الوضع وتهدد  ، واالستثمار الثقة على متزايد  بشكل الحمائية تؤثر حيث  ، فقط أشهر

 اإلجمالي   المحلي  الناتج  لنمو  توقعاتها  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  خفضت فقد  .  المالية  األسواق

 3 الى يصلل. أيار /مايو في المتوقع المئة في 3.2 منبدالً  فقط المائة في 2.9 إلى العام هذا العالمي

 المئة  في 3.4 من بدالً  المقبل العام المئة في

  المئة  في 1.1 إلى اليورو لمنطقة والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة النمو توقعات  تخفيض  تم

  بالنسبة . 2020 لعام  المئة في 1.4 من بدالً  المئة  في 1 إلى تصلل و العام لهذا المئة في  1.2 من بدالً 

  من  المئة في 0.9 و  المئة في 1.2 من بدالً ٪  1 إلى تصلل النمو توقعات تم تخفيض  العظمى لبريطانيا

 وليس  ،  العام  هذا٪    2.4  بنسبة  األمريكي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  المتوقع   من.  2020  لعام٪    1

  رفعت   المئة  في  2.3  من  بدال٪    2  بنسبة  2020  لعاموتوقعات النمو    ،  مايو  في  متوقعا  كان  كما  ،٪    2.8
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  من  بدال المئة في 1 إلى العام لهذا للنمو توقعاتها فقط اليابان في والتنمية االقتصادي عاونالت منظمة

 ٪  0.6 السابقة التوقعات  عند  عليه حافظت  المقبل العام في ولكن ،٪   0.7

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

52 

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

   · ٢٠١٧يونيو  ١١  مفاهيم اقتصادية

 منه ؟ قصة تأسيس نادي باريس والغرض 

، أراد النظام الجديد حينها  1955بعد اإلطاحة بالرئيس األرجنتيني "خوان دومينجو بيرون" عام 

قد والبنك  إعادة هيكلة ديون البالد مع الدائنين، وتقدمت الدولة الالتينية بطلب عضوية لصندوق الن

 .الدوليين من أجل جدولة الديون والوفاء بااللتزامات المالية

بالعاصمة الفرنسية   1956مايو/أيار  16ن اجتماعا مع دائنيها الرئيسيين في عقدت األرجنتي 

"باريس" بدعوة من وزير االقتصاد الفرنسي، وكان هذا األمر بمثابة انطالق غير رسمي لكيان "نادي  

، أصبح "نادي باريس" بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين بمثابة أداة 1962عام  - ."باريس 

 .لدول المتقدمة كي يكون لها قبضة على االقتصاد العالمياستراتيجية ل

تشكل "نادي باريس" من إحدى عشرة دولة متقدمة في بادئ األمر ارتفعت بعدها إلى تسع عشرة   -

يكمن الهدف العام لـ"نادي باريس" في   - .ليصبح العدد عشرين دولة ثم انضمت لها دولة مؤخرا 

نها والخروج من أزماتها المالية وتحسين أحوالها االقتصادية  مساعدة الدول المدينة على سداد ديو

تتم جدولة ديون تلك الدول من قبل النادي بتوصية ضرورية من صندوق  - .والحيلولة دون إفالسها

دي باريس" إلعادة جدولة الديون أو شطب جزء منها أو إلغائها بالكامل كمالذ النقد ويتم اللجوء لـ"نا

 .عثر في السداد أخير غالبا قبل الت

عند تقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو شطب البعض منها كمالذ أخير، يرسل صندوق   -

جعتها ومعرفة مدى التزام  النقد برنامجه وشروطه التي اتفق عليها مع تلك الدولة لـ"نادي باريس" لمرا

 .تلك الدول بتنفيذ اإلصالحات المطلوبة

"نادي باريس" ومندوب الدولة المدينة لبحث كيفية الخروج من   يتم عقد مناقشات بين مسؤولي -

أزمتها والحيلولة دون إفالسها، وفي هذه األثناء، تتم جلسة أشبه باستجواب للدولة المدينة وهنا تكمن  

 .اءقوة الدول األعض

مليار    5.4مع إندونيسيا إلعادة جدولة ديون بقيمة    2003أبرم "النادي" اتفاقا في أبريل/نيسان عام  -

  38على مدار فترة تمتد لـ  2001مليار دوالر مع باكستان عام    12.5دوالر كما أعاد جدولة ديون بقيمة  

 المصدر: بوابة أرقام  .عاما

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-  

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARDepBbSyy5NkCMBtfMEHkkfGHqbDyZidttsIAl5yG7a8CiUMSy8XQH-rO2V6KS_VA7B5phS51g8Qp8i&hc_ref=ARSZ3eRRYfjyfQxII7FqL9YSASC7ii3GehtfIQsvebRR8gPSBbiMhzxihnss3z5gbmY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBd5yX4_u6j12rFZQ5ypTFpKLW8ohyavbVwS_HRP7u8ATqo4S6k2vMow3z8I5RxC83EeeYZIhhMo6hDhdhl7VwhF3qZfz9QfeKmq8cfgnjr6i5mAV96GgPKjCSqCzf9nCUkqE4t4N73aGmjETSqL0hYpEQhpqF22E4kSmrKSm27YhBT72OSCucCITyQNgDN2tHs4LyT5BH6ebcYr_XS20ABLwR1w6udBMlcfW2hM810Xni-5kB0-qMexhSJpJhbx97Iw-6WGR210gSC8DNhBgihsPSlBhdADcKs46crYTzAj1WbmSxWh37waYgakEGNmB5Osr78XaPIdsXLOcy0tQ
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1352531588156531?__xts__%5B0%5D=68.ARBd5yX4_u6j12rFZQ5ypTFpKLW8ohyavbVwS_HRP7u8ATqo4S6k2vMow3z8I5RxC83EeeYZIhhMo6hDhdhl7VwhF3qZfz9QfeKmq8cfgnjr6i5mAV96GgPKjCSqCzf9nCUkqE4t4N73aGmjETSqL0hYpEQhpqF22E4kSmrKSm27YhBT72OSCucCITyQNgDN2tHs4LyT5BH6ebcYr_XS20ABLwR1w6udBMlcfW2hM810Xni-5kB0-qMexhSJpJhbx97Iw-6WGR210gSC8DNhBgihsPSlBhdADcKs46crYTzAj1WbmSxWh37waYgakEGNmB5Osr78XaPIdsXLOcy0tQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1352531588156531?__xts__%5B0%5D=68.ARBd5yX4_u6j12rFZQ5ypTFpKLW8ohyavbVwS_HRP7u8ATqo4S6k2vMow3z8I5RxC83EeeYZIhhMo6hDhdhl7VwhF3qZfz9QfeKmq8cfgnjr6i5mAV96GgPKjCSqCzf9nCUkqE4t4N73aGmjETSqL0hYpEQhpqF22E4kSmrKSm27YhBT72OSCucCITyQNgDN2tHs4LyT5BH6ebcYr_XS20ABLwR1w6udBMlcfW2hM810Xni-5kB0-qMexhSJpJhbx97Iw-6WGR210gSC8DNhBgihsPSlBhdADcKs46crYTzAj1WbmSxWh37waYgakEGNmB5Osr78XaPIdsXLOcy0tQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
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  · ٢٠١٧أبريل   ٢٦ مفاهيم اقتصادية

 أعلى ضرائب في العالم توجد في هذه الدول

 المصدر : بوابة أرقام 

 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARA4pp7k85lkmePAdrZ_0el4ZCGP7BOzx9WMk5O8uCvVuFi5Dspn7_PiQ14mHSOJn19muMBsf3HRVLj2&hc_ref=ARRBYnBaFdqRw7SM4dCEUMh9Kj0kYR2OGOQR2dH6n_iyf0L-UYiilPo0wTUrRsapzTc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCbcfwKyarn5zKqPHtUvm0rVc_i4KJwnX8S8Pt_ulq5xrkdBPnae0vgi2Ql6a7xvh7F263QdQLMcaX7Jv-OEMLqOVi6VBYv82T1VTPFVQDNMX2K5JhJoVvxJZu83398dIN61FwATUSZz3An21XXAPs2oLG5QFfOsyCgYGCQ8h_Ir38WcYyTBz9hZe8fMoHmlT3Y-mLCCHV0s8ZdM5oZZ6l99YBJ6oa8Z32yABm33I88Tr_weEH6XNCtg2H2yVDsnqDaVYXoEDzUBVXDlQltPsaQTgi0ZQX88MTVVYpuJ8HQl8ooTUfLptaz6SocRpCqsmyJuMSCRsdCBLUKBHgdrsexIg
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1304152246327799?__xts__%5B0%5D=68.ARCbcfwKyarn5zKqPHtUvm0rVc_i4KJwnX8S8Pt_ulq5xrkdBPnae0vgi2Ql6a7xvh7F263QdQLMcaX7Jv-OEMLqOVi6VBYv82T1VTPFVQDNMX2K5JhJoVvxJZu83398dIN61FwATUSZz3An21XXAPs2oLG5QFfOsyCgYGCQ8h_Ir38WcYyTBz9hZe8fMoHmlT3Y-mLCCHV0s8ZdM5oZZ6l99YBJ6oa8Z32yABm33I88Tr_weEH6XNCtg2H2yVDsnqDaVYXoEDzUBVXDlQltPsaQTgi0ZQX88MTVVYpuJ8HQl8ooTUfLptaz6SocRpCqsmyJuMSCRsdCBLUKBHgdrsexIg&__tn__=-R
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