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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 18/  197رير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التق

 2018،  أيلول  02األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة  بعض المعلومات والبياناتأشير إلى أن المعلومة االقتصادية. 

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 

 ة منشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل ماد

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

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

 البريدية.
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 االقتصاد العالمي: –أوالا 

 ترامب يلوح بفسخ )نافتا( وعقد اتفاقيتين تجاريتين منفصلتين مع المكسيك وكندا - 1

  © Copyright :  رويترز:  Euronews • : 18/07/2018 

وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب األربعاء إن بالده قد تعقد اتفاقية منفصلة للتجارة مع 

الشكوك حول مستقبل اتفاقية  قت الحق. ما يزيد منالمكسيك، وقد تتوصل إلى اتفاقية مع كندا في و

نافتا( التي تضم كال من الواليات المتحدة والمكسيك وكندا والتي ) التجارة الحرة ألمريكا الشمالية

 .انتقدها ترامب في كثير من األحيان

األمريكي أمام الصحافيين بعد اجتماع ألعضاء حكومته في البيت األبيض أنه  وأوضح الرئيس

 .كان هناك "جلسات جيدة" مع المكسيك ومع الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

وكان لوبيز أوبرادور قال األسبوع الماضي بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية األمريكي، مايك 

ء عالقات جيدة مع الواليات المتحدة، وإن فريقه االنتقالي سيشارك مستقبال في بومبيو، إنه يسعى لبنا

تصريح ترامب الجديد حول اتفاقية نافتا يأتي في خضم اإلجراءات الحمائية التي  ."محادثات "نافتا

يتخذها تباعا في مجال التجارة العالمية، والتي أثارت تدابير انتقامية من المكسيك وكندا واالتحاد 

 .األوروبي وغيرها

 توتر العالقات التجارية مع الحلفاء األوروبيين

يوليو/ تموز الحالي مع االتحاد  25وأعلن ترامب أمام عدسات اإلعالم عن اجتماع مرتقب في 

التوتر المتصاعد بين واشنطن وحلفائها  األوروبي إلجراء محادثات بشأن التجارة، وسط

 .على صعيد التبادالت التجارية األوروبيين

فقد فرض االتحاد األوروبي في حزيران/ يونيو الماضي رسوما جمركية على واردات من 

لبوربون والدراجات النارية، وقدم مليار يورو، بما في ذلك ويسكي ا 2.8الواليات المتحدة بقيمة 

 .احتجاجا قانونيا ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية

اإلجراءات األوروبية جاءت ردا على فرض إدارة ترامب رسوما على الصلب واأللومنيوم 

 .القادم من االتحاد، األمر الذي وضع قطاع الصلب األوروبي في وضع هش

 

http://arabic.euronews.com/2018/07/18/trump-says-u-s-may-pursue-separate-trade-deal-with-mexico-and-canada
http://arabic.euronews.com/2018/07/18/trump-says-u-s-may-pursue-separate-trade-deal-with-mexico-and-canada
https://twitter.com/euronewsar
http://arabic.euronews.com/2018/06/10/business-4190063
http://arabic.euronews.com/2018/06/10/business-4190063
http://arabic.euronews.com/2018/06/10/business-4190063
http://arabic.euronews.com/2018/05/18/trump-says-the-european-union-is-terrible-to-the-usa-on-trade
http://arabic.euronews.com/2018/05/18/trump-says-the-european-union-is-terrible-to-the-usa-on-trade
http://arabic.euronews.com/2018/05/18/trump-says-the-european-union-is-terrible-to-the-usa-on-trade
http://arabic.euronews.com/2018/07/18/trump-says-u-s-may-pursue-separate-trade-deal-with-mexico-and-canada
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 " التجارة العالميةإجراءات ترامب الحمائية "تهدد

وقد أطلقت الواليات المتحدة االثنين خمسة طعون منفصلة أمام منظمة التجارة العالمية ضد 

رسوم جمركية انتقامية فرضتها الصين واالتحاد األوروبي وكندا والمكسيك وتركيا إثر فرض رسوم 

 .أمريكية على واردات الصلب واأللومنيوم في وقت سابق من العام

اء مستقلون من أن مصداقية وبقاء منظمة التجارة العالمية يواجهان "تهديدا خطيرا" وحذر خبر

مع قيام اقتصادات رئيسية بإقامة حواجز للحماية التجارية، والذي يتمثل بالنزاع التجاري متفاقم بين 

 .الصين والواليات المتحدة، وطال أيضا االتحاد األوروبي وبلدان أمريكا الشمالية

http://arabic.euronews.com/2018/07/18/trump-says-u-s-may-pursue-separate-trade-deal-with-mexico-and-canada 

 

 حليمة ودولة البترو عقل - 2

 بقلم / د عادل البكيلي

ال أحد خرج علينا في سنغافورة ليقول لنا، بأنه ال يجوز أن تتولى المرأة رئاسة البالد ألنها 

لينا في سنغافورة ليقول لنا، بأنه ال يعقل أن تتولى مسلمة رئاسة البالد، ألن وال أحد خرج ع .تتوحم

في سنغافورة الذي قال كلمته هو الدستور، ال  .بالمئة 14المسلمين فيها أقلية، ونسبتهم ال تتعدى 

منسق قبائل، وال مفتي الديار، وال المجلس األعلى للمكون )سين(، لهذا وصلت حليمة يعقوب 

 .لتكون رئيسة لدولة هي األولى عالميا في جودة التعليم، حسب تصنيف منتدى دافوس المسلمة،

حليمة يعقوب والدها من الهند، وأمها من مالوي، وزوجها من اليمن ، ولكن هذه كلها ال عالقة، 

 .بمعايير تولى المواقع القيادية، في بلد تحكمه قيم المواطنة، وليس األغلبية الصينية

ق، وعالقة مع هللا وليس كوبون سياسي، والوطنية عمل منتج، وقيمة مضافة، الدين هو أخال

 .وليست صراخ، وطبقة صوت عالية، والمناصب تسند حسب الكفاءة وال تمنح كمكافأة

عدد سكان سنغافورة يساوي عدد سكان ليبيا، أو أقل، ولكن دخل الفرد فيها يساوي دخل الفرد في 

يا ثالثة عشرة مره، أما ناتجها القومي فيزيد عن الناتج االجمالي لثالثة إيطاليا ثالثة مرات، وفي ليب

 ..أرباع دول العالم المتعثرة، ومجتمعة

يقطع امداداته، بل هناك بتروعقل ال ينضب، وال   في سنغافورة ال يوجد بترول، وال خوف ان

  .يوزع بالكوتا، وفقا لما تقرره منظمة األوبك

ل، أو قبل الفطام، لم تكن إال عبء على ماليزيا التي تركتها تعاني في سنغافورة قبل االستقال

غير أن هذا التخلي لم يكن نقمة على السنغافوريين، بل كان نعمة لهم، فالذين مسحوا  .يتمها السياسي
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دموعهم ذات مرة، عرفوا كيف يمسحوا عرقهم كل مرة، ليحولوا بلدا صغيرا على حافة الجغرافيا، 

 .التاريخ إلى دولة تصنع

ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثُهَا ِعبَاِدَي  يقول هللا في سورة األنبياء: بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ )َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

الُِحونَ   .(الصَّ

كلمة )الصالحون( ال تعني اطالقا ابطال فتاوي الكوميديا السوداء، من تحريم دخول المرأة على 

تكريه دخول الحمام بالرجل اليمنى، وكأن مشكلتنا كيف ندخل الحمام،  االنترنت بدون محرم، إلى

 .وليس كيف ننفذ إلى هذا العالم، وكيف نتصالح مع هذا العصر، بكل مفرداته

فالصالحون ال يشترط حتى أن يكون مسلمين، أنهم الذين قدموا لنا كل منتوجات الحضارة، ليس 

 .ية باللقاحات ضد الجدري، وعالج السكري بالخاليا الجذعيةبداية بالطائرة، والهاتف النقال، وال نها

فلو ال هؤالء الذين لم ينطقوا بالشهادتين، لما كان لنا أن نستفيد من النفط إال في عالج جرب 

  .األبل، هذا إذا لم ننقرض بسبب السل، والكوليرا، وانفلونزا التخلف

http://shurannews.com/amp/news/10737 

 

 وكالة ستاندرد أند بورز تخفض تصنيفها االئتماني لتركيا - 3

 18-08-2018سانا   -اسطنبول

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز اليوم التصنيف االئتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في 

 .لبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو االقتصادي العام المقبلالفئة غير االستثمارية مشيرة إلى تق

وذكرت رويترز أن الوكالة خفضت التصنيف االئتماني درجة واحدة في تحرك جاء بعد أن 

 .بالمئة من قيمتها أمام الدوالر األمريكي هذا العام 40خسرت الليرة التركية نحو 

توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما  خفض التصنيف يعكس“وقالت وكالة إس أند بي 

سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودا العام 

 .“ المقبل

بالمئة على مدار األشهر األربعة  22وتوقعت الوكالة أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروته عند 

يرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير ضعف الل“المقبلة وقالت إن 

 .”من مخاطر تمويل البنوك التركية

ولفت بيان صدر عن الوكالة إلى أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة 

 .حتى اآلن رغم ارتفاع المخاطر االقتصادية

http://shurannews.com/amp/news/10737
http://shurannews.com/amp/news/10737
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كيا بأزمة اقتصادية حادة وأدت إلى تدهور عملتها إلى يذكر أن سياسات النظام التركي أوقعت تر

مستويات قياسية منخفضة حيث فشل بنك النظام المركزي في إعادة ثقة المستثمرين في وقت ارتفع 

 .بالمئة في الفترة ما بين نيسان وحزيران الماضيين 9ر7فيه معدل البطالة العام في البالد إلى 

https://www.sana.sy/?p=799980 

 

 األرجنتين تسعى للحصول على قرض مبكر من صندوق النقد الدولي - 4

 11:23 2018أغسطس,  30الخميس, 

شرع رئيس األرجنتين في تنفيذ مجموعة من اإلصالحات التي يأمل أن تدفع اقتصاد البالد نحو 

ون ملي 50التوسع المستدام. وكإجراء احترازي إلى حد كبير، وافقت األرجنتين على قرض بقيمة 

دوالر من صندوق النقد الدولي يمكن االستفادة منه إذا لزم األمر. ولقد طلب الرئيس مارسي من 

صندوق النقد الدولي اإلفراج عن القرض في وقت مبكر للمساعدة في وقف األزمة االقتصادية 

 المتزايدة، وأعرب عن أمله في استعادة الثقة.

تين الجارد، "لقد أكدت على دعم بلدي لجهود ولقد أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريس

سياسة األرجنتين واستعدادنا لمساعدة الحكومة في تطوير خططها السياسية المعدلة". أكد صندوق 

 النقد الدولي )باألمس( أنه يغير مراحل االتفاق المتفق عليها ويسعى لتعزيز الترتيبات.

بقلق المستثمرين من عدم قدرة الحكومة على إن معظم االضطرابات الحالية في األرجنتين تتعلق 

ومن المفترض أن يبدد القرض هذه المخاوف. وهذا  –الوفاء بالتزاماتها بشأن االقتراض الحكومي 

مقياس لفقدان ثقة المستثمر في أن الغرض من قرض صندوق النقد الدولي هو توفير خط ائتمان مالي 

 الذي ال تنوي الحكومة االستفادة منه.

مقابل الدوالر على مدار العام، ويعتبر مستوى  %40ت قيمة البيزو األرجنتيني بنسبة انخفض

)بيانات يوليو(. في  %31.2تضخم االقتصاد في البالد األعلى بين دول مجموعة العشرين وبلغ 

)إذا كنت تشعر  %45محاولة لخفض التضخم، تم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي عند 

 ..(.بالشجاعة .

. وبما أن أي  تريد الحكومة السيطرة على اإلنفاق العام واالقتراض، ولكن هذا أسهل قوالا من فعالا

سلع مستوردة )المسعرة معظمها بالدوالر( أصبحت أغلى مع تراجع البيزو، فإن الحياة تزداد 

في االقتصاد  صعوبة بالنسبة لألرجنتينيين. وبطبيعة الحال، تتفاقم المشكلة بسبب التضخم المرتفع

 الذي يؤثر على السلع المحلية أيضا.
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سيحدد الوقت ما إذا كان امتالك ضمانة مالية من صندوق النقد الدولي التي ينمك استخدامها 

سيعيد الثقة للمستثمرين ويخفف من حدة األزمة، لكن األرجنتينيين سيعانون لوقت على المدى 

 الطويل، لألسف.

https://arab.dailyforex.com/forex-fundamental-

analysis/2018/08/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/102238 

 

 اآلمال حول صفقة بريكسيت تدفع الجنيه اإلسترليني لالرتفاع - 5

 11:52 2018أغسطس,  30الخميس, 

أعطت األصوات المشجعة المنبثقة من محادثات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي التجار 

بعض األمل في التوصل إلى اتفاق. وقد ساعد ذلك على ارتفاع الجنيه االسترليني مقابل اليورو، 

كن ال تزال هناك شكوك حول أي مكاسب إضافية ولقد حافظ على االرتداد من االقتراب من أعلى ول

مستويات هذا العام. ومع ذلك، المس زوج اليورو/الجنيه اإلسترليني أعلى مستوى له في أسبوع 

 واحد ويمكن أن يتقدم نحو تحقيق أكبر مكسب له خالل يومين في حوالي تسعة أشهر.

)بتوقيت جرينتش( في لندن، تم تداول اليورو/الجنيه اإلسترليني بارتفاع  11:19ة كما ورد الساع

بنس. تراجع الجنيه  0.9019بنس وليس بعيداا عن قمة الجلسة عند  0.9005عند  %0.16بنسبة 

. ولقد تراوح الزوج 1.3007عند مستوى  %0.17اإلسترليني/الدوالر األمريكي بانخفاض بنسبة 

 .1.3043والقمة عند  1.2990بين القاع عند 

يتعرض اليورو لبعض الضغط بعد صدور : البيانات المخيبة لآلمال تؤدي إلى تراجع اليورو

بعض البيانات االقتصادية التي كانت مخيبة لآلمال بشكل عام. أفادت المفوضية األوروبية بأن 

 %-1.9ند استطالعات ثقة المستهلك والصناعية جاءت كما هو متوقع في شهر أغسطس، ع

في الفترة السابقة. جاءت بيانات مؤشر الثقة  %5.8، بثبات وانخفاض عن مستوى %5.5و

، مقارنة 122و 111.6االقتصادية ومناخ األعمال دون التوقعات مع انخفاض القراءات إلى 

 %0.04على التوالي. وتراجع زوج اليورو/الدوالر األمريكي بنسبة  128و 111.9بالتقديرات عند 

 .$1.16751ودون أدنى مستوى للجلسة عند  $1.171مستوى إلى 

https://arab.dailyforex.com/forex-news/2018/08/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9 
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 تركيا تخفق في لجم تدهور الليرة إردوغان: واشنطن تحاول طعننا - 6

 00:03|  2018آب  14

أخفقت تركيا أمس في وقف تدهور عملتها على خلفية أزمة ديبلوماسية حادة مع الواليات المتحدة 

  .التي اتهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي إلى طعن تركيا في الظهر

وأمالا في طمأنة األسواق، أعلن المصرف المركزي التركي أنه سيؤمن السيولة الالزمة التي 

 .صارف وسيتخذ "كل التدابير الالزمة" لضمان االستقرار الماليتحتاج إليها الم

لكن تأثير هذا االعالن تراجع بعد بضع ساعات مع اتهام اردوغان واشنطن بالسعي إلى طعن 

 .تركيا في الظهر مما تسبب بتدهور اضافي لليرة يعكس قلق األسواق من التوتر الديبلوماسي

 .مرة االولى سقف سبع ليرات تركيةوتجاوز الدوالر االميركي االثنين لل

في المئة من قيمتها ازاء الدوالر  40وكانت الليرة التركية، التي خسرت هذه السنة أكثر من 

 .واألورو، شهدت هبوطاا حاداا الجمعة مما أثار هلعاا في أسواق المال العالمية

سرت الليرة وتراجعت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ بسبب آثار "الجمعة األسود" بعدما خ

في المئة من قيمتها ازاء الدوالر. وشهدت البورصات األوروبية الرئيسية حاالا  16التركية أكثر من 

 .من انعدام االستقرار

وراجع المصرف المركزي التركي معدالت االحتياط اإللزامي للمصارف تفادياا ألي مشكلة 

مليارات دوالر وثالثة مليارات دوالر  مليارات ليرة وستة 10سيولة وأفاد أنه سيضخ سيولة بقيمة 

 .من الذهب، في النظام المالي

وتسارع تدهور الليرة في االسبوعين االخيرين بسبب تأزم العالقات بين انقرة وواشنطن على 

وتجلى ذلك في تبادل فرض عقوبات، ثم في  .خلفية احتجاز انقرة القس االميركي أندرو برانسون

ب عبر "تويتر" الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب إعالن الرئيس دونالد ترام

 .واأللومينيوم التركيين

وقال أردوغان اإلثنين في خطاب في أنقرة: "من جهة أنتم معنا في حلف شمال األطلسي ومن 

 "جهة أخرى تحاولون طعن شريككم االستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول؟

لة، أعرب خبراء االقتصاد عن قلقهم لهيمنة أردوغان المطلقة والى المشاكل الديبلوماسية المتباد

 .على االقتصاد بعدما عزز سلطاته إثر إعادة انتخابه في حزيران
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وتطالب األسواق المصرف المركزي بتحسين معدالت الفائدة لدعم الليرة والسيطرة على تضخم 

ولم يشر المصرف  .س يرفضفي المئة في تموز على أساس سنوي، لكن الرئي 16متزايد بلغ نحو 

 .المركزي في قراراته اإلثنين إلى معدالت الفائدة مما أثار استياء األوساط االقتصادية

ودخلت المستشارة االلمانية أنغيال ميركل على خط الجدل، نرأب أن "ليس من مصلحة أحد 

 ."من العملزعزعة استقرار تركيا"، داعية إلى "القيام بكل شيء ليتمكن مصرف مركزي مستقل 

وقالت المحللة في "إيكونوميست انتلجنس يونيت" أغات دوماري :"مع اقتصاد مثقل بالديون 

ستحتاج تركيا الى سياسات اقتصادية ذات صدقية وسليمة وموازنة صارمة واستقاللية المصرف 

 .المركزي لقلب الوضع الحالي"، مع استبعادها عود فورية للعالقات الطبيعية مع واشنطن

علنت وزارة الداخلية التركية أنها تجري تحقيقاا في شأن بعض مستخدمي االنترنت الذين تشتبه وا

 .في أنهم تشاركوا في تعليقات تنطوي على "استفزاز" من هدف إضعاف العملة الوطنية

ووصف اردوغان هؤالء بأنهم "إرهابيون اقتصاديون" سيلقون "العقاب الذي يستحقونه". وأكد 

 ."ات االقتصادية لتركيا صلبة وقوية وراسخةأن "الدينامي

وأصابت هذه األزمة النقدية بعدواها غالبية عمالت الدول الناشئة مثل الراند االفريقي الجنوبي 

 .والبيزوس االرجنتيني والريال البرازيلي والروبل الروسي التي سجلت تراجعا

https://newspaper.annahar.com/article/844459-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-

%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%86%D8%A7 

 

 الناتج المحلي االجمالي بالدوالر سنوياا   ترتيب الدول عالمياا حسب دخل الفرد من - 7

 . األمم المتحده2018تقرير 

 98,814قطر  1

 78,670لوكسمبورغ 2

 64,584سنغافورة_3

 54,947النرويج  4

 53,431بروناي  5

 53,101الواليات المتحدة 6
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 52,722هونغ كونغ  6

 46,430سويسرا  7

 44,480 سان مارينو 8

 43,472كندا  9

 43,073أستراليا  10

 42,597النمسا  11

 41,711هولندا  12

 41,188السويد  13

 41,000آيسلندا  14

 40,007ألمانيا  15

 39,767تايوان  16

 39,706الكويت  17

 39,547أيرلندا  18

 37,900الدنمارك  19

 37,881بلجيكا  20

 37,307المملكة المتحدة  21

 36,899اليابان  22

 35,784فرنسا  23

 35,617فنلندا  24

 34,770إسرائيل  25

 34,584البحرين  26

 33,189كوريا الجنوبية  27

 32,036البهاما  28

 31,245  المارات العربيه المتحدها 29

 30,493نيوزيلندا  30

 30,289إيطاليا  31
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 30,122  تركيا 32

 29,851إسبانيا  33

 29,813عمان  34

 27,900سلوفينيا  35

 27,840مالطا  36

 27,200جمهورية التشيك  37

 26,492سيشل  38

 25,265قبرص  39

 25,181باربادوس  40

 24,605سلوفاكيا  41

 24,012اليونان  42

 23,666باالو  43

 23,370غينيا االستوائية  44

 23,144إستونيا  45

 23,068البرتغال  46

 22,747ليتوانيا  47

 21,705تيمور الشرقية  48

 21,214ولندا ب 49

 20,438ترينيداد وتوباغو  50

 20,065المجر  51

 19,478الغابون  52

 19,120التفيا  53

 19,067تشيلي  54

 18,749األرجنتين  55

 18,558أنتيغوا وباربودا  56

 18,191كرواتيا  57
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 17,884روسيا  58

 17,748ماليزيا  59

 16,723األوروغواي  60

 16,658بنما  61

 16,377بوتسوانا  62

 16,056موريشيوس  63

 15,753روسيا البيضاء  64

 15,605سانت كيتس ونيفيس  65

 15,563المكسيك  66

 15,353السعوديه  67

 14,845لبنان  68

 14,499بلغاريا  69

 14,391كازاخستان  70

 14,283دومينيكا  71

 13,724غرينادا  72

 13,605فنزويال  73

 13,396رومانيا  74

 13,116سورينام  75

 12,942كوستاريكا  76

 12,730سانت لوسيا  77

 12,264إيران  78

 12,221البرازيل  79

 12,207سانت فينسنت والغرينادين80

 11,913الجبل األسود  81

 11,498ليبيا  82

 11,269صربيا  83
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 11,259جنوب أفريقيا  84

 11,189كولومبيا  85

 11,124بيرو  86

 11,044أذربيجان  87

 10,904مقدونيا  88

 10,080اإلكوادور  89

 9,932تونس  90

 9,911جمهورية الدومينيكان  91

 9,875تايالند  92

 9,844الصين  93

 9,510تركمانستان  94

 9,506ألبانيا  95

 9,173المالديف  96

 9,048جامايكا  97

 8,990جزر مارشال  98

 8,716بليز  99

 8,280البوسنة والهرسك  100

 8,250غيانا  101

 8,191ناميبيا  102

 8,168تونغا  103

 كوسوفو  104

 [8  ]7,766 

 7,534الجزائر  105

 7,515السلفادور  106

 7,423أوكرانيا  107

 7,391العراق  108
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 7,288ميكرونيسيا  109

 6,823باراغواي  110

 6,579مصر  111

 6,531سريالنكا  112

 6,391كيريباتي  113

 6,370بوتان  114

 6,247أنغوال  115

 6,218سوازيالند  116

 6,210ساموا  117

 6,191أرمينيا  118

 6,145جورجيا  119

 6,115األردن  120

 5,885منغوليا  121

 5,456المغرب  122

 5,364بوليفيا  123

 5,282غواتيماال  124

 5,214إندونيسيا  125

 5,085فيجي  126

 4,839هندوراس  127

 4,791الكونغو  128

 4,718فانواتو  129

 4,682الفلبين  130

 4,554اراغوا نيك 131

 4,338الرأس األخضر  132

 4,077الهند  133

 4,012فيتنام  134
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 3,762أوزبكستان  135

 3,736مولدافيا  136

 3,519توفالو  137

 3,461غانا  138

 3,455جزر سليمان  139

 3,149باكستان  140

 3,068الوس  141

 2,834بابوا غينيا الجديدة  142

 2,831نيجيريا  143

 2,746جيبوتي  144

 2,631السودان  145

 2,611قيرغيزستان  146

 2,576كمبوديا  147

 2,539تشاد  148

 2,423الكاميرون  149

 2,354طاجيكستان  150

 2,316اليمن  151

 2,255ليسوتو  152

 2,218موريتانيا  153

 2,194ساو توميه وبرينسيب  154

 2,080بنغالدش  155

 1,962غامبيا  156

 1,958السنغال  157

 1,818العاج ساحل  158

 1,812كينيا  159

 1,754زامبيا  160
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 1,740ميانمار  161

 1,715تانزانيا  162

 1,623بنين  163

 1,585بوركينا فاسو  164

 1,542سيراليون  165

 1,538رواندا  166

 1,508نيبال  167

 1,484أوغندا  168

 1,366إثيوبيا  169

 1,350جنوب السودان  170

 1,315هايتي  171

 1,287قمر جزر ال 172

 1,206غينيا بيساو  173

 1,150أفغانستان  174

 1,125غينيا  175

 1,103مالي  176

 1,090موزمبيق  177

 1,084توغو  178

 970مدغشقر  179

 879مالوي  180

 829النيجر  181

 788زيمبابوي  182

 707إريتريا  183

 703ليبيريا  184

 648جمهورية الكونغو الديمقراطية185

 االمم المتحده -منتدى االقتصاد والمال واالعمال 
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  :اإلنكليزية والبولونيةاالقتصاد العالمي باللغة  -ثانياا 

World economy in English and Polish 

8 - Kopernik i Piłsudski na monetach euro 

Bloomberg  23.08.2018  Marek Goliszewski 

Strefa euro nie jest doskonała, ale jest przyszłością. Pochylmy się nad 

ekspertyzami odnoszącymi się do celowości wejścia doń Polski. Dajmy 

odpór mitom i demagogii. 

Ustalenia kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Francji 

Emmanuelem Macronem – m.in. wspólny budżet państw strefy euro – 

praktycznie budują drugą Unię Europejską wokół strefy wspólnej waluty. 

Kraje będące poza nią automatycznie nie będą brały udziału w tworzeniu 

polityki strefy, a więc Unii. Możemy wkrótce mieć sytuację, w której 

wszystkie kraje UE, z wyjątkiem Polski, będą należeć do strefy euro. Już 

szykują się do tego Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. To dla 

naszego kraju oznacza marginalizację. W tym marginalizację gospodarki i 

utratę różnorodnych korzyści. 

NAJLEPSZA OKAZJA 

Aby wejść do strefy euro, Polska musi m.in. spełnić dwa kryteria 

fiskalne: mniejszy niż 3 proc. deficyt budżetowy oraz mniejszy niż 60 proc. 

PKB dług publiczny. I trzy kryteria monetarne: niska inflacja (stabilne ceny) 

±1,5 proc., stabilność kursu złotego wobec euro, wysokość 

długoterminowych stóp procentowych (± 2 proc. wahania). Musimy też 

przez dwa lata uczestniczyć w systemie ERM II, w którym kurs waluty 

krajowej do euro powinien utrzymywać się w normalnym paśmie wahań 

względem centralnego parytetu ± 15 proc. (ewentualnie indywidualnie 

wynegocjowanym). 

https://www.rp.pl/autor/4560276/marek-goliszewski
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Dziś największą przeszkodą wydaje się tylko zbyt wysoki dług 

publiczny. Makroekonomiczne parametry polskiej gospodarki są bardzo 

dobre, inflacja jest niska. Czy będzie lepsza okazja do startu po euro niż 

teraz? A wielu analityków zapowiada początek spowolnienia gospodarczego 

od 2019 roku. 

Korzyścią z przyjęcia waluty euro dla przedsiębiorców będzie usunięcie 

kosztów kursu złotego jako źródła wstrząsów w eksporcie i imporcie. 

Wyeliminowane zostaną koszty wymiany euro na złote i odwrotnie (marże, 

opłaty, ubezpieczenia). Polskie firmy będą miały mniejsze obowiązki 

związane ze sprawozdawczością finansową. Obniżą swoje wydatki na 

zatrudnienie doradców finansowych. 

Nastąpi redukcja czasu związanego z transferem walut. Nade wszystko 

wzrośnie pewność planowania działalności gospodarczej w oparciu o 

jednolitą walutę, a w związku z tym trafniej będzie można lokować kapitał. 

Wraz z ograniczeniem niepewności handlowej zwiększą się zyski 

eksporterów i importerów. 

Polski biznes uzyska też szerszy dostęp do rynków zagranicznych. Nie 

tylko w Unii, ale i na świecie. 

Korzyści z wejścia do strefy euro dla całego państwa to w pierwszej 

kolejności redukcja bezpośrednich kosztów transakcyjnych. Uruchomione 

zostaną lepsze procesy dostosowawcze polskiej gospodarki, handlu 

zagranicznego i międzynarodowych inwestycji. Spodziewać się można 

zwiększonego napływu najnowszych technologii, inwestycji zagranicznych i 

wzrostu inwestycji krajowych oraz wzrostu ogólnej produkcji przemysłowej. 

Zminimalizowana zostanie rola kapitału spekulacyjnego mogącego 

uszczuplić rezerwy dewizowe kraju i zdewaluować złotego, jak miało to 
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miejsce z węgierskim forintem w 2003 r. Zagwarantowane zostanie pełne 

uczestnictwo polskich firm w europejskim rynku obligacji. Wzrośnie 

konkurencja, bo ryzyko związane z płynnym kursem odstręcza dziś 

poważnych inwestorów, pozwalając na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

nieefektywnych. 

Przyjęcie przez Polskę waluty euro nie oznacza utraty naszej 

suwerenności. Jest szansą na umocnienie pozycji i bezpieczeństwa (także 

militarnego) naszego państwa w świecie. 

Po wejściu do strefy euro, jak pokazuje przykład państw, które przyjęły 

euro, mogą wzrosnąć zarobki obywateli. Nie jest prawdą, że nastąpi ogólnie 

szybszy wzrost cen niż płac i spadek wzrostu gospodarczego. 

Nie jest prawdą, że przyjęcie waluty euro przez Polskę będzie 

niekorzystne, jeśli Polska nie osiągnie poziomu rozwoju krajów 

europejskich, w tym Niemiec. Członkostwo i pieniądze państw strefy euro 

uratowały prowadzące nieroztropną politykę budżetową Grecję i Hiszpanię 

przed całkowitym załamaniem. To trzeba wiedzieć. 

CO STRACĄ POLITYCY 

Nasze władze obawiają się, że wejście do strefy euro zmusi do 

racjonalizacji wydatków publicznych i socjalnych. Ale ona jest konieczna 

bez względu na wejście do tej strefy. Politycy twierdzą, że unia walutowa 

odbierze polskim władzom możliwość kreowania krajowej polityki 

pieniężnej, przyniesie utratę niezależności w kształtowaniu stóp 

procentowych, konieczność rezygnacji ze stabilizującej funkcji płynnego 

kursu walutowego, tj. łagodzenie wahań w produkcji i zatrudnieniu 

podnoszeniem lub obniżeniem kursu złotego w stosunku do euro i dolara 

(pośrednio: kształtowania popytu wewnętrznego). Ale wygodne dla rządu 
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regulowanie wielkości produkcji oraz zatrudnienia i popytu za pomocą 

płynnego kursu złotego będzie i tak systematycznie ograniczane w miarę 

dalszego sprzęgania się polskich firm z rynkami Unii. 

Już 80 proc. transakcji w eksporcie rozliczanych jest w oparciu o euro. 

Wygodna metoda regulacji może wywołać inflację lub zagrozić eksportowi 

w wyniku sztucznego zawyżania wartości złotego. 

Strefa euro nie jest doskonała, ma wiele wad do poprawienia. Lecz jest 

przyszłością. Pochylmy się nad badaniami i ekspertyzami, w tym opiniami 

NBP sprzed lat odnoszącymi się do sensu i celowości członkostwa 

obywateli i Polski w strefie euro. Dajmy odpór mitom i demagogii. Na 

monetach euro może być polski orzeł i Piłsudski z Kopernikiem. 

Marek Goliszewski jest prezesem BCC i przewodniczącym 

Gospodarczego Gabinetu Cieni tej organizacji 

© Licencja na publikację 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: Rzeczpospolita   

ARTYKUŁY POWIĄZANE  MATERIAŁ PAR 

https://www.rp.pl/Opinie/308239880-Kopernik-i-Pilsudski-na-monetach-euro.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://moto.rp.pl/technologie/15318-skoda-superb-przestrzen-wygoda-bezpieczenstwo?utm_source=rp&utm_medium=teaser6&utm_campaign=Skoda
https://moto.rp.pl/technologie/15318-skoda-superb-przestrzen-wygoda-bezpieczenstwo?utm_source=rp&utm_medium=teaser6&utm_campaign=Skoda


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

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

21 

 :E-mail                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

Moustafa.alkafri@gmail.com 

 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 اخطر تقرير اقتصادي

قطاعات اقتصادية هي العمود الفقري  3حاكم مصرف لبنان كان عم يشتغل من سنين على  - 9

 لالقتصاد اللبناني. 

 :كان عم يدعم

  ةالقطاع العقاري عبر قروض السكن الميسر -1

  القطاع المصرفي عبر االكتتاب بسندات الخزينة بفواءد مرتفعة -2

  الليرة اللبنانية عبر تثبيت صرف الدوالر مقابل الليرة -3

من اول السنة بطل المصرف المركزي قادر يدعم هل القطاعات الثالثة. فقرر التخلي عن دعم 

االمر الذي ادى بطبيعة الحال   ارف،القروض السكنية الميسرة على امل الحفاظ على الليرة والمص

سنوات. وتبعه بداية انهيار الشركات  3الى ضربة قاضية للقطاع العقاري المتهالك اصال منذ 

   .العقارية الكبيرة

من قروض المصارف )يعني الثلث(، صارت المصارف  %33بتشكل   بما انو القروض السكنية

ية عم يتخلفوا او توقفوا عن الدفع. يعني البنك اخذ بخطر النو قسم كبير من مقترضي القروض السكن

الشقق المرهونة بسبب تخلف الدفع، وصار عندو كثير شقق بس منو قادر يبيعها حتى يتسرد السيولة 

  .النو السوق العقاري جامد او باالحرى ميت. يلي صار انو المصارف صارت هي كمان بازمة

ف المركزي لضخ دوالرات في السوق لتثبيت مما دفع المصر  صار في ازمة سيولة خطيرة

صرف الليرة، بداء تراجع احتياطي الدوالر في المصرف المركزي، فبحسب صندوق النقد الدولي 

اي  2023سنة  13.5وسيصبح  2018في العام  37صار  2017مليار سنة  42كان االحتياطي 

  .2021انيهيار االقتصاد سنة 

 :ة لمحاولة استيعاب الكارثةقام رياض سالمة بالخطوات التالي

في بنك بيروت  %10ووصلت الى  % 8.5رفع نسبة الفاءدة في البنوك على الوداءع الى  -1

وهي فواءد كارثية االعلى في العالم. االمر الذي دفع اصحاب االموال الى ابقاءها في البنوك بدل 

  .خاصاستعمالها في السوق، مما دفع الى انكماش االقتصاد في القطاع ال

 5، قيمتها eurobond  الفاءت سندات خزينة باليورو االسبوع اصدر المصرف المركزي -2

وهي االعلى بالعالم. اشترت القسم االكبر منها البنوك كي تحافظ على ارباحها  %7.5مليار، بفواءد 

  .بينما انتقلت المشكلة المالية من البنوك الى الدولة التي زادت من نسبة دينها
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  .في باريس cedar مليار، عبر مؤتمر 5اولة الحصول على سيولة من الخارج، قرابة مح -3

، لما رح تنهار الليرة والدولة مش رح تقدر تدفع 2021يعني نحنا رايحين صوب االفالس عام 

مستحقاتها النو مدخولها صار نفس قيمة خدمة الدين الذي عليها تسديده باالضافة لضخ االموال 

  .طرة على تثبيت صرف الليرةلمحاولة السي

يعني كل ما طلع حاكم مصرف لبنان يطمنكن انو الوضع االقتصادي سليم، عرفو انو الوضع 

 .طالل الفغالي  .سيء جدا وعم بطمنوا العالم تيضل عامل الثقة موجود قبل االنهيار

 

  ....كذبة قطع النفط عن الغرب في حرب تشرين - 10

 هذه الكذبة و فضحها...؟؟ألم يحن الوقت لالنتهاء من 

 ......فقط أقرأوا الفوائد االمريكية و الفوائد السعودية.....لتعرفوا حقيقة ما جرى

تشرين اول )   من الكذبات الكبرى التي زرعوها زرعاا و حشوها حشواا في دماغنا منذ حرب

لمعركة ألول مرة و حتى اآلن.... وهو موضوع كذبة استخدام النفط كسالح في ا 1973اكتوبر ( عام 

و كذبة التضامن العربي الخليجي و على رأسه السعودي أيام فيصل بن عبد العزيز آل   في تاريخنا

سعود... و تضامنه مع ) أشقائه ( العرب من الجنود السوريين و الجنود المصريين الذين رووا 

ة ندرسها في مادة بدمائهم الطاهرة أرض تلك المعارك ...فمرة ندرسها في مادة التاريخ و مر

 .....القومية...و ربما يدرسها ابناؤنا مستقبال في مادة الرياضيات أو الفيزياء

قتل الملك فيصل بسبب تلك و زيادة في التضليل جعلونا نصدق تلك الرواية التي تكلمت عن م

ليتحول فيصل إلى بطل الحرب و بطل االعمار و بالنهاية شهيد دفع ثمن مواقفه  ...البطولة

 .....القومية

 ترى ما حقيقة تلك القصة ..؟؟

إن هذا الموضوع ال نستطيع الولوج اليه إال بعد ان نلقي الضوء قليالا على الفترة التي سبقت  

و ما تالها من مؤتمر للقمة  1967و هو فترة ما بعد هزيمة حزيران  1973حرب تشرين األول عام 

 ...ة في السبعينات من القرن الماضي في أمريكاالعربية في الخرطوم....اضافة الى أزمة الطاق

و هو المؤتمر  1967في شهر أيلول من عام   الذي عقد  إن مؤتمرالقمة العربي في الخرطوم  -

الذي عقد بعد هزيمة حزيران و عقد بحضور الرئيس المصري عبد الناصر و عدوه اللدود في تلك 

ك المؤتمر الذي اشتهر بأنه مؤتمر الالءات الثالثة ذل االيام الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز...

 (.. في وجه اسرائيل ..) ال للصلح...ال لالعتراف..ال للتفاوض
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في ذلك المؤتمر حدث ضغط كبيرمن القادة العرب و على رأسهم عبد الناصر في محاولة 

 (.. 1967ران الصدار قرار بوقف النفط عن الدول التي ساعدت اسرائيل في عدوانها المذكور) حزي

رفض ذلك و بقوة معتبراا ان النفط العربي ليس سلعة لخوض الحروب   و لكن الملك السعودي فيصل

و فعالا استطاع في ذلك المؤتمر  بقدر ما هي سلعة لتحسين األوضاع االقتصادية للشعوب العربية....

في التعويض على البلدان  أن يقنع الحاضرين أنه و بدالا من قطع البترول لماذا ال نستفيد من قيمته

بحيث نساعد في إزالة آثار العدوان ) و  التي تضررت و على رأسها مصر و سورية و األردن ..

بحكم الحاجة الماسة  كان هذا اسم الشعار الذي طرح بعد هزيمة حزيران ( و فعال كان له ما أراد..

فط عن الغرب الذي كان قد نفذه و طوي بذلك بند المطالبة بقطع الن ...للمال لتعويض خسائر الحرب

 ....العراق و ليبيا بعد تلك الهزيمة

تعرضت الواليات المتحدة األمريكية إلى أزمة في الطاقة  1972و عام  1971في عام    -

 :ب تتلخص عرفت فيما بعد بأزمة السبعينات

  ...  انخفاض الدوالر عالمياا بعد تعويمه من قبل بعض العمالت االجنبية .1

سلسلة قوانين لحماية البيئة   تسويق و انتاج الطاقة داخل الواليات المتحدة بسبب أزمة .2

و المياة النقية في  1971أهمها قوانين الهواء النقي في آب  1971و  1970بين عام 

مما شكل تقليص إلنتاج الطاقة و أدى إلى أن يكون النفط المستورد من  1972  شباط

تج محليا في أمريكا...) الموضوع طويل ال مجال البلدان العربية أرخص من المن

  (..لتفصيله هنا

أي أثناء التحضير السوري المصري لتلك الحرب.... طرحت  1973وفي األول من آب عام 

على أمريكا كما فعلت  استخدام النفط كأداة ضغط سياسيةسورية و مصر من جديد على فيصل 

 .تلك الفكرة التي لم تجد صدى لدى فيصل  العراق وليبيا ابان هزيمة حزيران....لكن

... تفاجأ 1973وعندما شنت مصر وسوريا الهجوم في السادس من تشرين االول ) اكتوبر( 

واستاء بشدة .. وأعلن أمام أصدقائه األمريكان عبثية هذه المعركة )  الملك فيصل بخبر الحرب ...

بانهم مراهقون....(  2006في حرب تموز  يذكرنا هنا بكالم ابنه سعود الفيصل الذي وصف المقاومة

... وعارض فيصل تلك الحرب و عارض أيضا حظرالنفط الذي طالما طالبوه به..... لكن و بشكل 

بحيث يكون الحظر   وافق على الحظر وكانت موافقته فعال ملفتة  تشرين االول  19ملفت في يوم 

الذي قام برفع سعر النفط   ني ) الشاه (و الملفت أيضا الموقف االيرا.  فقط %15بنسبة تصل الى 
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بشكل مضاعف اكثر مما رفعه العرب...ايران التي كانت الدولة االكثر التصاقا و انحناء   االيراني

 . امام االمريكي

ظهر ذلك الحقا بمذكرات كيسنجر اثناء لقائه   كما  الدور األساسي بذلك  يبدو ان كسينجر كان له

جوبير للوزير   عندما قال 1975ي ذلك الوقت ميشيل جوبير... عام وزير الخارجية الفرنسي ف

في   اجتمعوا وقّرروا  أن أصّدق بأّن نفَراا من البسي الجالليب في الخليج  كيسنجر: ) وهل تريدني

َرْفع سعر النفط....؟؟ . فأجاب كيسنجر: ال يَهمني ماذا تصدق أو ال تصدق،   مع شاه إيران  ليلة ليالء

نعم يبدو أن كيسنجر كان صاحب  ..(لى أوربا أن تعرف بأن )مشروع مارشال قد انتهىبل يجب ع

   : الحل السحري لألزمة التي كانت قائمة في امريكا ... حيث كان ما يلي

 ....الفوائد االمريكية

الزيادة في أسعار البترول العربي عالجت أزمة السبعينات في أمريكا التي تحدثنا عنها سابقا  .1

والتي كان من ضمن   التي كانت تضغط على صانع القرار األمريكي 1972ة ازمة و خاص

أسبابها المنافسة السعرية بين شركات البترول األمريكية المحلية والبترول العربي األرخص 

ا قياسية  .في السعر... وعليه فقد انتهت حالة المنافسة تلك... وحققت تلك الشركات أرباحا

مليار دوالر... طبقاا  420األمريكية الناتجة عن رفع سعر البترول بلغت أرباح الشركات  .2

دوالرات  7......فقد حصلت الشركات األمريكية على 1974ألرقام األرباح المعلنة عام 

 60صافي ربح مقابل كل دوالر حصلت عليه الدول المنتجة للبترول و كان ربح السعودية 

 مليار دوالر

يجة للحظر إلى إضعاف االقتصاد في أوروبا واليابان لصالح أدى ارتفاع سعر البترول كنت .3

االقتصاد األمريكي فأوروبا واليابان المحرومتان تقريباا من اإلنتاج النفطي المحلي تضررت 

موازين مدفوعاتهما بشدة بعد أن فُرض عليهما شراء البترول بأثمان مضاعفة.... فقد كانت 

 %90اتها... بينما كانت اليابان تستورد في حدود من احتياج %80أوروبا تستورد في حدود 

فقط  %2مما تحتاج إليه... ولم تتأثر الواليات المتحدة التي كانت تستورد وقتها من العرب 

 .من احتياجاتها البترولية

كان هذا الحظر بمثابة االنقاذ لالقتصاد االمريكي عبر معالجة الخلل في ميزان مدفوعاتها  .4

  1973ا قبل حرب تشرين االول ) أكتوبر( عام الذي كان يواجه عجزا 
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تحسن موقف الدوالر مقابل تراجع عمالت أوروبا واليابان ما أدى إلى إنعاش االقتصاد  .5

 األمريكي

انتعش االقتصاد األمريكي نتيجة الودائع واالستثمارات العربية الهائلة التي انهالت على  .6

 .البنوك والشركات األمريكية

البيئة الخاصة بالهواء والماء السابق إصدارها... والتي كانت تمثل ضغطاا تم تجميد قوانين  .7

 .على صانع القرار ومشكلة للمنتجين للطاقة في الواليات المتحدة

 بالمقابل ....ماذا استفادت السعودية..؟؟

  ا للبرميل... وشكلت تلك الطفرة للسعودية والخليج  12إلى  3تم رفع أسعار النفط من دوالرا

ة تكوين ثروات واسعة وكان ذلك السعر يتجاوز العشرة دوالرات للمرة االولى في بداي

 ... التاريخ

 خوض المعركة   تم تتويج الملك فيصل على عرش الزعامة العربية بادعاء أنه قد استطاع

كما خاضها الجيش السوري و المصري ...كما تم تسويق بطولته في مواجهة اسرائيل القوة 

....و كسرت الرئيس المصري عبد 1967وش العربية مجتمعة في حزيران التي كسرت الجي

  ....الناصر عدوه اللدود

 بادعاء أن )   التقليل من شأن ) النصر ( الذي تحقق بسواعد ودماء المصريين والسوريين

النصر( تحقق بالنفط ال بالدم و بالتالي نحن السعوديين نحن االقوى و نحن من يقاتل و 

 ...ينتصر

 بتت السعودية لألمريكان أنها حليف يمكن االعتماد عليهأث. 

ا... بل إن نتائجه تبين   مما سبق يمكن أن نستنتج أن حظر النفط ليس عمالا عربيّاا أو سعوديّاا خالصا

ا بالتحريض األمريكي على رفع األسعار لتحقيق المصالح األمريكية   ...بأن هذا العمل كان مدفوعا

ة و دول الخليج زاد دخلها بالمليارات و كله على حساب دماء جنودنا و دمار السعودي  ....ذاا ا

تلك كانت من الكذبات الكبرى التي تربينا عليها و آن االوان لفضحها و التخلص منها .... بنيتنا التحتية

ماء التي فهل نقرأ في كتبنا الحقا عن هذه الكذبة و نكون اوفياء للد .......وخاصة في مناهجنا التعليمية

 اريقت في تلك الحرب.....؟؟؟

 ....على فكرة
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و على الشعب السوري من السعوديين كانوا   أحقد الشخصيات في االزمة الحالية على سورية

وزير الخارجية االسبق سعود الفيصل الذي استمات لكي يجلب الناتو  اوالد الملك فيصل ذاته.....

 ....لفيصل عراب العالقات السعودية االسرائيليةو أخوه تركي ا ليحتل سورية و يدمرها....

 من صفحة .........د.علي مخلوف...................................................
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 االقتصاد السوري: - رابعاا 

 راترئيس اتحاد المصدرين: شهادات اإليداع حل وفرصة لعودة القطع ومنح أرباح على المدخ - 11

 09-08-2018  :االقتصاد اليوم

أكد محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين السوري : أّن قرار مصرف سورية المركزي حول 

 . شهادات اإليداع هو حل و فرصة لعودة القطع األجنبي و منح أرباح للمدخرات بالقطع األجنبي

ذاا آمناا و خاصة أنّه لن يتم سؤال مؤكداا وبما اليقبل الشك أّن هذا القرار سيكون مجدي و سيكون مال

وكل ما   أي مودع بالمصارف الخاصة و العامة إليداعه بالقطع األجنبي عند اإلدخال أو اإلخراج

 . على المودع فعله هو اإلعالن عن أن هذا المبلغ هو مدخرات شخصية

ألنها فوائد غير نحن نعتقد بأن الفوائد العالية التي تدفع بدول الجوار هي محل شك   وقال :

طبيعية و نعتقد أن نهايتها لن تكون سعيدة وهو ما بات يدركه الكثير من السورين المودعين في تلك 

المصارف الذي عليهم أن يعلموا أّن بالدهم بصدد أن توفر لهم فرصة استثنائية تنظر اليها دول 

أّن سورية ستكون منطقة  مشيراا إلى وشركات كبرى بكثير من االهتمام والسعي لالستفادة منها

االزدهار األهم في العالم طوال السنوات القادمة خاصة و أّن الدولة السورية تدرك جيدا ضرورة 

تهيأة ظروف هذا االزدهار وتعمل من أن أجل أن تكون عملية إعادة اإلعمار بمسارات صحيحة 

ي االستثمار الداخلي , ويبدو واضحا أّن هناك تركيز كبيرعلى ضخ أموال السوريين ف  . وقوية

وأعتقد يقول : " السواح "أّن االجراءات المصرفية المهمة واالستثنائية التي بدأت الحكومة 

باتخاذها ستساهم في امتالك المال السوري لناصية العمل واالستثمار في بالدهم خاصة   السورية

بالغات لطالما عرقلت وأّن البالد مقبلة على قانون عصري لالستثمار وغير مقيد بقرارات و

 . االستثمار سابقا

السواح حث المصدرين السوريين على التعامل مع المصارف السورية التي وصفها بالمالذ 

اآلمن لهم خاصة في ظل الظروف الحالية وحيث تبدو هناك صعوبات حقيقية وجوهرية لدى بنوك 

 . الى درجة تهديدها باالفالسالمصارف في الدول المجاورة خاصة لجهة كونها محفوفة بالمخاطر 

وقال : كل األمور المالية للمصدرين السوريين يجب أن تكون داخل الجهاز المصرفي السوري 

 . الذي بات اليوم محررا من أي صعوبات و تضمن درجة آمان عالية لألموال

https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86:-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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نة من السواح دعا الى عدم االنسياق وراء بعض األخبار التي يتم تبنيها ودعمها من جهات معي

أجل التشويش على العمل المصرفي في سورية ويكون الهدف منها التخويف وخلق الشكوك التي 

تبدو الظروف مساعدة عليها خاصة و أننا نخرج من حرب ونحتاج الى جهود كبيرة من أجل الترويج 

حسابات مشيرا وعلى سبيل المثال الى الخبر الذي تم بثه عن تجميد  .للمصارف السورية والعمل فيها

السورين لم يكن في الحقيقة إال إجراء طبيعي تقوم به كل مصارف العالم عند تفعيل الحسابات 

 . المجمدة

رئيس اتحاد المصدرين السوري رأى أن إصدار شهادات االيداع يعد نقلة حقيقة ستتبع باجراءات 

لها على عودة ستحفز بمجم  تبدو وكأنها قد نضجت لتشكل بمجملها منظومة قرارات استثنائية

الرساميل السورية في الخارج وستدفع السوريين إليداع اموالهم في المصارف السورية بكثير من 

وقال تبدو خطوة شهادات اإليداع في غاية األهمية وذلك في ضوء وجود تقديرات تشير الى .   الثقة

والتي يرغب أصحابها ,   ضخامة حجم االموال العائدة لمتعاملين بالقطع االجنبي في دول الخارج

بالعودة الى سورية بسبب تحسن االوضاع في سورية وبسبب المضايقات التي يتعرض لها بعضهم 

بما فيها فرض ضرائب في بلدان لم تكن تفرضها . وكلنا يدرك ارتفاع المخاطر السيادية يوما بعد 

ن هنا يتأكد لنا وجود م . يوم في كل من لبنان واألردن حيث يوجد قسم مهم من المدخرات السورية

كتلة نقدية كبيرة من القطع االجنبي يفترض بالنظام المصرفي السوري أن يستقطبها للتحوط من 

 .  المخاطر التي قد تتعرض لها في الخارج ولتمويل احتياجات إعادة اإلعمار في سورية

وم بها الحكومة لتكون وهنا ال بد من االشارة والحديث عم جملة الخطوات المتوازنة والهامة التي تق

 . عودة الرساميل السورية ضمن سياق صحيح ومضمون

إذاا التوجه إلصدار شهادات اإليداع جاء بهدف استقطاب األموال السورية في الخارج عن طريق 

تشجيع المصارف على جذب الودائع بالقطع األجنبي . علماا أنّه سيتم ضخها في االقتصاد السوري 

ج إلى تمويل بالقطع والتي تدر عوائد مجزية بالقطع االجنبي بحيث تغطي تكلفتها للمشاريع التي تحتا

 . وتدرعائد بالقطع للخزينة العامة

السواح أكد أّن سعر الفائدة المقترح على شهادات اإليداع جيد ومجزي , ويجب عدم مقارنته 

لمقلقة على هكذا فوائد في نطام بالفوائد التي تمنح في الدول المجاورة وحيث هناك الكثير من االسئلة ا

 سيرياستيبس  . مصرفي مهدد باالفالس وفقا لما صرح به مسؤولين ورجال أعمال لبنانيين

https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86:- 
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 ماليين ليرة يحتاج لتصريح شفهي..  5مدير مصرف عام يؤكد: إيداع مبلغ فوق  - 12

 مليوناا  15وكتابي لفوق 

 08-08-2018  :االقتصاد اليوم

التي « فيسبوك»سنوات حرب أن نتحدث عن نوايا العديد من صفحات  7من غير الوارد بعد 

ل أسعار الصرف وأخبار االقتصاد، وامتهانها ترويج اإلشاعات التي يستفيد منها الكثير تعمل في مجا

من التجار مقابل ضرب استقرار سعر الصرف، إال أن الوضع هذه المرة يتعدى محاولة التأثير في 

سعر الصرف، إلى محاولة ربما إحداث أزمة سيولة مصرفية، عن علم أو غير علم بأن اإلعالم هو 

وسيلة لتحقيق هكذا أزمات، والتاريخ القريب يشهد بهذا، إذ إن إحدى أزمات السيولة حدثت في أسهل 

 .نفس يوم نشر خبر صحفي عن سحب المودعين للسيولة من أحد المصارف في أوروبا

ما حدث، لجوء صفحات فيسبوك إلى اجتزاء أسطر من مقال صحفي، لتنجز سبقها الصحفي 

فة المواطنين في كافة البنوك السورية.. المصارف السورية للمواطن تجميد أرصدة كا»تحت عنوان 

، بمعنى قيام المصارف بحجز حسابات السوريين وعدم تحريكها حتى يبادر «المعتّر: من أين لك هذا

أصحاب الحسابات إلى كشف مصادر أموالهم، وتدوالت صفحات عبر الفيسبوك حول تعقيد التعمالت 

عيل الحساب الذي يتضمن سجل تجاري أو صناعي لصاحب الحساب، سند المصرفية كشرط إعادة تف

إقامة، أوراق نظامية تثبت مصدر األموال من أين لك هذا، وغير ذالك عليك أن تنسى حسابك 

 .المصرفي

 نفي

تحدثنا مع أكثر من رئيس تنفيذي ومدير عام في المصارف العامة والخاصة، حيث أكدوا على 

، ومنهم مدير عام المصرف العقاري أحمد «اإلشاعة»ات التي وردت في عدم صحة أي من المعلوم

العلي، مؤكداا وجود تسهيالت في كافة اإلجراءات تنفيذاا لتوصيات الحكومة وتوجيهات مصرف 

سورية المركزي، منوهاا بأن إجراءات فتح الحساب العادي أمر بسيط جداا، وال يطلب أي من 

هاتف( فقط لتوثيق محل اإلقامة لطلب فتح  -ماء -فاتورة )كهربااألوراق المذكورة، ويكتفى بأي 

 .الحساب الجديد

ماليين ليرة سورية لعميل غير معروف بالنسبة  5مشيراا إلى أن طلب إيداع مبلغ يزيد على 

إلخ( وللمرة … للمصرف يكتفى بطلب تصريح شفهي عن مصدر األموال )بيع أرض أو منزل

https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF:-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%81%D9%88%D9%82-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A..-%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%81%D9%88%D9%82-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B
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مليون ليرة سورية، فيطلب من العميل للمرة  15المبلغ المودع عن  األولى فقط، أما في حال زاد

األولى تصريح خطي بمصدر األموال، وهذه إجراءات معمول فيها في كافة دول العالم لمكافحة 

 .غسيل األموال

أما فيما يخص الحسابات المجمدة، فأوضح العلي أن الحساب الجاري يعتبر مجمداا بعد عام على 

بعد عامين لحساب التوفير، وعندها يطلب المصرف حضور صاحب الحساب أو من عدم تحريكه، و

يفوضه إلعادة تحريك الحساب، وهذا يضمن حق العميل أوالا، وهو إجراء طبيعي ومعمول فيه في 

كل دول العالم، إذ إن المصارف في سورية تعمل وفق أنظمة عالمية معروفة لضمان حقوق العمالء 

 .والبنك

رئيس تنفيذي ألحد أكبر المصارف الخاصة كل ما تم تداوله حول الموضوع عبر  من جهته نفى

فيسبوك، مبيناا أن اإلجراءات واضحة وسهلة، ومعمول فيها وفق المعايير العالمية لمنع غسيل 

األموال وتمويل اإلرهاب ضماناُ حقوق العمالء والمساهمين في المصارف ولسمعة القطاع 

 .المصرفي

 بالتفصيل

المصرفي علي محمود محمد أن ما أُثير عبر الصفحات االفتراضية ما هو إال محاولةا للتشويش رأى 

على عمل القطاع المصرفي السوري، مؤكداا أن توجيهات المصرف المركزي األخيرة انعكست على 

العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بتسهيل اإلجراءات لناحية فتح الحسابات أو عمليات اإليداع 

الذي أكد على ضرورة أن يتجنب  2015للعام  15حب وخير مثال على ذلك القرار رقم والس

المصرف عالقة مع عميل ما دون التعرف على هويته ونشاطه والتحقق من صحتها، إضافةا إلى 

بعض التفاصيل المطلوبة فيما يُعرف عالميا بنموذج )أعرف عميلك( وذلك في إطار مجموعة من 

مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة من التدابير الالزمة ل

المواطنين السوريين فقد اكتفى القرار بالبطاقة الشخصية إضافةا إلى مستند يحدد محل إقامة العميل 

سواء كانت فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف أو سند إقامة، أو مستند يدل على الجهة التي يعمل فيها 

 .ميل إن كان يعمل لدى جهة ماالع

وبين أن تلك المتطلبات فرضت حماية ألموال المودعين والعمالء من أية احتماالت غش أو 

 2016لعام  1418سرقة او انتحال شخصية وليس زيادة في تعقيد العمل المصرفي بتاتاا، فالقرار رقم 

ك كان واضحاا لجهة ضرورة قيام كان واضحاا لجهة الفترة التي يعتبر فيها الحساب جامداا، وكذل
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العميل شخصياا أو وكيله القانوني بتنشيط حسابه مع توقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخ 

التنشيط مع نموذج خاص بذلك، وزيادة في األمان المصرفي فقد فرض القرار على المصارف أن 

أياا كان عليها، وفي هذا  تحجب ملفات الحسابات الجامدة عن الحسابات النشطة بغية عدم اطالع

 .اإلطار فإنه ال يصنف الحساب بأنه جامد إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر )مديناا أو دائناا( نشط

أما لجهة ضرورة التصريح عن مصدر األموال فإنه وحسب الممارسات المصرفية العالمية 

قة العمل مع العميل والتأكد المثلى فالمصارف من واجبها أن تمارس رقابة مستمرة فيما يتعلق بعال

 2016لعام  17من أن هذه العمليات تتوافق مع ما يعرفه المصرف عن العميل، لذا كان القرار رقم 

والذي حدد ضرورة االستعالم من العميل عن مصدر األموال أو وجهتها وذلك حين تكون العملية 

مليون ليرة سورية أو  15و تتجاوز قيمتها عملية نقدية أو عدة عمليات نقدية مرتبطة فيما بينها، تبلغ أ

ماليين وما دون فهي في إطار إجراءات العناية والتعرف على  5ما يعادلها، وكل العمليات التي تبلغ 

 الوطن   .العميل فقط، وللمرة األولى، ويكون السؤال شفهي للعميل

https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF:-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-

%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%81%D9%88%D9%82-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-

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

%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A..-

%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%81%D9%88%D9%82-15-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B 

 

 منشأة صناعية تعود للعمل واإلنتاج بالمنطقة الصناعية في تل كردي  70  - 13

 14-08-2018  سانا-ريف دمشق

بالمنطقة الصناعية في تل كردي بريف دمشق بتبسيط اإلجراءات للحصول طالب الصناعيون 

على ترخيص إداري للمنشات الصناعية وإشراكهم في إعداد المخطط التنظيمي للمنطقة ومنح 

 .إعفاءات ضريبية للمستثمرين وتسهيل عمليات نقل البضائع والسلع نصف المصنعة

كتور مأمون حمدان اليوم على المنشات الصناعية وأكد الصناعيون خالل جولة وزير المالية الد

في المنطقة ضرورة متابعة عمليات إزالة الركام واألنقاض وصيانة الطرقات واستكمال مد شبكة 

 .الكهرباء لعدد من المنشات والكبل الضوئي وشبكات الخليوي والهواتف الثابتة وتوفير مياه الشرب

بعد االعتداء عليها  2015ت عن الخدمة في أواخر وكانت المنطقة الصناعية في تل كردي خرج

 .من قبل التنظيمات اإلرهابية المسلحة
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ووفقا لعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحالق فإن عدد المنشات 

/ 70التحتية وعمليات الترميم لـ / الصناعية التي عادت للعمل واالنتاج في تل كردي بعد تأهيل البنى

/ وهي تعمل حاليا بشكل جزئي أو كلي في مجال الصناعات الغذائية والهندسية 138ة من أصل /منشأ

 .والكيميائية والنسيجية

من جانبه أوضح الوزير حمدان أن االجراءات الحكومية المتخذة في المنطقة الصناعية في تل 

بنى التحتية ومنح كردي وغيرها من المدن والمناطق الصناعية بما تتضمنه من إعادة تأهيل لل

القروض مكنت الصناعيين من ترميم منشآتهم وعاد الكثير منها للعمل ولو بطاقة انتاجية محدودة 

القاضي بتسوية الديون  2015لعام  26داعيا الصناعيين المتعثرين إلى االستفادة من القانون رقم 

 .المتعثرة لدى المصارف العامة لجدولة قروضهم

ود لجنة في رئاسة مجلس الوزراء تدرس طلبات جدولة القروض المتعثرة وأكد وزير المالية وج

معربا عن استعداد الوزارة لدراسة كل طلبات الصناعيين المقدمة تتضمن شرحا لواقع منشاتهم 

 .واحتياجاتهم

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أنه إضافة للمعامل التي عادت 

 .منشأة صناعية في المنطقة قيد الترميم 40حو لإلنتاج هناك ن

وكان الصناعيون طالبوا خالل لقائهم وزير المالية آواخر العام الماضي بحل مشكلة القيود 

العقارية ومنح التراخيص اإلدارية الدائمة للمنشآت التي تمت اعادة ترميمها والبدء بدفع التعويضات 

لة قروض المتعثرين وإعادة منحهم قروضا تشغيلية حسب قيمة األضرار ومنح قروض ميسرة وجدو

وحتى أول تشرين الثاني من العام الماضي  2013وإعفائهم من الضرائب وغراماتها من بداية عام 

 .سنوات اعتبارا من تاريخ العمل 3ومنحهم إعفاء من ضريبة األرباح لمدة 

https://www.sana.sy/?p=798527 

 

 فيديو -جناحا بمهرجان العيد في حلب 73ي منتجات منوعة بأسعار مخفضة ف - 14

 14-08-2018  سانا-حلب

جناحا يحتوي على منتجات غذائية وألبسة ومواد  73افتتح مساء اليوم مهرجان العيد الذي يضم 

 .تهم كل أفراد األسرة مع اقتراب حلول عيد األضحى المبارك في فندق شيراتون حلب

ات الغذائية اكسسوارات ومواد تجميل وألبسة نسائية وتضم أجنحة المهرجان إضافة إلى المنتج

 .وألبسة أطفال ومشغوالت يدوية وشرقية ونحاسيات ومنتوجات متنوعة
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واعتبر حكمت جعفر مدير المهرجان أن الفعالية تسهم في تنشيط الحركة االقتصادية في حلب 

 .ودعم المنتج المحلي تأكيدا على عودة دوران عجلة االقتصاد من جديد

جناحا يحتوي  73بين صالح بالج مدير مؤسسة بالج لتنظيم المعارض أن المهرجان يتضمن و

بالمئة في قسم  40الغذائيات و  بالمئة في قسم 25جميع المواد مع تخفيضات باألسعار تصل حتى 

 .األلبسة.. مشيرا إلى أن المهرجان يشكل رسالة بأن حلب عادت من جديد

لمهرجان والتقت المشاركين لرصد أهم المنتجات حيث بينت ماري كاميرا سانا جالت في أقسام ا

التقليدية أن مثل هذه الفعاليات مهمة  دقاق إحدى المشاركات في مجال االكسسوارات والمجوهرات

لتنشيط الحركة االقتصادية في حلب بينما أشار أنس الحلو من شركة ريماس لصناعة األلبسة إلى أن 

المحلية بأسعار مناسبة للمستهلك في حين أكد محمود كاتبي من مجموعة المهرجان يطرح المنتجات 

 .بن العلبي أهمية هذه الفعاليات قبيل العيد لتقديم أسعار جيدة ومدروسة للمواطنين

وأوضح أنور بوادقجي من شركة بوادقجي للعطور ومستحضرات التجميل أن الهدف من 

ار مدينة حلب بعدما تعرضت له من دمار على يد المشاركة في المهرجان المساهمة في إعادة إعم

التنظيمات اإلرهابية بينما بين أحمد مسعود صاحب منحلة الرغد إلنتاج جميع أنواع العسل الطبيعي 

 .المواطنين بالمنتجات المحلية الطبيعية أن مشاركتهم هدفها تعريف

والت اليدوية الشرقية في وعبرت بانة بغدادي عن سعادتها بالمشاركة لتقديم المنتجات والمشغ

حين بينت سارة الفرا إحدى المشاركات في المهرجان بالمنتجات الغذائية تخفيضات األسعار التي 

 .يقدمها المهرجان للمواطنين

عدد من المتسوقين أكدوا شمولية المهرجان لكل المنتجات بما فيها الغذائية واأللبسة وحاجيات 

فئات المجتمع بينما لفتت مهجة رزوق  اد المعروضة تهم كلالعيد حيث أكدت شذى عبجي أن المو

إلى أن األسعار جيدة والمنتجات ذات جودة عالية في حين أشارت السيدة راوية إلى أهمية عودة 

لمدينة حلب األمر الذي أسعد أبناء المدينة وخلق جوا من الفرح بوجود منتجات  الحركة والنشاط

 .وطنية الصنع ذات جودة عالية

أيام لتقديم تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية التي تهم أفراد  7ستمر المهرجان على مدى وي

 .األسرة كافة قبيل عيد األضحى المبارك

 https://www.sana.sy/?p=798681    زينب شحود -قصي رزوق
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 حذف_صفر من العمالت_السورية... هل يصبح #راتب الموظف السوري أربعة آالف ليرة؟ - 15

أحد الخبراء االقتصاديين في سوريا حذف صفر من العمالت السورية، واصفاا األمر بأنه اقترح 

 ."سيكون "أعظم هدية من الممكن أن تقدمها الحكومة للمواطن

وقال الخبير االقتصادي السوري بركات شاهين، إنه "البد أن تفكر الحكومة بالمواطن ووضعه 

لى راتبه، بل بحذف صفر من جميع العمالت، أي أن ع %30المادي السيئ بشكل جدي، ليس بزيادة 

  ."من العملة المتداولة %97تصبح الخمسين ليرة، خمس ليرات وهكذا تعود لوضعها ونختصر 

وأضاف شاهين، وهو معاون وزير الصناعة السابق في سوريا أن "كل العالم وكخطوة أولى 

أ هذا اإلصالح بحذف هذا الصفر وبهذا تصبح تجاه اإلصالح االقتصادي، كألمانيا وتركيا وايطاليا، بد

الليرة "ليرة ذهبية" تعادل عشر ليرات، ويكون وضع المواطنين عاد إلى ما كان عليه قبل األحداث، 

وهي أعظم هدية من الممكن أن تقدمها الحكومة للسوريين، فتبدأ عجلة االقتصاد بالدوران وترتفع 

 ."الثقة بين المواطنين والحكومة

هذا المقترح الذي سبق وصدر عن بعض االقتصاديين في سوريا، تقول الدكتورة في وبخصوص 

االقتصاد نسرين زريق لموقع قناة "الجديد" إن "عملية حذف األصفار من العمالت في الدول ذات 

االقتصاد المتضخم، وسيلة وهمية وفورية لتخفيض سعر الصرف، وبدأت عشرات الدول بتطبيقها 

أصفار من عملتها منذ  6حتى اللحظة لم تنجح في أي بلد كان، فتركيا حذفت منذ السبعينيات و

 ."أصفار 3سنوات، وإيران حذفت صفراا، والعراق يسعى لحذف 

وتضيف الدكتورة زريق أن "المواطنين سوف يشعرون بتحسن اقتصادي وهمي ألن حذف 

بقى المعادلة ذاتها بالضبط الصفر سيغير سعر السلع ويغير دخل المواطن باللحظة نفسها، ولكن ست

دون تغيير بنسبة التضخم، وسوف ينجم عنها حالة ذعر شديد لدى أصحاب المدخرات واإليداعات 

ظناا منهم بحالة فقر قد تصيبهم إلنخفاض قيمة أموالهم في البنوك، وهذا سيؤدي مباشرة الى انكماش 

 ."يدةفي االستهالك، ريثما تتوضح الصورة ويتم إصدار العمالت الجد

سنت أميركي للورقة  9أو  7وتحدثت زريق عن تكلفة حذف الصفر والتي "قد تتراوح إلى 

 ."النقدية الواحدة ما سيكلف الخزينة السورية ماليين الدوالرات لشراء وتصميم عمالت جديدة

وتضيف أنه "مع وجود الرواتب كما في الحالة السورية بالعملة المحلية، بدون إسناد عقود العمل 

والتوظيف الى دولرة لهذه الرواتب أي تثبيت الراتب بالدوالر وصرفه بالليرة، فإن المواطن سيصحو 

دوالر  100ليرة، أي أن راتبه ما زال  44صباحاا ليجد راتبه أربعة آالف ليرة، وسعر الصرف 
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 100نت ليرة، مدخراته كا 25ليرة لكيلو السكر فرضاا سيجدها  250تقريباا، واألسعار سيراها بدل 

 ."آالف ليرة، وكذلك سعر منزله وسيارته وشركته 10ألف أصبحت 

وترى زريق أنه "في الحالة السورية ال نشكو من تضخم كتلة نقدية ورقية، والمواطن ال يحمل 

مليون ليرة ال تكفي لشراء خبز، "وهذا المبرر الوحيد لحذف االصفار عادة، في البلدان التي حذفت 

ليس حالا لسعر الصرف بل لتخفيف حجم النقود المتداولة، وأوضحت في  الصفر"، وتقول "هذا

 ."الختام أن الحل المفترض بحذف األصفار، "ال يسمن وال يغني من جوع

 الجديد
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 الذهب يتعافى مع انحسار التوترات التجارية العالمية - 1

 17-08-2018  سانا-لندن-نيويورك

شهراا مع هبوط الدوالر بفعل أنباء بأن الصين  19ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 

 .والواليات المتحدة ستجريان محادثات تجارية هذا الشهر

دوالراا  1177.80بالمئة إلى  0.3وذكرت رويترز أمس أن الذهب زاد في السوق الفورية 

بالمئة لتبلغ عند التسوية  0.1تسليم كانون األول فتراجعت أما العقود األمريكية للذهب   .لألوقية

 14.67بالمئة إلى  1.7ومن بين المعادن النفيسة األخرى صعدت الفضة  .دوالراا لألوقية 1184

كما  .دوالراا  14.30عند  2016دوالراا لألوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ شباط 

 832دوالراا لألوقية بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى  893.30بالمئة إلى  6قفز البالديوم 

 .شهراا  13دوالراا وهو أدنى مستوى له في أكثر من 

دوالراا لألوقية بعد أن المس في وقت سابق أدنى   782.98بالمئة إلى  2.6وارتفع البالتين 

 https://www.sana.sy/?p=799639 .دوالراا  751.25عند  2016مستوى له منذ تشرين األول 

 

 مليار دوالر بعد تجميد طرح أرامكو 12السعودية ستقترض  - 2

 18:34|  2018آب  23  "المصدر: "رويترز

نقالا عن مصادر أن الصندوق السيادي السعودي بصدد  أفادت صحيفة "فايننشال تايمس"

ام األولي مليار دوالر من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح الع 12اقتراض ما يصل إلى 

ونشرت وكالة "رويترز" سابقاا أن السعودية ألغت خطط  .السعوديةأرامكو# لمجموعة الطاقة الوطنية

صة في ُمصنع إدراج شركة النفط العمالقة مع تحول اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على ح

 .(البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك

بنكاا في عملية اإلقراض على أن يتم اختيار البنوك  16وقال التقرير إن من المتوقع مشاركة نحو 

 .الرئيسية في وقت الحق من اليوم الخميس

https://www.annahar.com/article/847823-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-

%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88 

 

https://www.annahar.com/keyword/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
https://www.annahar.com/keyword/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
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 طلبات شركات اوروبية لشراء النفطايران ترفض  - 3

 20:03|  2013كانون الثاني   9

اعلنت وزارة النفط اإليرانية عن رفض طلبات من شركات أوروبية قدمت لشراء النفط 

وقال الناطق باسم الوزارة علي رضا نيكزاد رهبر إن "بعض الدول األوروبية قدمت خالل  اإليراني.

ط اإليراني إال أننا رفضنا طلباتهم هذه " مشيرا الى أن إيران تثّمن األيام األخيرة طلبات لشراء النف

مواقف الزبائن الذين يشترون النفط اإليراني في وقت األزمة. وأكد أن حجم إنتاج النفط الخام ممتاز 

وخاطب دول مجموعة "البريكس " قائال انه "ال  للغاية وان صادرات النفط تجری بصورة متنامية.

 ."أكثر اطمئنانا لكم في مجال توفير الطاقةدولة كإيران 

https://www.annahar.com/article/5445-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A9-

%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%81%D8%B7 

 

 !اليوم األسوأ لترامب... "زعران الرئيس" يفضحون تواطؤه - 4

 21:04|  2018آب  23  "المصدر: "النهار  هشام ملحم

، او" اليوم االسوأ"، او "زعران الرئيس". أيضاا ")مايكل( كوهين يعترف إنها "صدمة الثلثاء" 

بذنبه ويورط الرئيس"، و "االحكام )القضائية( تضيق الخناق على ترامب". هذه بعض االوصاف أو 

عناوين الصحف التي أطلقت على ما حدث في محكمتين بعد ظهر يوم الثلثاء، وفي الوقت ذاته تقريباا 

كل كوهين، الوكيل السابق للرئيس في محكمة في نيويورك بذنبه بثمانية تهم حين اعترف ماي

فيديرالية، وحين اصدرت هيئة محلفين حكمها في والية فيرجينيا ضد بول مانافورت المدير السابق 

  .لحملة ترامب االنتخابية بانتهاك ثمانية قوانين فدرالية

https://www.annahar.com/article/848271-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-

%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%84%

D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%83%D9%83%D8%AA 

 

 

 

 

 

https://www.annahar.com/author/68-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85
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 حقيقة اصدار مصرف لبنان عملة جديدة من فئة الخمسة آالف ليرة لبنانية؟ ما - 5

 20:02|  2018آب  25

نفى مصرف لبنان في تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر" ما تتداوله بعض مواقع 

 التواصل االجتماعي من أخبار عن إصدار عملة جديدة من فئة الخمسة آالف ليرة لبنانية، نافيا هذا

 .الخبر جملة وتفصيالا 

ودعا مصرف لبنان جميع المعنيين لعدم تداول أي خبر عن إصدار أي عملة لبنانية اال إذا كانت 

    .صادرة عن مصرف لبنان

Banque Du Liban@BDL_Lebanon 

دار عملة جديدة من فئة الخمسة آالف تتداول بعض مواقع التواصل االجتماعي أخباراا عن إص

ليرةلبنانية، يهم مصرف لبنان أن ينفي هذا الخبر جملة وتفصيال ويدعو جميع المعنيين لعدم تداول أي 

 خبر عن إصدار أي عملة لبنانية اال إذا كانت صادرة عن مصرف لبنان

5:41 PM - Aug 25, 2018 

https://www.annahar.com/article/848699-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-

%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign

=newsletter_daily 

 

 انتهى التقرير                                                 

The report ended 

Raport się zakończył 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/BDL_Lebanon
https://twitter.com/BDL_Lebanon
https://twitter.com/BDL_Lebanon/status/1033363657735000064
https://twitter.com/BDL_Lebanon/status/1033363657735000064

