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

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

1 

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

 18/  198م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

  ,September 201809،  أيلول 09األحد 

M E A K -Weekly Economic Report No. 198 /18 

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 

 

 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 18/  198رير االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التق

 2018،  أيلول  09األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

ة الواردة في التقرير قد ال تكون موثوق 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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 2018،  أيلول  09األحد 

 االقتصاد العالمي: –أوالا 

 تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد - 1

 2018-08-13 

د ب أ: تراجعت الليرة التركية في األسواق اآلسيوية، اليوم االثنين، إلى -سنغافورة/واشنطن 

من قيمتها يوم الجمعة في ختام  %20مستوى قياسي جديد اليوم االثنين، بعد أن كانت قد فقدت أكثر من 

 .تعامالت األسبوع الماضي

 .ليرات لكل يورو 8و ليرات لكل دوالر 7وجرى تداول العملة التركية بأكثر من 

من قيمتها منذ بداية العام الحالي في ظل المخاوف بشأن قوة االقتصاد  %50وفقدت الليرة حوالي 

التركي وتصاعد الخالف بين واشنطن وأنقرة على خلفية اعتقال تركيا لقس أمريكي بتهمة المشاركة 

 .في محاولة االنقالب الفاشلة

بعد أن أرجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انخفاض قيمة وجاء تراجع العملة التركية اليوم 

عملة بالده إلى مؤامرة تستهدف اإلطاحة به وترتبط بمحاولة االنقالب الفاشلة التي جرت في صيف 

2016. 

وقال أردوغان أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في إقليم طرابزون على ساحل 

 ."حد "ما لم يستطيعون تحقيقه باالنقالب والتحريض يحاولون تحقيقه بالمالالبحر األسود أمس األ

وعلى  %50يأتي ذلك فيما دخلت الرسوم األمريكية الجديدة على منتجات الصلب التركية بنسبة 

حيز التطبيق اليوم، بعد إعالن الرئيس األمريكي مضاعفة الرسوم  %20منتجات األلومنيوم بنسبة 

تجات الصلب واأللومنيوم التركية يوم الجمعة الماضي في رسالة عبر موقع المفروضة على من

  ."التواصل االجتماعي "تويتر

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12cebe03y315538947Y12cebe03 
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  ) دوالر (  2018الناتج المحلي االجمالي عام   ترتيب دول العالم حسب حصة الفرد من - 2

  98,814قطر  1

  78,670لوكسمبورغ 2 

  64,584سنغافورة_3 

  54,947النرويج  4 

  53,431بروناي  5 

  53,101الواليات المتحدة 6 

  52,722هونغ كونغ  6 

  46,430سويسرا  7 

  44,480سان 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 
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  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 

  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 

  21,214بولندا  49 

  20,438ترينيداد وتوباغو  50 
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  20,065المجر  51 

  19,478الغابون  52 

  19,120التفيا  53 

  19,067تشيلي  54 

  18,749األرجنتين  55 

  18,558أنتيغوا وباربودا  56 

  18,191كرواتيا  57 

  17,884روسيا  58 

  17,748ليزيا ما 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 
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  12,730سانت لوسيا  77 

  12,264إيران  78 

  12,221البرازيل  79 

  12,207سانت فينسنت والغرينادين80 

  11,913الجبل األسود  81 

  11,498ليبيا  82 

  11,269صربيا  83 

  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 
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  8,168تونغا  103 

  كوسوفو  104 

  [8  ]7,766  

  7,534زائر الج 105 

  7,515السلفادور  106 

  7,423أوكرانيا  107 

  7,391العراق  108 

  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 

 االمم المتحده -منتدى االقتصاد والمال واالعمال 
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 ف وفقت الصين بين االيديولوجيا والتكنولوجيايك - 3

 2018/  8/ 13  حطان السيوفيد . ق  

 بين وردني بالبريد االلكتروني سؤال من قاريء مغربي ) كيف وفقت الصين الشيوعية

وضح القسم والتكنولوجيا ؟(سا ، وهل يستطيع العرب التوفيق بين التخلف  االيديولوجيا والتكنولوجيا

 ( ..ة والم لدى السائللشعوري انه يعبر عن مرار األول من السؤال ، واتجاوز القسم الثاني

،   اقتصادها الثاني في العالم سكانها مئات الماليين ،  الصين اليوم دولة عظمى مساحتها شاسعة ،  

قيادتها اقتصاد السوق ،   االشتراكية الماركسية ، وتعتمد ( يقودها حزب شيوعي يتبنى ) ايديولوجيا

 ةالرئيس الصيني تشي جينبينج حدد صراح بين االيدولوجيا والتكنولوجيا ... واستطاعت التوفيق

والتكنولوجيات المتقدمة  أن تكون الصين هي الرائدة العالمية في مجال الذكاء االصطناعي  اولوية

 ... لإلعجاب األخرى . ودعم هذا األمر بخطة تنمية مثيرة

العام الماضي ، بدأ   في الصين، تجربة رائدة في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه. في برنامج

بطاقات الهوية الخاصة بهم مع تطبيق واسع  تسمح الحكومة الصينية لمستخدمي "وي تشات" بربط

 .."عمالق التكنولوجيا "تنسنت تم استحداثه من قبل  االنتشار،

المندفعة في عالم الذكاء  هذا المشروع التجريبي، أحد أكثر الجوانب إثارة لالهتمام في جهود الصين

ة في الضخم  الصيني والشركات التكنولوجية عي .. ويمتن العالقة بين الحزب الشيوعياالصطنا

 .البالد

العالم، بما في ذلك  في المائة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات في 90تصنع الصين ما يقدر بـ  .. 

حتية عالمية ة تالعالمي يعتمد بشكل متزايد على بني ثالثة أرباع الهواتف الذكية. ما يعني أن االقتصاد

أعطيت للتكنولوجيات الجديدة مما يعني وضع   األولوية تصنع في الصين لتكنولوجيا معلومات

 من شركات القطاع الخاص، مثل تنسنت وبايدو وعلي بابا ... شركات  مجموعة كبيرا على  رهان

 ...الدولة الصينية وجهازها األمني  اسميا مع  التكنولوجيا الخاصة ترتبط

في أعين منافسيها   بط الوثيقة مع الدولة تعني أن شركات التكنولوجيا الصينية تبدو عملياالروا

 ...  بيد الدولة  الدوليين على أنها أسلحة

الخاص، قيمة  اليوم، تمتلك شركات التكنولوجيا التسع األولى في الصين، والمملوكة للقطاع

الصينية يشترك في الخصائص  للشركاتتريليون دوالر. الوجه الجديد  1.5تبلغ نحو   سوقية

هاوي، مؤلف كتاب "الرأسمالية الحمراء" يصفها  االشتراكية مع أسالفها المملوكة للدولة. فريزر
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 ."عليها الدولة بأنها "الشركات التي تشرف

ية التكنولوجيا المحل ويقول: "كون الشركة غير تابعة للدولة ال يعني أنها خاصة. أصبحت مجموعات

 . يتجزأ من االقتصاد الحضري الحدي  في الصينجزءا ال

ديكسون، أستاذ العلوم  العالقات بين الحزب والقطاع الخاص كانت دائما حساسة، كما يقول بروس

 .السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن

ئل لتشجيع االنمو إلى وس منذ تسعينيات القرن الماضي، توصل المسؤولون المحليون المكلفون بتعزيز

غالبا ما يشكلون واحدا من المصادر الرئيسة  الذين هم –أصحاب المشاريع الصغيرة في مناطقهم 

بدأ الموقف تجاه القطاع الخاص يتغير مع األزمة المالية في عام  للوظائف الجديدة....ومع ذلك،

على ذلك من  تبوما يتر –عندما أثار الخوف من اإلفالس بين الشركات المملوكة للدولة  ،2008

 .فقدان الوظائف

 متشددة أكثر بحي  إنه ال أن الحزب يعود إلى أساليب  المشهد اآلن في ظل الرئيس تشي، يشير الى

 ."يذهب يراقب فحسب، بل ويوجه إلى حي  يريد الحزب أن

لديها لجنة حزبية  أن تكون –المحلية واألجنبية  –يجب على جميع شركات التكنولوجيا الخاصة 

 .ة بهاخاص

حوار يمكن الحفاظ على ال وكما يقول فينج شيانج، أستاذ القانون في جامعة تسينجهوا: "بهذه الطريقة

هذا الترتيب الحزب، الذي يعني أيضا الدولة، على  باللغة التقليدية. يساعد‘ قيادة موحدة للحزب’ –

 .الشركات الخاصة مراقبة ما يحدث في

 بينما تمضي بكين المطالبة بنوع من المساعدة من الحكومة  ةفي المقابل، يمكن للشركات الخاص"

 –شركات بايدو وعلي بابا وتنسنت  قدما في الذكاء االصطناعي وغيرها من التكنولوجيات... لدى

 جميعا مختبرات مشتركة للبح  – BAT التكنولوجيا بات الشركات الثالث المعروفة بثالوث

 .حكومية والتطوير مع مؤسسات

 بادراتالمحلية بشأن  كة علي بابا، إضافة إلى مجموعة هواوي لالتصاالت، مع الحكوماتتعمل شر

 .... المدن الذكية

في شركات  "في وقت مبكر من العام الماضي، تم تعميم خطط للحكومة التخاذ "حصة ذهبية

لسيادية، الالستثمار"، صندوق الثروة  التكنولوجيا الثالث الكبرى. على الرغم من أن "شركة الصين

بابا..صناديق الدولة ال تزال تسبح في عالم التكنولوجيا، يرجع  لديه في األصل حصة صغيرة في علي
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 .الفائض النقدي من الشركات الحكومية التي تسعى بقوة وراء عائدات أفضل جزئيا إلى

يار مل 787رنمينبي " تريليون 5.3شركة تسعى إلى زيادة رأس مالها إلى  1000توجد أكثر من 

صناعة األسهم الخاصة ورأس المال المغامر  دوالر"، أي ما يعادل ثل  جميع األصول التي تديرها

 .في العالم

مليار دوالر لشركة  11.7تحولت بكين إلى مجموعات التكنولوجيا الغنية بالنقدية عندما أرادت ضخ 

 .االتصاالت المعتلة تشاينا يونيكوم في العام الماضي

قودها الرقمية التي ت تشيونجان الجديدة األحدث واألكبر لعرض رؤية تشي للمدينةتم تصميم منطقة 

 .الدولة

 :قطاع التكنولوجيا يتقدم بخطى سريعة نحو مجاالت ال يمكن تصورها في السابق

 .السيارات بدون سائق، وصناديق ضخمة من البيانات الشخصية

وجل فيسبوك وتويتر وج األجنبية: شركات تحافظ على المشهد بشكل عام خاليا من المنافسة  بكين

 . .محظورة في الصين

ا أن التكنولوجي كتب تشانج على حساب رسمي لشركة اإلعالم االجتماعية توتياو: "لم نكن ندرك

لبية استخدامها لنشر الطاقة اإليجابية، وت يجب أن تسترشد بالقيم األساسية لالشتراكية، بحي  يمكن

 ."العام والعادات الجيدة لنظاممتطلبات العصر واحترام ا

مفضلة لنماذج بكين ال تم استغالل الشركات الخاصة للمساعدة في سياسة العمالت األجنبية والترويج

 .رئيس شركة علي بابا  التكنولوجيا، خاصة مثل مبادرة الحزام والطريق، التي يروج لها رؤساء –

ستوى للشركات الخاصة إن م ومة يمكن أن تقوليقول البروفيسور فنج، األستاذ في تسينجهوا: " الحك

 ."الواقع إنه القانون في –معينا من التعاون مطلوب قانونا 

مايكروسوفت"، هذا العام. " براد سمي ، رئيس  التكنولوجيا الصينية موجودة في كل مكان اعترف 

 ....الصينية يجب علينا أال نقطع أنفسنا عن تألق التكنولوجيا

ن أن التكنولوجيا، لكن تبي إن الديمقراطية الليبرالية الغربية هي مفتاح اإلبداع في  يدعي الغرب .

جيد...لقد نجحت الصين الشيوعية في تحقيق  القتصاد المركزي يمكن أن يحقق االبتكار بشكل

 2018 / 8 / 13  الوطن   .   والتكنولوجيا في عالم اليوم التوازن بين االيديولوجيا
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 سي يرتفع بعد تعليق البنك المركزي مشتريات العملة األجنبيةالروبل الرو - 4

 21:09|  2018آب  24  "المصدر: "رويترز

سيبدأ  روسيا# الروسي على الرغم من اإلعالن عن أن عقوبات أميركية جديدة على الروبل# ارتفع

مستفيدة من وقف البنك  2016سريانها يوم االثنين، وابتعدت العملة الروسية عن أدنى مستوياتها منذ 

 .المركزي مشترياته من النقد األجنبي

 0.5والر منذ بداية الشهر الحالي، وتراجع أكثر من وخسر الروبل نحو ثمانية في المئة مقابل الد

في المئة هذا األسبوع متضررا من مخاوف بشأن فرض عقوبات أميركية جديدة على موسكو 

 .واالضطرابات في بقية األسواق الناشئة وخصوصا في تركيا

 علىونزل الروبل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين هذا األسبوع مما حفز البنك المركزي 

تعليق مشترياته اليومية من العملة األجنبية لالحتياطيات الحكومية، وهو ما خفف الضغط على العملة 

 .الروسية المنهكة بالفعل

بتوقيت  1442وساعد القرار في أن تسترد العملة الروسية بعض خسائرها. وبحلول الساعة 

، مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ أوائل مقابل الدوالر 67.59في المئة إلى  0.9غرينتش، ارتفع الروبل 

 .والذي المسه الخميس 69.01البالغ  2016نيسان 

https://www.annahar.com/article/848351-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 

 ادلة" في قمة مجموعة السبعترامب يشكو من التجارة "غير الع - 5

 09/06/2018 :آخر تحدي  •Reuters  :بقلم

شكى الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم السبت من الممارسات  –ال مالبي )كيبيك( )رويترز( 

التجارية التي وصفها بأنها غير عادلة للواليات المتحدة خالل قمة مجموعة السبع التي وافق خاللها 

 .بة الحماية التجارية وإصالح منظمة التجارة العالميةالزعماء على محار

وقال ترامب خالل مؤتمر صحفي بعد وقت قليل من مغادرة االجتماع الذي ضم كال من الواليات 

ق منها نحن مثل الحصالة التي يسر“المتحدة وكندا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان 

 .”(إال سنتوقف على التجارة معهم )الدول األخرىهذا سيتوقف اآلن و… الجميع

https://www.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84
https://www.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84
https://www.annahar.com/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.annahar.com/keyword/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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وأقرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بوجود خالفات بين الواليات المتحدة واألعضاء الستة 

اآلخرين في المجموعة، لكنها قالت إن بيانا مشتركا من المتوقع أن يصدر في نهاية القمة التي تستمر 

 .بيكعلى مدار يومين في ال مالبي بكي

ن المهم أن بالنسبة لنا م“وأبلغت ميركل الصحفيين بعد مباحثات مجموعة السبع في كيبيك قائلة 

يكون لدينا التزام بنظام تجارة يستند إلى قواعد، وأن نواصل محاربة الحمائية وأن نصلح منظمة التجارة 

 .”العالمية

كندا والمكسيك األسبوع وتضررت ألمانيا وأعضاء آخرون في االتحاد األوروبي إلى جانب 

الماضي من إعالن ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بالده من األلومنيوم والصلب القادمة 

 .من تلك الدول

وقالت المستشارة األلمانية إن هناك اتفاقا واسعا بين زعماء مجموعة السبع على ضرورة خفض 

 هناك مبادئ مشتركة لكن المشكلة تكمن“فت الرسوم الجمركية وتقليل المعوقات التجارية األخرى. أضا

 .”في التفاصيل

أما ترامب الذي أكد على أن الرسوم الجمركية هدفها حماية الصناعة األمريكية والعمال مما يصفه 

بالمنافسة الدولية غير العادلة، فقال إنه اقترح على زعماء مجموعة السبع اآلخرين إزالة جميع 

 .ذلك الرسوم الجمركية والدعمالمعوقات التجارية، بما في 

وأشار ترامب مجددا إلى قائمة من المظالم بشأن التجارة األمريكية، خاصة مع االتحاد األوروبي 

 .وكندا، وفقا لما ذكره مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين

أن  عنمن ثم بدأت سلسلة طويلة من تبادل االتهامات، والتقارير الالذعة نوعا ما “وقال المسؤول 

الواليات المتحدة تلقى معاملة غير عادلة وعن أن نظام التجارة برمته غير مالئم للواليات المتحدة 

 .”واالقتصاد األمريكي والعمال األمريكيين والطبقة المتوسطة

رح ليط” بنبرة مهذبة لكن حازمة جدا“أضاف المسؤول أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد 

 .ي الموضوع وأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر عن موافقته على ذلكالجانب األوروبي ف

وغادر ترامب قبل نهاية القمة يوم السبت، حي  سيتوجه إلى سنغافورة لمقابلة زعيم كوريا الشمالية 

 .”مهمة سالم“كيم جونج أون في لقاء وصفه بأنه 

 http://arabic.euronews.com/2018/06/09/business-4189603  (رويترز)
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 الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية وخطته الجديدة لتمويل المشاريع - 6

 • Maithreyi Seetharaman  & Guillaume Desjardins  :بقلم 

  : 10/07/2018 

مسة وخثالثَمئة الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية قبل ثالث سنوات ونصف السنة، خصص

 يور إلحياء المناخ االستثماري المتعثر. فهل هذا البرنامج فعال؟ عشر مليار

حتى اليوم، جزٌء كبير من تمويل الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية ُحّدد لألبحاث 

 والتطوير وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما االستثمار في االبتكار والبنى التحتية ما زال أدنى مما

 ...رفع مستوى المشروع كان عليه قبل االزمة. لذلك تم

 ...مليار يورو هو الهدف الجديد لالستثمار 500

، مع المحافظة دوماا على مبدأ 2020الهدف الجديد لالستثمار هو خمسمئة مليار يورو بحلول عام 

ل أوروبي بيورو واحد يمكنه تحقيق استثمار يصل حتى خمسة عشر يورو. وقد ضخ هو أن كل تموي

الصندوق ستة وعشرين مليار يورو من ميزانية االتحاد األوروبي وسبعة مليارات وخمسمئة مليون 

 .يورو من مصرف االستثمار األوروبي

ل يتم استعماله لتمويهل معدل الرافعة المالية الذي يعمل عليه مصرف االستثمارات األوروبي، س

مشاريع تتعلق بالصحة وخدمة االنترنيت والطاقة المتجددة في دول اوروبا مثل بولندا واستونيا 

 ...والبرتغال واسبانيا

 المؤسسات االسبانية والتمويل األوروبي

د قلذلك توجه غيوم ديجاردين الى اسبانيا للتأكد إن كان هذا التمويل يساعد حقاا على االبتكار... و

 ...جاء بريبورتاج الميداني

في هذا الريبورتاج يرى ديجاردين أن التحسن خجول ورغم ذلك فإن حصول المؤسسات االسبانية 

على ائتمان ما زال قضية مطروحة، رغم موافقة مصرف االستثمار األوروبي على صرف ستة 

 ...مليارات وخمسمئة مليون يورو

 ... بيرة التي ال مشكلة لديها للحصول على التمويللذلك خرجت انتقادات طالت المشاريع الك

كارلوس مانشوالس أحد المسؤولين في شركة سايكا تحدث عن كيفية حصول شركته على التمويل 

"نعرف المسؤولين، ونعلم أنهم مهتمون بهذا النوع من المشاريع. مصرف االستثمار األوروبي يتناسب 

 ."تماماا مع فلسفتنا

https://twitter.com/euronewsar
http://arabic.euronews.com/2017/02/14/eu-funds-help-risk-averse-investors-to-boost-employment-in-europe
http://arabic.euronews.com/2017/02/14/eu-funds-help-risk-averse-investors-to-boost-employment-in-europe
http://arabic.euronews.com/2015/12/21/status-check-on-investeu-one-year-in
http://arabic.euronews.com/2015/12/21/status-check-on-investeu-one-year-in
http://www.eib.org/efsi/?lang=fr
http://www.eib.org/efsi/?lang=fr
http://arabic.euronews.com/2018/07/10/european-fund-for-strategic-investments-and-its-new-financing-plan
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ركة بتطوير تقنية جديدة إلعادة تدويرٍ أكثَر نظافةا فخلق وظائف جديدة. وأضاف هذا المال سمح للش

مانشوالس "مع هذا المشروع أوجدنا مئةا وعشرين وظيفةا دائمة وخالل مرحلة البناء، أيضاا، أوجدنا 

 ." خمَسمئِة وظيفةٍ 

لها كة كبيرة وخطة االستثمار األوروبية ساعدت سايكا على التطوير، لكن الشركة هي أساساا شر

 .فروٌع عدة في أوروبا

اما بالنسبة لـ"إكزوبيتي" وهي شركة ناشئة متخصصة بالمعدات الطبية المستقبلية، فقد جاء الوضع 

مختلفاا. فإيجاد التمويل لم يكن سهالا، كما أشار مديرها التنفيذي خوان مونزون "المشكلة هي أننا لم 

 ."القياَم بشيء نكن نملك شيئاا لتغطية الدين فلم نستطع

َل مونزون بثالثمئة ألف يورو. أمر ساعد خوان على تطوير  مصرف االستثمارات األوروبي موَّ

 .نموذج ومضاعفة عدد فريقه

ويضيف مونزون "بالنسبة الينا، وظفنا شخصين مدة شهرين. إنه تدبير صعب لنا فلسنا شركة 

ف نسبة العاملين لدينا. قد يكون مصر كبيرة. توظيف شخصين مدة شهرين يعني عشرين في المئة من

 ."االستثمار األوروبي مساعداا لتعبئة كل النماذج

أما خورخي ألونسو وهو مدير العالقات الدولية في شركة آراغون، فيرى أن الشركات الصغيرة 

تعمل من خالل المؤسسات الوسيطة، "أحياناا، إنها ال تدرك هذه المؤسسات أن المال مصدره االتحاد 

 ."ألوروبي، وانما تعتقد إنه القرض يؤمنه مصرف محليا

هل يجب على اإلدارة األوروبية أن تبسط عملية تقديم طلبات التمويل مع حمالت دعائية أفضل 

 لهذا التمويل؟

 درس مكثف: كيف يمكن الحصول على التمويل

 .مثل تلك الشركات االسبانية كيف يمكنها الوصول للتمويل؟ هنا االمر ليس سراا 

الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية يسمح لجون وكايتي وسيمون بعرض مشاريعهم 

 ...االستثمارية

 ...القطاعان الخاص والعام مثل جون وكايتي لديهما مشاريع كثير مع أكثر من ثالثة آالف موظف

 .أما سيمون فمشروعها صغير، لذلك تحتاج لموافقة مسؤولين في مصارف تجارية محلية

في حين يقدم جون وكايتي مشروعيهما لموظفين في مصرف االستثمار األوروبي. في حال 

الموافقة عليهما يحوالن للجنة تابعة لمصرف االستثمار األوروبي. ويجب توفر عنصرين كي يرى 

 :المشروع النور وهما
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 خطورة تمويل المشروع من قبل جهة أخرى -

 ن مختلفاا عما موله صندوق االستثمار األوروبيوإن كان يستجيب لحاجة السوق وإن كا -

فإن وافقت اللجنة، جون وكايتي يمكنهما استخداُم التمويل ومالحظات اللجنة من أجل اقناع 

 .مستثمرين آخرين بقابلية مشروعيهما للتطبيق

بالنسبة لسيمون، عملية التدقيق هي نفُسها وانما تجريها مؤسسة مالية محلية التي تمنح تمويل 

 .الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية للشركات الصغيرة

 

 نائب رئيس المفوضية: لتأمين وظائف لمهاجرين في فنلندا

يركي كاتاينين  نائب رئيس المفوضية األوروبية هل لهذه الخطة األثر المرجو لها. لذلك انضم إلي

 .للحدي  عن الخطة السنوية لالستثمارات األوروبية

يورونيوز": أخبرنا، ماذا جلبت معك لتظهر لنا عمل الصندوق األوروبي لالستثمارات "

 االستراتيجية؟

 ثر االجتماعي.كاتاينين : "هذا هو أكثر األشياء الملموسة التي سأعرضها، إنه مشروع سندات األ

يموله الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية، والقطاع الخاص والحكومة الفنلندية ويهدف 

لتأمين الوظائف أللفين وخمسمئة مهاجر في فنلندا. اردت الحدي  عن هذا المشروع ألنه يختلف قليالا 

 ات الصغيرة والمتوسطة اوعن الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية، الذي يمول المؤسس

 ."المشاريع الصناعية او البنى التحتية

يورونيوز": إذاا حين تتحدث عن الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية والمهاجرين، "

 ...فإنك تطرح أيضاا مسألة الوظائف في أوروبا. ثالثُمئة ألف هو الرقم المطروح

شر، االستثمارات أوجدت ثالثمئة ألف وظيفة. لكن األرقام كاتاينين: "حتى نهاية عام الفين وستة ع

الحالية أكبر بكثير. ستمئة وأربعون ألف مؤسسة أوروبية صغيرة ومتوسطة في أوروبا منحت تمويالا. 

 ."إنها تعمل في مجال السياحة والعالم الرقمي وايضاا في مشاريع أكبر

األوروبي االستثمار مستمر بالتعامل مع  يورونيوز": هنا تُطرح مسألةُ الشفافية... هل مصرف"

 عمالء قدامى، إذاا من يقوم بالرقابة؟

كاتاينين: "الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية يؤمن الضمانات للمصرف األوروبي 

لالستثمار فقط. اليوم نركز على االتحاد األوروبي لتمويل االستثمار والذي يختلف قليالا عن الصندوق 

http://arabic.euronews.com/2015/02/24/eu-s-300-billion-investment-plan-scutinised
http://arabic.euronews.com/2015/02/24/eu-s-300-billion-investment-plan-scutinised
https://www.flickr.com/photos/euronews/albums/72157692960201700
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ل أن نتعلم درساا من الصندوق وهو كيف يمكن تحسين الشفافية. تمويل االتحاد األوروبي ونحاو

لالستثمار يروج لالستثمار في البنى التحتية المستدامة، في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحوث 

يبقى س والتطوير والبنى التحتية االجتماعية. لكن في تمويل االتحاد االستثماري، مصرف االستثمارات

 ."الشريك الرئيسي، لكننا سنفتح ضمانات االتحاد لمصارف محلية تجارية

يورونيوز": مجدداا، من يراقب اختيار المشاريع؟ وماذا عن تمويل األبحاث والتطوير الذي يقدمه "

 االتحاد األوروبي؟ هل أن كل ذلك سيتحول لقروض وضمانات مع نسيان ما يتعلق بالتمويل؟

سسة المالية التي في النهاية تؤمن التمويل هي مسؤولة على مراقبة ما إن كان كاتاينين: "المؤ

المشروع االقتصادي قابالا للتنفيذ أم ال. هناك نوعان من الدعم يؤمنان التمويل من أجل االبتكار. أولهما 

 لذيهو أوريزون أوروبا أو افق أوروبا والذي يقدم المنح، وهناك الصندوق األوروبي لالستثمار وا

 ."يؤمن الضمانات والقروض

 يورونيوز": هل يضعف الميزانية؟"

كاتاينين: "ال، أبداا. اليوم في اوريزون الفين وعشرين، لدينا أدواٌت مالية وضماناٌت واليوم الوضع 

يبقى مستمراا لكّن األدوات المالية ُوِضعت تحت غطاء صندوق االتحاد األوروبي لالستثمار، لكنها 

 ."ر واألبحاثمخصصة لالبتكا

 ...يورونيوز": إذاا هناك أمل"

كاتاينين: "السوق تتحسن، لكن الحاجة دائمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في 

 ."مجال االبتكار

 الستراتيجية وفق كل قطاعلالستثمارات ا  لصندوق األوروبي

  الشركات الصغيرة  28%

 البح  والتطوير  22%

 الطاقة  22%

 المجال الرقمي  11%

 النقل   9%

 البنى التحتية االجتماعية  4%

 البيئة وكفاءة الموارد  4%

 المصدر: مصرف االستثمار األوروبي

http://arabic.euronews.com/2018/07/10/european-fund-for-strategic-investments-and-its-new-financing-plan 

https://infogram.com/81d710fa-1c99-4971-8a37-d1bddf5cfa2b
https://infogram.com/81d710fa-1c99-4971-8a37-d1bddf5cfa2b
http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2017_report_ep_council_en.pdf


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

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

18 

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

  :اإلنكليزية والبولونيةاالقتصاد العالمي باللغة  -ثانياا 

World economy in English and Polish 

7 - Projekt zmian w podatkach od 2019 roku: strata na samochodach, ale 

niższy CIT 
Przemysław Wojtasik 27.08.2018 

Przedsiębiorców czekają zmiany: nowe zasady rozliczania firmowych aut, trudniej 

będzie oszczędzić na podatkach. 

Upraszczanie i uszczelnianie – to cele opublikowanej noweli podatkowych ustaw 

autorstwa resortu finansów. Większość zmian ma obowiązywać od nowego roku. 

Co dostaną firmy? Najmniejsze spółki (przychody do 1,2 mln euro rocznie) i 

zaczynających biznes ucieszy 9-proc. CIT. Teraz płacą 15 proc., a pozostałe spółki 19 proc. 

Według MF skorzysta z tego 440 tys. podatników CIT. 

Dla działalności badawczo-rozwojowej zaplanowano Innovation Box – preferencyjne 

opodatkowanie wyodrębnionego dochodu ze składników własności intelektualnej 

chronionych np. przez patent. 

Większe kwoty wrzucą w koszty firmy wpłacające składki do branżowych organizacji. 

Resort chce podnieść limit. 

POŁOWA W KOSZTY 

Co się nie spodoba biznesowi? Zmiana zasad rozliczania firmowych samochodów 

osobowych. Ministerstwo chce, by było jak z VAT: kto je wykorzystuje na cele prywatne 

odlicza 50 proc. VAT i – jeśli wejdą zmiany w ustawie o PIT i o CIT – zaliczy tylko połowę 

wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Całe nakłady rozliczymy w firmie, 

prowadząc szczegółową ewidencję przebiegu auta, z której wynika, że jeździmy nim tylko 

służbowo. Przedsiębiorcy na tym stracą, bo dziś, jeśli zaliczą samochód do środków 

trwałych, wrzucają w koszty wszystkie wydatki. 

Ograniczenia będą też dla leasingowanych aut. Resort chce natomiast podnieść limit 

amortyzacji aut osobowych – z 20 tys. euro do 150 tys. zł. 

Przewidziano też pakiet zmian uszczelniających. Zaostrzone będą przepisy o klauzuli 

obejścia prawa, pozwalające fiskusowi kwestionować transakcje zawierane, by unikać 

podatku. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uchyli interpretacje indywidualne, jeśli 

okaże się, że opisane w nich operacje służą podatkowym „oszczędnościom". 

https://www.rp.pl/autor/3/przemyslaw-wojtasik
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Pojawi się obowiązek raportowania o transakcjach mających na celu podatkową 

optymalizację. Dotknie to m.in. doradców podatkowych czy radców prawnych. Zmienią 

się też zasady pobierania podatku u źródła (dotyczy to dużych kwot), gdy polska firma 

rozlicza należności (np. odsetki) wypłacane zagranicznej. 

ULGI DLA KOWALSKICH 

Są też zmiany dla tych, którzy chcą uniknąć podatku przy sprzedaży lokalu. Resort 

zamierza wydłużyć im termin na inwestycje dające prawo do zwolnienia – do trzech lat. 

Nie trzeba płacić podatku od sprzedaży mieszkania, jeśli pieniądze przeznaczymy np. na 

zakup nowego. Mamy na to dwa lata (licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż 

starej nieruchomości). Bywa, że podatnicy nie mieszczą się w terminie. W takich 

sytuacjach skarbówka odmawia zwolnienia. Wydłużenie terminu do trzech lat powinno 

rozwiązać część problemów. 

Podatnikom łatwiej będzie skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub 

samotnie wychowywanym dzieckiem. Dziś jeśli tego nie zadeklarują do 30 kwietnia, nie 

mają tego prawa (nawet po korekcie zeznania). Z projektu wynika, że to się zmieni. 

Nowela likwiduje obowiązek przesyłania informacji o wyborze ryczałtowego 

rozliczenia dla zarabiających na najmie. Wystarczy, że wyniknie to z przelewu do urzędu 

albo zeznania PIT-28. 

Zmienią się też zasady rozliczania przychodów z obrotu wirtualną walutą, szerzej 

piszemy o tym tutaj: Handlujący bitcoinami zapłaci 19-proc. podatek 

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne 

© Licencja na publikację 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308279972-Projekt-zmian-w-podatkach-od-2019-roku-strata-na-samochodach-ale-
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8 - Wojciech Tumidalski: Biznesowi ulgę, a państwu podatek 
Wojciech Tumidalski  26.08.2018 

Projekt wielkiej nowelizacji ustaw podatkowych resort finansów ogłosił w piątek 

wieczorem, po godzinach urzędowania, zamknięciu giełdy i ostatnich sesjach 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308269964-Handlujacy-bitcoinami-zaplaci-19-proc-podatek.html
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/autor/32109/wojciech-tumidalski
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transakcyjnych w bankach. To symptomatyczne, że właśnie taki termin wybrano. Czyżby 

siła rażenia ministerialnych propozycji była aż tak wielka? 

Gdy mowa o rażeniu, to rażący jest pośpiech, w jakim musiano nad projektem 

pracować, bo właściwie każdy ekspert, którego zapytaliśmy o opinię, wskazywał na 

sprzeczności, niejasności czy inne niedoróbki. Po co było się tak śpieszyć? Wiadomo, że 

zmiana roku kalendarzowego to zawsze cezura dla wprowadzania nowych danin 

publicznych. Ale – jak wynika z projektu – resort niespecjalnie się tym przejął, bo dochody 

z kryptowalut postanowił opodatkować wstecz, od początku trwającego właśnie roku. 

Ciekawe, czy ta decyzja ostanie się w pracach parlamentarnych, a jeśli tak, to czy obroni 

się przed sądami, a może także w Trybunale Konstytucyjnym? 

Czytaj także: Podatkowa kula u nogi przeciw ucieczkom z kraju 

Najważniejsze, że projekt potwierdza zamiar wprowadzenia podatku od wyprowadzki 

z kraju. Niby jest europejska dyrektywa pozwalająca to zrobić, ale jedynie wobec firm, a 

nasz fiskus jest otwarty także na pieniądze osób fizycznych. A to już może naruszać 

europejską swobodę przepływu ludzi i kapitału. Opodatkowanie hipotetycznych zysków 

to jak karanie mandatem za przekroczenie prędkości w miejscu, gdzie być może w 

przyszłości będzie osiedle i szkoła pełna dzieci. Bareja się kłania. 

Projekt to miks propozycji kontrowersyjnych – niekorzystnych dla biznesu z 

korzystnymi. I zapewne o to chodziło, żeby ograniczenia, takie jak trudniejsze rozliczenie 

prywatnego korzystania z firmowego auta, nie zabolały zbyt mocno, skoro w tej samej 

noweli wprowadza się też ulgi np. dla innowacyjnych firm czy małżonków. Nie jestem 

jednak pewny, czy takie zestawienie po zsumowaniu możliwych zysków dla budżetu i strat 

z tytułu przyznanych obywatelom ulgi będzie jakościową zmianą. I chyba nie wie tego też 

resort. W każdym razie nie ujawnia. ©? 

Czytaj także: Handlujący bitcoinami zapłaci 19-proc. podatek 
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9 - Exit tax od stycznia 2019: podatek przeciw ucieczkom z kraju 
Paweł Rochowicz  26.08.2018 

Pod pretekstem walki z oszustwami fiskus sięgnie do kieszeni firm i osób 

opuszczających Polskę. 

Rząd w ekspresowym tempie planuje wprowadzić nową daninę. Od stycznia 2019 r. 

trzeba będzie się liczyć z koniecznością płacenia tzw. podatku od wyjścia (ang. exit tax). 

Ma objąć nie tyle realnie osiągnięty dochód, ile hipotetyczne zyski z kapitału. 

Resort finansów dotąd mgliście informował o tych planach, ale w piątek wieczorem 

wreszcie opublikował projekt konkretnych przepisów. Podatek ma obciążać 

przedsiębiorstwo, które mogłoby wypracować dochód w Polsce, ale przenosi się za 

granicę. W przypadku zwykłych emigrantów podatek ma objąć potencjalny zysk z 

posiadanych przez te osoby papierów wartościowych, udziałów w spółkach i funduszach 

inwestycyjnych. 

Zasadnicza stawka podatku to 19 proc., ale przewidziano też łagodniejszą, 3-

procentową. Ma ona dotyczyć osób fizycznych nieprowadzących biznesu, które 

wyprowadzają się poza Polskę, a przedtem mieszkały w naszym kraju co najmniej pięć lat. 

Opodatkowane mają być papiery wartościowe i udziały w spółkach oraz funduszach 

inwestycyjnych o wartości ponad 2 mln zł. 

Wprowadzenie exit tax to obowiązek wynikający z europejskiej dyrektywy przeciw 

nadużyciom podatkowym. Dotychczas w wielu przypadkach przenoszenie biznesu – i to 

nie tylko z Polski – bywało wykorzystywane do ucieczki przed fiskusem. 

Eksperci wskazują, że choć ogólny cel wprowadzenia podatku, czyli walka z 

nadużyciami, można uznać za słuszny, to sposób wprowadzenia regulacji już nasuwa 

wątpliwości. Cezary Krysiak, doradca podatkowy w kancelarii PATH, przypomina, że 

dyrektywa dotyczy tylko biznesu, a nie zwykłych Kowalskich przenoszących się za granicę 

z przyczyn życiowych. – Exit tax przede wszystkim ma cel budżetowy. Jest raczej mytem 

od przeprowadzki niż podatkiem dochodowym – ocenia Krysiak. 

Wątpliwości budzi też język naprędce sformułowanego projektu. 

– Nie brak tu niejasności, a proponowane przepisy w wielu miejscach są nie dość 

precyzyjne – zwraca uwagę Patrycja Goździowska, doradca podatkowy w kancelarii SSW. 

https://www.rp.pl/autor/661/pawel-rochowicz
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Wskazuje, że wątpliwości dotyczą właśnie sformułowań związanych z zastosowaniem 

niższej, 3-procentowej stawki. 

Organizacje gospodarcze, w tym BCC i Pracodawcy RP, zareagowały z niepokojem na 

zapowiedzi nowego podatku. Punktują, że może naruszyć swobodę przemieszczania się po 

Unii Europejskiej gwarantowaną przez traktat o funkcjonowaniu UE. ©? 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 البنك الدولي: الجزائر ال تحتاج لقروض خارجية لكن يجب عليها أن تنوع اقتصادها - 10

 

قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق األوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن الجزائر، التي عانى 

، لديها أموال كافية 2014د على النفط والغاز من انخفاضات حادة في أسعار الخام منذ اقتصادها المعتم

لكنه ح  البلد العضو في منظمة أوبك على تنويع اقتصاده والتركيز  .وال تحتاج إلى قروض خارجية

 .بشكل أقوى على إيجاد وظائف للشباب

حاجة  تتوفر على تمويالت كافية وليست فيوأبلغ بلحاج وكالة األنباء الجزائرية الرسمية "الجزائر 

 ."لالقتراض ال من البنك الدولي وال من أي هيئة أخرى

وتسبب هبوط أسعار النفط الخام في إلحاق ضرر كبير بميزانية الدولة لكن األسعار تشهد تحسنا 

 .منذ العام الماضي، وهو ما يقلل العجز التجاري للجزائر

 .من ميزانية الدولة %60جمالي إيرادات صادرات الجزائر ومن إ %94ويشكل النفط والغاز 

وقال بلحاج بعد اجتماعات مع مسؤولين جزائريين "يرتكز االقتصاد الجزائري اليوم على 

المحروقات... ومن الواضح أن هذا التركيز على المحروقات هو غير مثمر ولذا فاألمر يتطلب تغييرا 

ن هذه البالد التي تتوفر على مقومات هائلة.. المزيد من االبتكار وتنويعا، بل في الواقع االستخالص م

 ."واإلبداع

وأضاف "لن يتسنى ذلك إال من خالل قطاع خاص تخفف عنه بعض العوائق التي ال زالت تحول 

 ."دون تطوره

وح  بلحاج أيضا الحكومة على استخدم االنفاق المخصص للتعليم بطريقة أكثر كفاءة بالتركيز 

 .%11أكبر على حاجات سوق العمل. ويبلغ معدل البطالة في الجزائر حاليا أكثر من بشكل 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/44618/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-

%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html 
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 2018في  %2.9صندوق النقد العربي يرفع معدالت نمو االقتصادات العربية إلى  - 11

12:59 18-09-2017 

بوادر التعافي النسبي للنشاط االقتصادي العالمي رافقه جهود وسياسيات إصالحية اقتصادية قامت  

تراجعات أداء القطاع النفط والغاز وتباطؤ التجارة الدولية راغبة في  بها حكومات الدول العربية عقب

 رفع معدالت نمو اقتصاداتها

 %1.9صندوق النقد العربي أشار في بياناته إلى أن االقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ الـ 

خالل  %2.6و بلغ مقابل معدل نم 2018عن العام القادم  %2.9خالل العام الجاري ليرفع المعدل إلى 

مشيرا إلى أن معدالت النمو المتوقعة للدول العربية ال تزال دون المستوى الذي يساعد في  2016عام 

 .تحقيق خفض لمعدالت البطالة والفقر في المنطقة العربية

تقديرات صندوق النقد العربي رأت أن هذا التعافي يواجه عددا من التحديات يتمثل أهمها في 

ية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات السياسات االقتصادية في االقتصادات ضعف اإلنتاج

المتقدمة، إال أن المصارف العربية ال تواجه تحديات كبيرة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال للجنة 

في  %17"بازل"، نظراا الرتفاع نسبة تغطية رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 

 %10.5على مستوى الدول العربية، مقارنة بمتطلبات "بازل" البالغة  المتوسط

وفي سياق متصل أطلق صندوق النقد العربي مبادرة اقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول 

العربية والتي تهدف لتقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات في الدول العربية على تعزيز فرص 

 .ت الماليةالوصول للتمويل والخدما

https://www.cnbcarabia.com/news/view/32679/%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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88-

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-2.9-%D9%81%D9%8A-

2018.html 

 

 في إنتاج حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي %25روسنفت الروسية: زيادة  - 12

 18:15 08-09-2018 

لعمالقة للنفط إن الطاقة اإلنتاجية لحقل ظهر البحري للغاز الطبيعي قالت شركة روسنفت الروسية ا

 .مليون متر مكعب من الغاز يوميا 56.6بالمئة إلى أكثر من  25في مصر زادت بأكثر من 
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وذكرت الشركة أن هذه الزيادة نتجت عن تشغيل الوحدة الخامسة في محطة معالجة الغاز في 

 .نابيب الثاني للتصدير وآبار جديدةالموقع إلى جانب بدء تشغيل خط األ

يذكر أن كونسورتيوم يضم إيني اإليطالية وروسنفت الروسية وبي.بي ومبادلة بدأ بالتعاون مع 

شركات نفط وغاز مصرية اإلنتاج في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، في ديسمبر 

 .كانون األول الماضي

مليون متر مكعب يوميا بحلول نهاية عام  76جية في الحقل إلى ومن المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتا

 .قبل الموعد المتوقع لذلك 2019

 .مليار متر مكعب من الغاز في النصف األول من العام الحالي 3.1وقد أنتج الحقل 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/44629/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%81%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-25-

%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%84-

%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.html 

 

 مليار قدم مكعبة يومياا  6.6إلى  %10ارتفاع انتاج مصر من الغاز الطبيعي  - 13

 12:32 08-09-2018 

قال مسؤول في وزار البترول المصرية لرويترز إن إنتاج بالده من الغاز الطبيعي ارتفع بنحو 

 .مليار قدم مكعبة يوميا بعد زيادة االنتاج من حقل ظهر البحري 6.6عشرة بالمئة إلى 

نتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري هذا وقد أعلنت مصر الجمعة عن زيادة إ

وبلغ انتاج مصر من الغاز الطبيعي  .مليار دوالر 7.7قدم مكعبة يوميا وإن استثماراته بلغت إلى اآلن 

"إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع   وقال .ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي

واكتشفت شركة إيني اإليطالية الحقل  ."يوميا بدعم من زيادة انتاج حقل ظهرمليار قدم مكعبة  6.6إلي 

 .تريليون قدم مكعبة من الغاز 30، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 2015في عام 

كان قد قال في يوليو تموز إن بالده تستهدف زيادة انتاجها من   يذكر أن وزير البترول المصري

 .قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري مليار 6.75الغاز الطبيعي إلى 

 .وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خالل تسييل الغاز وإعادة تصديره

https://www.cnbcarabia.com/news/view/44624/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-10-

%D8%A5%D9%84%D9%89-6.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85-

%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html 



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

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

26 

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

 مؤشرات سالمة االقتصاد العربي - 14

ا عموماا بعدد محدود من المؤشرات االقتصادية والمالية، أكثرها استخداماا تقاس سالمة اقتصاد بلد م

وأهمها معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )نمو الدخل(، ومعدل البطالة، ومعدل تضخم 

 ...األسعار، ووضع مالية الحكومة )وضع الموازنة الحكومية

 19:21/  2018مارس  19منذ  | علي_توفيق_الصادق??

اا المالية، أكثرها استخدامتقاس سالمة اقتصاد بلد ما عموماا بعدد محدود من المؤشرات االقتصادية و

وأهمها معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )نمو الدخل(، ومعدل البطالة، ومعدل تضخم 

األسعار، ووضع مالية الحكومة )وضع الموازنة الحكومية والمديونية العامة(، ووضع ميزان الحساب 

ت هذه المؤشرات سليمة وفي وضع جيد الجاري في ميزان المدفوعات، والمديونية الخارجية. فإن كان

وقابلة لالستمرار، يكون االقتصاد في وضع سليم في شكل عام وال يحتاج إلى تمويل أو نصيحة أو 

توصية من المؤسسات الدولية أو اإلقليمية التي تهتم بأوضاع االقتصادات حول العالم مثل صندوق 

 .النقد والبنك الدولي

تحديدها آنفاا، واستناداا إلى بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة  في ضوء هذه المؤشرات التي تم

. البيانات المتاحة تفيد بأن 2018و 2017العمل الدولية، ننظر في سالمة االقتصاد العربي عامي 

. 2018في المئة عام  3.1ويتوقع أن ينمو بنسبة  2017في المئة عام  2االقتصاد العربي نما بنسبة 

في المئة على  3.9في المئة و 3.7أقل من مثيلتيهما على المستوى العالمي حي  بلغتا  وهاتان النسبتان

التوالي. ويتفاوت النمو االقتصادي )نمو الناتج المحلي اإلجمالي( بين االقتصادات العربية. فاقتصاد 

 كل من مصر واألردن والمغرب والبحرين، نما بنسبة أعلى من معدل نمو االقتصاد العربي ككل،

في المئة ،  2وبقية االقتصادات العربية نمت بنسب أقل. وبما أن متوسط نمو السكان العرب يزيد على 

فإن متوسط نصيب الفرد العربي من الدخل العربي )الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي( لم يتحسن عام 

2017. 

وترتفع إلى نحو  2017 في المئة عام 15إن نسبة البطالة في البالد العربية مرتفعة إذ بلغت نحو

في المئة بين الشباب، وهاتان النسبتان أكبر من مثيلتيهما على مستوى االقتصادات المتقدمة. أما  25

في المئة  7.8نسبة تضخم األسعار على المستوى العربي، على أساس مؤشر أسعار التجزئة، فقد بلغت 

. وتجب اإلشارة إلى التفاوت الكبير 2018في المئة عام  6.4ويتوقع أن تنخفض قليالا إلى  2017عام 

في المئة في اقتصاد اإلمارات  2.1بين نسب التضخم على مستوى االقتصادات العربية إذ تنخفض إلى 

 .في المئة في االقتصاد المصري 29العربية المتحدة، وترتفع إلى نحو 

http://www.alhayat.com/author/42032/1/??%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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لي ي كنسبة من الناتج المحوبالنسبة إلى وضع المالية العامة )موازنة الحكومة على المستوى العرب

الذي شهد انهياراا  2014اإلجمالي(، فقد بدأت تواجه عجزاا )أي النفقات أكبر من اإليرادات( منذ العام 

في أسعار النفط أدى إلى تحول الموازنة العامة على مستوى دول مجلس التعاون من فائض إلى عجز 

، ويتوقع أن يستمر في 2017ي المئة عام ف 6، وانخفض إلى نحو 2016في المئة عام  12بلغ نحو 

 .2018عام 

أما الحساب الجاري في ميزان المدفوعات على مستوى االقتصاد العربي، فقد تحول من فائض 

، وعجز عام 2016بليون دوالر عام  141، إلى عجز بلغ نحو 2014بليون دوالر عام  179بلغ نحو 

. ويذكر أن الفائض الذي تحقق على 2018ر عام بليون دوالر، ويتوقع أن يستم 56بلغ نحو  2017

مصدره اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إذ بلغ الفائض في هذه الدول  2014المستوى العربي عام 

 .بليون دوالر 237نحو 

وأخيراا يبين مؤشر المديونية الخارجية اإلجمالية لسالمة االقتصاد على المستوى العربي، أن 

بليوناا  1184، يرتفع إلى نحو 2017باليين دوالر عام  1108ين للخارج بمبلغ االقتصاد العربي مد

في العام الحالي. ويالحظ أن مبلغ المديونية اإلجمالية الخارجية أكبر من مبلغ االحتياطات الدولية التي 

 .باليين هذه السنة 906، تنخفض إلى نحو  2017بليون دوالر عام  960بلغت نحو 

التي تقيّم صحة االقتصاد وسالمته وأوضاعه على المستوى العربي، يمكن  في ضوء المؤشرات

النتشاله من دوامة هدر الموارد « غرفة إنعاش»ويحتاج إلى « مريض»االستنتاج أن االقتصاد العربي 

المادية والبشرية، وإلى صياغة خطة عمل إلعادة البناء والتعمير وخلق فرص عمل تجذب الشباب 

ية البالد، ووضع االقتصاد العربي في منظومة االقتصادات الراقية التي تفتخر للمساهمة في تنم

 .بإنجازاتها ومتفائلة بمستقبلها

 كاتب متخصص بالشؤون االقتصادية * 

http://www.alhayat.com/article/848453/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 
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 االقتصاد السوري: - رابعاا 

مليارات في النصف األول من العام  10ر417منشأة صناعية جديدة برأسمال  376دخول  - 15

 الحالي

 25-08-2018  سانا -دمشق

حرفة ومنشأة ومشروعا استثماريا جديدا  376أكدت مديرية االستثمار في وزارة الصناعة دخول 

سورية وفرت  مليارات ليرة 10ر417حيز االنتاج خالل النصف األول من العام الحالي برأسمال بلغ 

 .فرصة عمل 1712نحو 

منشأة صناعية منفذة على  238وأوضحت المديرية في تقرير التتبع النصفي للعام الحالي دخول 

فرصة عمل  1326مليارات ليرة أمنت  4ر396في االنتاج برأسمال بلغ  1958لعام  21القانون 

 17والنسيجي  46منشأة والهندسي  79منشأة والقطاع الغذائي  96توزعت بين القطاع الكيميائي بنحو 

 .منشأة

 336مليون ليرة وفرت  528منشأة حرفية برأسمال بلغ  137وحسب المديرية دخلت االنتاج 

حرف  9حرفة كيميائية و 24حرفة هندسية و 35حرفة في القطاع الغذائي و 19فرصة عمل منها 

اري واحد في القطاع الغذائي نسيجية ووزعت هذه الحرف بين المحافظات بينما دخل مشروع استثم

مرحلة االنتاج في مدينة حسياء الصناعية برأسمال  2017لعام  8مشمال بموجب قانون االستثمار رقم 

 .فرصة عمل 50مليون ليرة ووفر  750يبلغ 

أما بشأن المشاريع الصناعية المرخصة فأوضحت مديرية االستثمار الصناعي أنه تم ترخيص 

 .فرصة عمل 9135مليار ليرة توفر حين تنفيذها  61ر227ها منشأة بلغ رأسمال 1025

وعزت وزارة الصناعة دخول هذا العدد من المنشآت الصناعية حيز االنتاج وقيام المستثمرين 

بالترخيص للمنشآت والمشاريع الصناعية إلى تعافي بيئة العمل واالستثمار الصناعي بعد االنتصارات 

ي وإعادة األمن واالستقرار إلى المناطق والمدن الصناعية وتأمين التي حققها الجيش العربي السور

الطرقات منها وإليها إلى جانب صدور العديد من القرارات واإلجراءات والتسهيالت المتعلقة بتشجيع 

 أحمد سليمان .االستثمار الصناعي واستقرار أسعار الصرف

https://www.sana.sy/?p=802806 
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 !! مثل توم وجيري” المالية”العالقة بين التجار و - 16

التشريع الضريبي السوري ما له وما عليه كان محور نقاش بين تجار دمشق والدكتور محمد خير 

العكام المدرس في كلية الحقوق وعضو مجلس الشعب، لتوضيح الثغرات المتعلقة بالتشريعات 

ي ليس لديه ع الضريبي السورالضريبية وآليات تقدير قيمتها للتجار والشركات، حي ، بيّن أن التشري

خطة منهجية للتعديالت التي من المفترض أن تواكب المتغيرات االقتصادية، داعياا إلى ضرورة 

 .الخروج من العالقة الندية بين التجار والمالية

وأشار العكام إلى أن مشكالت التشريع الضريبي يعانيها الجميع ألن التعرفة الضريبة والرسوم 

السلع المستوردة فيها أخطاء ما يستدعي تعديلها، وخاصة أن اإليرادات الضريبية الجمركية على 

تنعكس على مستوى األجور، والمشكلة الكبرى أن ضريبية الرواتب أعلى من ضريبية التجار 

والصناعيين، وهذا يستدعي تشريعات واضحة وقوانين سلمية بحي  ال تتغير تعليماتها التنفيذية بتغير 

ن هذا غير معقول في المستقبل، الفتاا إلى أن كل التجار يؤكدون أن ليس لديهم تهرب الوزير، أل

 .ضريبي، على حين إن األغلب يتهرب من دفع الضريبة

وأكد العكام ضرورة التفكير الجدي بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل واالنتقال إلى نظام الضريبة 

عالقة بين المكلف واإلدارة الضريبة تقوم على أسس  العامة على الدخل، ثم تخفيض المعدالت وخلق

من التكامل والتفهم المتبادل لكل طرف بعملية التكليف الضريبي للطرف اآلخر، فالمكلف من واجبه 

أن يدفع ضريبة، واإلدارة الضريبية من واجبها أن تساعد المكلف على فهم هذه التشريعات المعقدة 

ض المعدالت وإعادة النظر في اإلعفاءات الضريبية وتحقيق العدالة بطبيعتها، إضافة إلى أهمية تخفي

 .الضريبة أكثر مما هي عليه اليوم

وبخصوص ضريبة رسم اإلنفاق االستهالكي بيّن العكام أنها بحاجة إلى إعادة نظر ألن فيه ظلماا 

ر في إعادة نظ للمكلفين، إضافة إلى وجود ظلم في تطبيق هذا القانون بين مهنة وأخرى، وهذا يتطلب

 .القانون واالنتقال تدريجياا إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات

 -والعكام عضو في اللجنة المختصة-ولفت إلى العمل الجاري حالياا على تعديل قانون الضرائب 

حي  يتم إعداد دراسات معمقة للوصول إلى نواة ضريبة عامة على الدخل ونواة ضريبة على المبيعات 

 .سورية، يكون فيها عدالةفي 

بدوره أكد عضو الغرفة محمد الحالق أن الخلل في النظام الضريبي موجود، والمشكلة أنه ال يتم 

أخذ حاالت ودراسة كيفية تطبيقها على الواقع، وبشكل فعلي في األسواق بما يتيح المنفعة للطرفين، 

 بيق والدليل أن كل الفعاليات التي تعمل فيمبيناا أن ما هو موجود حالياا من تشريعات غير قابلة للتط
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األسواق صناعة أو تجارة أو استيراداا أو سياحة.. ال تستطيع أن تطبق هذه التشريعات، ما يعني أن 

ين العالقة ب“هناك مشكلة وخلالا واضحاا في التشريعات: متسائالا عن طريقة إصالحها؟ وقال الحالق: 

موضحاا أن التشريعات هي السبب األساسي في التهرب الضريبي ، ”التاجر والمالية مثل توم وجيري

ن ونحن كتجار مستعدون للتعامل بشفافية بعيداا ع“والتزوير في الفواتير، وهذا يتطلب قوانين عادلة 

 .”االزدواجية ودفع كل ما يترتب علينا من ضرائب

ريبة كن المشكلة هي في الضبدوره أكد العكام أن الحد األدنى للضريبة فيما يخص التاجر مقبول، ل

المفروضة على الرواتب واألجور التي هي باألساس بحاجة إلى زيادة وال سيما أن الواقع يؤكد أن الحد 

 .ألف والرواتب ال تتجاوز جزءاا ضئيالا منه 300األدنى لمصروف األسرة السورية هو 

 المصدر: الوطن

 

 و إصدارها في سورية؟ ماهي شهادات اإليداع.. كيف سيتم طرحها ..تداولها - 17

يعتقد المدير العام لسوق االوراق واالسواق المالية "الدكتور عابد فضلية"أن الحكومة موافقة عليها 

ومصرف سورية المركزي هو صاحب الصالحية فيها ولكن المسالة تحتاج اتخاذ خطوة تلو االخرى 

زي الصالحية والمصادقة على فالخطوة االولى في هذا الطريق قد اتخذت بمنح مصرف سورية المرك

 .قراره بطرح شهادات االيداع

لتتلوها مباشرة الخطوة الثانية وهي التعليمات التنفيذية للتعامل بشهادات االيداع والتي ستبين عند  

صدورها من قبل المركزي طبيعة هذه العملية النقدية ومن ستشمل وكيف ستتم اما الخطوة الثالثة 

 صدار الشهادات عند اعالن المركزي ذلك.واالخيرة فهي مباشرة ا

 أسواق النقد 

ال يخفى أن االوراق المالية المتداولة في اسواق النقد تختلف عن تلك المتداولة في أسواق رأس 

المال حي  يبرز من بين اهم االوراق المتداولة في أسواق النقد هي شهادات اإليداع المصرفية واذونات 

ن االوراق والعمالت االجنبية واتفاقيات اعادة الشراء، وهي بمجملها نواحٍ الخزينة ومجموعة اخرى م

ستكون محل اهتمام الحكومة والسلطات النقدية المعنية بشهادات االيداع من مصرف سورية المركزي 

والمصارف العاملة في القطاع المصرفي من عامة وخاصة بعد أن تصدر االجراءات التنفيذية لشهادات 

 بالتالي تداولها من عدمه.االيداع و

 طرق اإلصدار 
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وفي هذا السياق ووفقاا للتجارب المعتمدة في إصدار شهادات اإليداع المسموح بتداولها من قبل  

األفراد يتم اصدار شهادة اإليداع بطريقتين اثنتين، األولى هي اإلصدار إذ يعلن البنك المصدر للشهادات 

اب فيها خالل فترة تسبق موعد االصدار وفي هذه الحالة تصدر عن اصدارها ويدعو الجمهور لالكتت

شهادات االيداع ألمر المكتتب بها ويتم تداولها بالتظهير، اما الطريقة الثانية فهي اصدار الشهادة بناء 

على طلب العميل نفسه ووفقا لما يطلبه من محددات ضمن المساحة القانونية لإلصدار اذ تصدر الشهادة 

لمدة والفائدة التي تتفق عليها الجهة المصدرة مع عمليها وقد تصدر هذه الشهادة لحاملها ويتم بالمبلغ وا

تداولها بمجرد التسليم او ألمر مشتريها بان يتم تداولها بالتظهير طبقا ألحكام القوانين السارية على 

رية لحاملها تمتاز بالساالوراق التجارية، مع ضمان السرية بالنظر الى ان شهادات االيداع التي تصدر 

التامة اذ ان المشتري يعرف البائع االخر فقط وال يعرف المالكين السابقين او اسعار الشراء او تواريخ 

 عمليات البيع السابقة.

 جاهزية فنية للتداول

ولكن السؤال االبرز هو مدى جاهزية سوق االوراق المالية من الناحية الفنية لعمليات تداول 

يداع عند إجازة ذلك االمر الذي يؤكد المدير العام لهيئة االوراق واالسواق المالية أن تداول شهادات اال

هذه الشهادات لن يتم اال ان كان مسموحا لألفراد شرائها او االكتتاب بها وعندما يسمح لألفراد االكتتاب 

ة( مؤكدا جاهزية الهيئة وحمل الشهادات يمكن ان يتم تداولها في سوق دمشق لألوراق المالية )البورص

والسوق لذلك وهو أمر يوضح فضلية أن مصرف سورية المركزي وقبل ان يطرح الفكرة على الحكومة 

كان عليه طرحها على الهيئة وعلى السوق لجهة امكانية ذلك وهل لديهما االستعداد الكافي والقدرة على 

مر الذي اكدت الجهتان قدرتهما عليه تأمين متطلبات تداول هذه الشهادات فيما اذا تم طرحها اال

وجاهزيتهما الفنية له، وهو أمر تحكمه مقادير ونسب الطلب عليها واالقبال على شرائها بحسب شروط 

حمل الشهادات والفائدة المستحقة لها وآجال االستحقاق، مذكراا بما كان مصرف سورية المركزي قد 

لمناقشة طرح شهادات اإليداع )بالليرة السورية  أجراه من اجتماع مع المصارف العاملة في سورية

والقطع األجنبي( وما تم تقديمه من رؤية متعلقة بشهادات اإليداع من المدد والكتل النقدية، وكذلك أسعار 

الفائدة وعدد الشهادات المسموح بها، لجهة أن الهدف الرئيسي من هذه الشهادات يندرج ضمن إطار 

ة النقدية من خالل إتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة إضافة تحسين إدارة وتنفيذ السياس

إلى جذب شريحة واسعة من المدخرين إلى القطاع المصرفي، ليصار إلى توفير القنوات السليمة 

 لتوظيفها السيما في ظل المرحلة المقبلة لما بعد الحرب.

 ال تعارض مع الليرة



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

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

32 

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

ت اإليداع وتداولها بالقطع األجنبي هو إمكانية تحقيق العائد ال شك ان إحدى أبرز مزايا شهادا

واألرباح منها بالرغم من انها صادرة بالقطع األجنبي دون تعارض ذلك مع القانون الخاص بمنع 

التعامل بغير الليرة السورية، حي  يرى فضلية أن تداول شهادات اإليداع بالقطع االجنبي ال يتعارض 

ر الليرة السورية لكون التداول ليس تعامال على اعتبار التعامل هو عمليات البيع مع قانون التعامل بغي

والشراء المباشر للقطع وبين االفراد وفي ذلك اختالف بيّن عن جوهر عمليات التداول، منوهاا بالجدوى 

االقتصادية منها بالنظر إلى ان هذه الجدوى تبدأ من عمل مصرف سورية المركزي في طرح شهادات 

االيداع وادارة العملية من خالل ما ستتضمنه التعليمات التنفيذية ممن قيم اإليداع ولمن يحق وكيفية 

وآلية وأجل الشهادة بما يهيئ استثمار هذه المبالغ ضمن رؤية الحكومة للسياسة المالية واالستثمارية 

 شهادات اإليداع في لتحقيق النهوض االقتصادي المطلوب من خالل ضخ الكتل المالية التي تؤمنها

 االقتصاد الوطني.

 

 الدبس: صناعيو القابون اتهموا عدداا من التجار باستغالل الدمار إلقامة منشآت مائية وسياحية - 18

 

صّرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ان االجتماع الذي عقد أول من أمس بين 

يه طرح الحلول الممكنة لمنع إخراجهم من غرفة صناعة دمشق وريفها وجميع صناعيي القابون تم ف

 .المنطقة

ولفت إلى أن صناعيي القابون يريدون البقاء في المنطقة الصناعية في المنطقة لكونها منظمة 

 .1947وتحوي معامل عريقة وقديمة، فهي منظمة منذ العام 

بة بخصوص نسوأضاف: اعتبر صناعيو القابون أن الدراسة المقدمة من محافظة دمشق غير دقيقة 

بالمئة، فهناك العديد من المنشآت الصناعية ال  75الدمار واألضرار في المنطقة والتي قدرتها بنحو 

تزال قائمة، ويمكن إعادة تشغيلها فوراا بمجرد إعطاء القرار بذلك، وما تبقى من المنشآت المتضررة 

دير نسبة ين إلجراء دراسة بديلة لتقفهي بنسب متفاوتة، ولذلك تعاقد صناعيو القابون مع نقابة المهندس

 .األضرار وحجمها، ليصار إلى رفعها من غرفة الصناعة

وأشار إلى أن الحكومة طالبت غرفة الصناعة بالبح  مع الصناعيين عن بدائل مقبولة، لكون 

أشهر، لذلك سوف تقوم  6الدراسة التنظيمية التي تقوم بها محافظة دمشق ضمن مهلة زمنية تصل إلى 
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فة الصناعة برفع كتاب لرئيس الحكومة مرفق بدارسة الصناعيين عن تنظيم المنطقة لتكون بديلة غر

 .لدراسة محافظة دمشق

ومن االقتراحات المقدمة من صناعيي القابون بحسب الدبس أن يقوم الصناعيون أنفسهم بتنظيم 

 .ائهم وال يستفيدون منهاالمنطقة في الجزء المتضرر بدالا من حصولهم على أسهم قد يورثونها ألبن

وأشار الدبس إلى أن صناعيي القابون خالل االجتماع رفضوا كل االمتيازات التي منحت لهم مقابل 

خروجهم من المنطقة الصناعية بالقابون، وهي امتيازات تمنحهم التقسيط مدة عشرين سنة على المقاسم 

ع سنوات ستكون من دون دفعة أولية، مع الصناعية في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى أن أول أرب

منحهم قروضاا ميسرة، ورفضهم يأتي لكونهم يملكون المعامل والمنشآت وال يجدون من داٍع لهدمها، 

علماا أن وجهة نظر الحكومة أن يكون مدخل دمشق بصورة حضارية وجمالية من دون وجود المعامل 

التجار باستغالل الدمار الذي لحق بالمنطقة إلقامة والمنشآت، ولذلك فإن الصناعيون اتهموا عدداا من 

 .منشآت مائية وسياحية وإخراج الصناعيين منها

وفي سياق مماثل كشف رئيس االتحاد العام للحرفيين ناجي حضوة أن اللجنة التي شكلت القتراح 

لة، يمكن طق بديمنطقة بديلة للحرفيين في القدم قد أنهت اجتماعها األول الذي نتج عنه اقتراح خمس منا

فيها إقامة المنشآت الحرفية التي كانت في منطقة القدم الصناعية ريثما االنتهاء من تنظيم المنطقة كما 

هو الحال في القابون، حي  إن الحكومة كانت شكلت لجنة تضم ممثلين عن وزارتي اإلدارة المحلية 

ة التخطيط اإلقليمي، إضافة إلى والبيئة والصناعة وعن محافظتي دمشق وريف دمشق وممثل عن هيئ

رئيس االتحاد العام للحرفيين، وتكون مهمتها اقتراح موقع إلقامة منطقة صناعية وحرفية جديدة أو 

توسع للمناطق القائمة الستيعاب المتضررين في منطقة القدم الصناعية والمناطق األخرى في دمشق 

 .إلمكانوريفها مع مراعاة االستفادة من أمالك الدولة قدر ا

وفي سياق آخر أشار حضوة إلى أن القروض التي أعلن المصرف الصناعي عن منحها للحرفيين 

هي قروض لإلنتاج وليست للبناء وإعادة التأهيل ألن هذا األمر تعنى به المحافظات من خالل قيامها 

تاا إلى فبالكشف الحسي على الورش والمنشآت الحرفية وتقدير حجم األضرار وصرف التعويضات، ال

أن القروض سوف تكون قصيرة األجل وهي مخصصة لتأمين المواد األولية للحرفيين ليتمكنوا من 

البدء باإلنتاج وتكون مدتها قرابة العامين، والقروض القصيرة األجل تكون لشراء اآلالت والمعدات 

يتم على  لغ للقرضالجديدة الخاصة بالورش والمنشآت الحرفية وتكون بحسب ما يطلبه الحرفي من مبا

أساسها تحديد المهل الزمنية للتسديد، والقروض الطويلة األجل فهي المخصصة لمن يريد تأسيس منشأة 
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بالمئة لجميع القروض، منوهاا بأن المستفيدين من هذه  10حرفية جديدة وسوف تكون بفوائد ال تتجاوز 

ألف حرفي في  140البالغ عددهم قرابة  القروض هم جميع الحرفيين المنتسبين لالتحاد العام للحرفيين

 المصدر: الوطن .المحافظات كافة

 

 ميركل تتمسك بمصالح المانيا االقتصادية  بوتين  بين حماقات ترامب وحكمة - 19

 2018/ 8/ 7  د . قحطان السيوفي

 المشهد الجيوسياسي االقتصادي الدولي يُظهر حماقات ادارة ترامب تحت شعار

 د األوروبي الُمعرض النتقادات ترامب ، والمنهكامريكا اوال ، واالتحا

 التي تحاول التعاون  باستثناء المانيا بقيادة المستشارة ميركل  اقتصاديا

 الروسي في مجال الطاقة ، وهذه األخير يتزعمه الرئيس  مع االتحاد

 الذي يتحلى بالحكم والشجاعة في تعامله مع الغرب ومع  فالديميير بوتين

 لشرق الصيني .اصدقائه في ا

 الرئيس األمريكي دونالد ترمب يتهم المانيا بأنها "رهينة لروسيا"، لسماحها

 (لتزويد شمال 2ببناء مشروع خط أنابيب جديد للغاز الروسي ) نورد ستريم 

 ميركل لفشلها في  ألمانيا بالطاقة، ويُهاجم ترامب المستشارة األلمانية

 اللمانيا،  ترمب  ...آخر انتقاداتإنفاق أموال كافية لمصلحة حلف الناتو

 جاءت في افتتاح قمة الناتو األخيرة في بروكسل...قال ترمب أثناء تحدثه مع

 يينس ستولتينبيرج، األمين العام لحلف شمال األطلسي، "إن ألمانيا بلد غني

 تستطيع تحمل هذا  يمكنه تعزيز اإلنفاق على الدفاع بشكل فوري ،ولم نعد

 هجماته على االتحاد األوروبي فيما يتعلق بفائضه  ترامب الوضع ...كما صعد

 التجاري مع الواليات المتحدة، وحمل ألمانيا المسؤولية...

 اجتمع ترمب مع السيدة ميركل وناقشا المواضيع الخالفية، بما فيها خط

 ميركل استقاللية القرار االلماني .  أنابيب نورد ستريم الثاني، واكدت

 خط األنابيب الجديد في قمة النيتو في بروكسل،  ترمب  بالمقابل هاجم

 بإيقاف المشروع الذي  محذراا من أن ألمانيا أصبحت رهينة لروسيا . وهدد

 وفرض عقوبات لتحقيق ذلك الهدف ...قائال " –مليار يورو  9.5تبلغ قيمته 

 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من 70تحصل على ما نسبته   ألمانيا
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 يا وتخضع لسيطرتها . و حول مشروع نورد ستريم، قال امين عام حلف الناتوروس

 " المشروع قضية تخص بلدانا منفردة، وليس من شأن الحلف اتخاذ قرار بشأنها 

 قال جيمس ستافريديس، قائد سابق في حلف الناتو "االنتقادات التي يوجهها

 اه كثير من القادةالرئيس ترمب ضد حلفائه هي تعبير عن كراهية شخصية تج

 األوروبيين .

 على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا سيبدأ خط أنابيب نورد  من مدينة لوبمين

 2019    ، الى عام2015الُمخطط له من عام   2ستريم 

 أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي بأكبر اقتصاد في  وسيربط هذا الخط روسيا

 .2011  يعمل منذ عام ، الذي1أوروبا، ويضاعف قدرة خط نورد ستريم 

 ربع  مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، أي 110سينقل الخطان 

 االتحاد األوروبي  إجمالي طلب

 المفوضية األوروبية تعارض المشروع ، النه اليحقق االستقالل في مجال

 استيراد الطاقة ...

 الديمقراطيحزب االتحاد   ... يقول نوربرت روتجن، وهو برلماني بارز في

 أحدَث الفُرقة في االتحاد األوروبي... 2المسيحي الحاكم: "خط نورد ستريم 

 " ليس "مجرد2المستشارة األلمانية أنجيال ميركل قالت إن "نورد ستريم 

 مشروع اقتصادي". وأضافت أنه يتعين أيضا دراسة العوامل السياسية، خصوصا

 عبور للغاز الروسيالحاجة إلى الحفاظ على وضع أوكرانيا كدولة 

 ثالثة مليارات دوالر من رسوم العبور سنوياا. كما تعمل  تكسب اوكرانيا

 وصلة الغاز كدافع للبلدين إلبقاء نزاعهما العسكري والسياسي ضمن السيطرة.

 سيسمح خط األنابيب الجديد لروسيا بقطع وسيطها عن معظم شحنات الغاز المتجه

 النوع الذي يدور حول المدفوعات والشروط معوتجنب الخالفات من  –إلى الغرب 

 كييف التي اندلعت في السنوات األخيرة...

 ، الذي كان مشروعا مشتركا حقيقيا بين روسيا1وعلى خالف خط نورد ستريم 

 وأوروبا، سيكون خط األنابيب الجديد مملوكا بالكامل لشركة جازبروم

 شركات أوروبية.الروسية، إال أن نصف التمويل يقدمه تكتل من خمس 

 وتقدر شركات التكتل هذه أنه حتى في حالة استقرار الطلب الكلي على الغاز
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 أو انخفاضه بشكل طفيف خالل العقدين المقبلين، فإن أوروبا ستضطر إلى إيجاد

 ..2035مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بحلول عام  120

 ن الواليات المتحدة تقاومبعض رجال األعمال والمسؤولون األلمان يرون إ

 من الغاز الصخري المسيل ...  وتحاول الترويج لصادرات  المشروع

 بشأن ما  المهم أن روسيا تسيطر على موارد الطاقة الوروبا مما يثير القلق

 قد يحدث إذا أوقفت روسيا صنابير الغاز .

 المائة في 40يقول يعض األلمان: "في العام الماضي، تلقت ألمانيا أكثر من 

 من إمدادات الغاز من شركة جازبروم. إذا قمنا اآلن بمضاعفة السعة عن طريق

 ، فسنشهد زيادة أخرى كبيرة في اإلمدادات من روسيا. أعتقد أن2نورد ستريم 

 هذا يدفعنا إلى منطقة خطرة، من حي  سياسة الطاقة والسياسة الخارجية على

 حد سواء. سنخسر قدرا من استقاللنا.

 شركة جازبروم إنه بالنظر إلى أن حقول الغاز الجديدة تقع شمال غربيتقول 

 كيلومتر من المسافة للعبور إلى 2100سيوفر  2روسيا، فإن خط نورد ستريم 

 في المائة. 61ألمانيا ، ويخفض االنبعاثات 

 كما حذرت روسيا من أن التهديدات األمريكية ضدها هي غير قانونية. وقال

 ئيس بوتين،: "نعتقد أن أي عقوبات ضد الشركات المشاركة فيالمتحدث باسم الر

 مشروع دولي لن تكون قانونية. هذا مشروع تجاري دولي حصري وخاٍل من أي

 دوافع سياسية؛ ألنه يستند إلى مبادئ المكسب التجاري للبلدان التي تشارك

 فيه

 توجد معارضة للمشروع في عواصم أوروبا الشرقية

 وزير الخارجية البولندي السابق، شبَّه مشروع نورد رادوسالف سيكورسكي،

 بين هتلر وستالين لتقسيم أوروبا الشرقية 1939ستريم باتفاق 

 ، يرون أن عالقة الغاز اعتماد متبادل2بالمقابل مؤيدي مشروع نورد ستريم  

 بين مشتر وبائع

 ردة،وأنه عامل استقرار للعالقة بين روسيا والغرب. حتى في أوج الحرب البا

 تعتزم شركة جازبروم بدء استثمارخط  كان الروس ينقلون الغاز باستمرار.

 ..2019كيلومتر نهاية عام  1200األنابيب، الذي يبلغ طوله 
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 من وجهة نظر سياسية ،ش يبدو بوضوح أن ادارة ترامب وحلفائها يحاولون

 تشارةثمنا باهظا لكن المس   تدفع  التأثير سلبا على قرار المانيا لجعلها

 األلمانية ، مدفوعة بمصالح المانيا االقتصادية الوطنية ، ترفض اتهامات

 لتنفيذ  ، وتصر على االتجاه شرقا  الرئيس ترامب بان المانيا رهينة لروسيا

 الغاز الروسي لتامين احتياجات بالدها وبما يحقق اللمانيا  مشروع شراء 

 2018/  8/ 7 الوطن    أمن الطاقة .

 

 لق خطة إصدار جديدة لجذب أموال السوريين في الخارجالحكومة تط - 20

وافقت الحكومة مؤخرا على خطة لجذب أموال السوريين في الخارج، تتضمن إصدار شهادات 

 .إيداع بالعمالت األجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية، لضخها في االقتصاد الوطني

الحكومة ناقشت المسألة وتم تحديد سعر الفائدة  وقال وزير المالية مأمون حمدان بهذا الصدد، إن

لإلصدار األول، مشيرا إلى أن أي شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه  %4.25بشكل أولي عند 

 .إيداع أمواله من خالل شراء شهادات اإليداع

والقى موضوع إصدار الشهادات اهتماما ملحوظا في الشارع السوري، حي  تساءل الكثيرون 

 .ة وجدوى نسب الفائدة وآليات اإليداعحول أهمي

وأكد رئيس هيئة األوراق واألسواق المالية السورية عابد فضلية أن ما يتم تداوله حول شهادات 

 .اإليداع بالعملة األجنبية، لم يتعد بعد مصادقة الحكومة على إصدار مثل هذه الشهادات من قبل المركزي

مح للمغتربين السوريين في الخارج باالكتتاب على وحول تفاصيل اإلصدار، أكد أنه في حال س

هذه الشهادات عبر قنوات رسمية من خالل المركزي، سيقتضي ذلك السماح لهم بحرية إدخال وسحب 

 .إيداعاتهم بعد انتهاء آجالها بالطرق والقنوات الرسمية

خاصة وأشار إلى أن تعليمات المركزي السوري يجب أن تتضمن إجابات واضحة حول ذلك، و

بصدد من يحق لهم االكتتاب على هذه الشهادات في الخارج، وهل هم المغتربون السوريون ممن تتوافر 

 لديهم الثبوتيات من إقامات وغيرها، أم يحق لغير السوريين االكتتاب على هذه الشهادات؟

 المصدر: الوطن

 



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

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

38 

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

 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 بشكل جيد مع العقوبات األمريكية وكالة فيتش: االقتصاد الروسي تعامل - 1

 18-08-2018سانا  -موسكو

أعلنت وكالة التصنيف الدولية فيتش أن االقتصاد الروسي تعامل بشكل جيد مع العقوبات األمريكية 

ي بي مع تصنيف روسيا بقي عند مستوى بي ب“وقالت فيتش في بيان نقلته وكالة سبوتنيك:إن  . الجديدة

 .يمةمشيرة إلى أن ميزانية روسيا قوية وسياستها االقتصادية سل” لنتائج المراجعة نظرة مستقبلية ايجابية

إلى ذلك رحب وزير المالية الروسي أنطون سيالنوف ببيان وكالة فيتش معتبرا أنه اعتراف 

 .باستقرار االقتصاد الروسي وتقييم عال لنوعية التنظيم االقتصادي الكلي في روسيا

ة اعلنت مطلع نيسان الماضي فرض عقوبات جديدة على روسيا متذرعة وكانت الواليات المتحد

سيرغي سكريبال فيما اعتمدت  بمزاعم استخدام غاز األعصاب في قضية الضابط الروسي السابق

 .موسكو ردا على هذه التصرفات العدائية مشروع قانون لمواجهة العقوبات األجنبية

مليار دوالر  17.1وزارة المالية المصرية: استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومي  - 2

 بنهاية يوليو

 22:19 06-09-2018 

قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك إن استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومي 

 .2018مليار دوالر منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو/تموز  17.1بلغت 

مليار  23.1جل في نهاية يونيو/حزيران ومستوى مليار دوالر المس 17.5ويقل ذلك عن مستوى 

ونقلت وكالة "رويترز" عن كجوك قوله إن "رصيد  .2018دوالر المسجل في نهاية مارس/آذار 

 ."مليار دوالر 17.1األجانب في األذون والسندات مع نهاية يوليو بلغ 

، 2016شرين الثاني وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر ت

والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات األجنبية على السندات وأذون الخزانة 

 .الحكومية المصرية

https://www.cnbcarabia.com/news/view/44595/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

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

 انتهى التقرير                                               

The report ended 

Raport się zakończył 


