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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات 

انات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق والبي

من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير  الموثوقية .

في  مادة منشورة دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل

 التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

ادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسي

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 السرعات الثالث في االقتصاد العالمي - 1

 

 09:02:51 10/06/2013 حوراء رزوقي عباس القريشي

فى احدث تقرير لصندوق النقد الدولى عن توقعاته لنمو االقتصادات 

قتصاد يشهد حتى االن تعاف بسرعتين العالمية رأى صندوق النقد ان اال

احدهما قوية فى اقتصادات االسواق الصاعدة وأخرى اضعف فى االقتصادات 

 ..!!  المتقدمة

وقد بدأ يتحول اآلن إلى تعاٍف يتقدم بثالث سرعات ، فال تزال اقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تواصل تعافيها القوي ، بينما تبدي 

ادات المتقدمة انقساما ثنائيا متزايدا بين الواليات المتحدة من ناحية االقتص

 ومنطقة اليورو من ناحية أخرى...!!

لوغ االقتصادية فتشير التنبؤات إلى ب  وتنعكس هذه األوضاع في التنبؤات

 . 2014في عام  % 5,7و  2013في عام  % 5,3النمو 

لتدفع   والت يوم امسوقد شهدت األسهم األمريكية ارتفاعاا خالل تدا

إلي أعلى مستوياتهم على االطالق  S&Pبمؤشر الداو جونز الصناعي والـ 

 وسط حالة من التفاؤل بشأن النمو ألكبر اقتصاد في العالم.

وال يمثل التنبؤ بنمو سالب في منطقة اليورو انعكاسا للضعف في بلدان 

لنمو ضا فمعدل االهامش فحسب، وإنما بعض الضعف في البلدان الرئيسية أي
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في  %1يكتسب قوة متزايدة في ألمانيا، لكن معدله المتوقع ال يزال أقل من 

 .2013عام 

ومن المتوقع أن يكون النمو سالبا في فرنسا، نظرا القتران التقشف المالي 

 وقد تثير هذه تساؤالت  بأداء الصادرات الضعيف ومستوى الثقة المنخفض

 ئيسية على مساعدة بلدان الهامش عند الحاجة.حول مدى قدرة بلدان أوربا الر

انكماشا كبيرا في معظم بلدان الهامش  2013ومن المتوقع أن يشهد عام 

وتواصل اليابان السير في  في منطقة اليورو، والسيما ايطاليا واسبانيا ،

طريقها الخاص فبعد سنوات عديدة من االنكماش والنمو الضعيف أو المعدوم، 

الجديدة سياسة جديدة تقوم على التيسير الكمي القوي، واعتماد أعلنت الحكومة 

هدف موجب للتضخم، وتنفيذ دفعة تنشيطية من المالية العامة، وإجراء 

اإلصالحات الهيكلية المطلوبة، وستعطي هذه السياسة دفعة للنمو على المدى 

 .  القصير

 واصلوعلى خالف هذه الصورة المتباينة في االقتصادات المتقدمة، ت

 اقتصادات األسواق الصاعدة أداءها الجيد .

فالظروف السائدة اليوم من ارتفاع أسعار السلع األولية، وانخفاض أسعار 

الفائدة، وكبر حجم التدفقات الرأسمالية الداخلة غالبا ما كانت تؤدي في السابق 

إلى طفرات ائتمانية ونشاط اقتصادي محموم، غير أن صناع السياسات 

نجحوا هذه المرة بشكل عام في الحفاظ على مستوى الطلب الكلي   يةاالقتصاد

 عند مستوياته الممكنة.

وبالرغم من اختالف األوضاع من بلد إلى آخر، تشير األدلة إلى أن جانبا 

التشوهات الناجمة عن السياسة والتي يتعين   من هذا االنخفاض يرجع إلى

في الواليات المتحدة، ينبغي أن   تإيجاد حل لها .. اما لو تحدثنا عن السياسا
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 يكون التركيز على تحديد الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة .

فرغم ما أدت إليه آلية تخفيض اإلنفاق التلقائية من تهدئة المخاوف بشأن  

 استمرارية القدرة على تحمل الديون، إال أنها الطريق الخطأ للفترة المقبلة.

تم إحراز تقدم على مستوى المؤسسات في العام  وفي منطقة اليورو،

الماضي، وال سيما في وضع خارطة طريق إلقامة االتحاد المصرفي. فقد 

أمكن الحد من مخاطر األحداث المتطرفة بفضل برنامج "المعامالت النقدية 

واشار الصندوق  المباشرة" الذي يقدمه البنك المركزي األوروبي ..!!.

لتلقائي في البلدان التي تسمح ظروفها بذلك، بل ضرورة أدوات الضبط ا  بعمل

 تجاوز هذه األدوات في بعض البلدان التي يتوافر لها الحيز المالي الكافي ..!!

القتصادات األسواق الصاعدة فتواجه تحديات مختلفة، من   أما بالنسبة

ر مالمرجح أن تست  بينها التعامل مع التدفقات الرأسمالية الداخلة التى من

التدفقات الرأسمالية الداخلة الصافية وتتواَصل ضغوط أسعار الصرف في 

 كثير من هذه االقتصادات بسبب آفاقها االيجابية ..!!

وهى عملية مرغوبة تمثل جزءا من عملية إعادة التوازن العالمي التي 

 عافيته .  يجب أن تتحقق حتى يستعيد االقتصاد العالمي

مع الحد   استيعاب تلك التدفقات  تلك البلدان ويتمثل التحدي الذي يواجه

 من تقلبها إذا أصبحت خطرا على االستقرار االقتصادي الكلي أو المالي ..!!

ان التعافي غير المتوازن يشكل خطرا أيضا بالنظر إلى قوة الروابط 

المخاطر فان الوقت لم   المتبادلة بين البلدان وبالرغم من تراجع بعض هذه

 يركن صناع السياسات إلى التراخي...!! يحن بعد لكي

http://business.uobabylon.edu.iq/service_showrest.aspx?fid=9&pubid=5606 

 

http://business.uobabylon.edu.iq/service_showrest.aspx?fid=9&pubid=5606
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 تقليص عمليات المصارف يهدد حركة التجارة العالمية - 2

 07:30:22 30/04/2013رزوقي عباس القريشيحوراء 

تبدو عبارة العمليات المصرفية المناظرة وكأنها تعبير قديم يعيدنا إلى أيام 

اإلمبراطوريات متباعدة األطراف. وهي تستحضر فينا صوراا للدبلوماسيين 

األجانب الذين يحولون األموال من الحي المالي في لندن، إلى أطراف التاج 

 ي الهند.البريطاني ف

لكن في حين أن الحركات المالية الدولية في عالم اليوم ربما تكون أكثر 

تعقيداا مما كان الوضع عليه قبل قرن، فإن مفهوم العمليات المصرفية المناظرة 

اا يظل مهماا وحيوي –وهي من األركان التأسيسية المهمة في التجارة العالمية  –

 في عالم ما بعد األزمة المالية.

ير المصطلح في جوهره إلى فكرة استخدام المصارف المحلية يش

الصغيرة ، اسم مصرف كبير للتعامل مع الشركات الدولية التي ال تستطيع 

تقلص عدد المصارف التي تستطيع أن  2008التعامل معها باسمها. ومنذ 

 تدعي القدرة على الوفاء بهذا الدور الدولي.

دعي قبل عشر سنوات قدرتها على والمصارف التي كان من الممكن أن ت

 وليس فقط الجمع بين –أن تكون مصارف عالمية بكل ما في الكلمة من معنى 

عمليات التجزئة والشركات والمصرفية االستثمارية تحت سقف واحد، وإنما 

رة قررت بصو –كذلك القيام بهذه العمليات جميعاا عبر مختلف أنحاء العالم 

  أجل تخفيض التكاليف وتحسين األرباح.متعمدة تقليص عملياتها من 

وفي الوقت الحاضر ال توجد إال حفنة من المصارف، وعلى رأسها 

مصارف مثل سيتي جروب وإتش إس بي سي وجي بي مورجان، تحتفظ بهذا 

النوع من وضعية األعمال، ما يجعلها األسماء الرئيسة في العمليات المصرفية 
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مؤخراا، حتى هذه المصارف أخذت  تايمز فاينانشال لكن كما ذكرت المناظرة.

في التراجع عن بعض العالقات حول العالم. ويقول المصرفيون إنه في هذه 

خصوصاا في أجزاء معينة بعيدة من آسيا وإفريقيا والشرق األوسط  –الحاالت 

إما أنه أصبح من المستحيل، أو من غير المجدي اقتصادياا، اإلبقاء على هذه  –

هذه ليست نقطة فنية مبهمة ، هناك عواقب  رفية المناظرة.العالقات المص

ليس فقط للمصارف، وإنما كذلك لزبائنها وفعاليات التجارة العالمية.  –حقيقية 

إذا لم يكن هيكل المصرفية المناظرة نشطاا وقوياا، خصوصاا في مجال أساسي 

يل سب مثل تمويل التجارة، فإن االقتصاد العالمي الذي ال يزال يعاني في

 التخلص من عبء األزمة، ال أمل له في االزدهار.

بعض التحديات الهيكلية أمام سوق تمويل التجارة تم التغلب عليها. على 

شهراا  18سبيل المثال، تم تخفيف القوانين الخاصة برأس المال الدولي. قبل 

اتفق المنظمون على معاملة التمويل التجاري مثل معاملة القروض قصيرة 

ل، أي السماح للمصارف باالحتفاظ برأس المال مقابل هذا النوع من األج

اإلقراض لمدة ثالثة أشهر في المتوسط، بدالا من المدة الدنيا التي كانت مقررة 

لكن كما قال بعض المصرفيين األعضاء في  شهراا. 12في الماضي ومقدارها 

اسكال الدولية لبفريق الخبرة حول التمويل التجاري، التابع لمنظمة التجارة 

المي قبل أسبوعين، هناك تهديد آخر أمام استمرار الوضع الصحي لسوق 

التمويل التجاري العالمية، وهي الضوابط المفرطة الرامية إلى مكافحة غسيل 

األموال، وقواعد االلتزام المكلفة التي تفرض على المصارف أن تعرف 

 جزاء مختلفة من العالم.زبونك ، والتطبيق المتباين لكتاب القواعد في أ

ال تتمتع المصارف بمركز تفاوضي قوي. في السنة الماضية تم تغريم 

مليار دوالر، بسبب غسيل أموال  1.9مصرف إتش إس بي سي مبلغ 
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 المخدرات المكسيكية، ومخالفات أخرى على مدى العقد الماضي.

س لمنذ فترة قريبة تم تحذير مصرف سيتي جروب من قبل المنظمين في مج

االحتياطي الفيدرالي األمريكي، من أنه يجدر به تحسين ضوابطه في 

 المكسيك، على الرغم من أنه تجنب الوقوع في الغرامة.

مع ذلك المي ال يصم أذنيه عن حجة المصارف، فالتجارة مع األسواق 

التي تنمو في الوقت الحاضر بمعدل يزيد خمس مرات على معدل  –الناشئة 

تشكل القاعدة التي يرتكز عليها االنتعاش  –اق المتقدمة التجارة مع األسو

االقتصادي العالمي. لكن من الممكن أن يتعثر االنتعاش إذا اتخذت المصارف 

الكبرى المزيد من إجراءات التقليص في علمياتها في األسواق األصغر، بما 

 يعرقل قدرة شركات التبادل التجاري في تلك البلدان على تصدير سلعها.

ال المي للمصرفيين في اجتماعهم األخير إنه مستعد إلثارة الموضوع ق

مع زعماء مجموعة العشرين، على الرغم من أن شخصاا كان حاضراا في 

اللقاء، قال إن المنظمة تُعامل موضوع مكافحة غسيل األموال بمنتهى الحذر 

 بسبب حساسيته البالغة.

ر شركات  على المدى الطويل هناك ما يدعو إلى الثقة في اآلمال بأن تَطَوُّ

رائدة لألعمال المصرفية اإلقليمية من البلدان الناشئة األسرع نمواا، مثل 

مصرف دي بي إس في سنغافورة، أو مصرف إيتاو يونيبانكو في البرازيل، 

ستصبح هي بحد ذاتها مصارف عالمية في المصرفية المناظرة. وهذا من 

قلّص األسعار بالنسبة لشركات التجارة شأنه أن يزيد من التنافس الدولي وي

لكن في هذه األثناء، وفي الوقت الذي يسعى فيه السياسيون  على األرض.

والمصرفيون والشركات بحثاا عن طرق لتعزيز النمو الهش، من المرجح أن 

تكون هناك المزيد من النداءات للمنظمين، إلظهار جانب عملي في قراراتهم. 
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أن تُعطى األولوية، الحرب ضد الجمود االقتصادي،  ما هي األمور التي يجب

أم الحرب ضد المخدرات واإلرهاب؟ مهما كان الجواب، فالمصارف واقعة 

 فاينانشال تايمز - باتريك جنكينز في منتصفه.

http://business.uobabylon.edu.iq/service_showrest.aspx?fid=9&pubid=5477 

 

 هل حان الوقت لتغيير مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي؟ - 3

الناتج المحلي اإلجمالي هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة 

 27/6/2020 (في بلد ما خالل فترة معينة )غيتي

شرا اقتصاديا مهما للغاية منذ عشرات يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مؤ

السنين، لكنه يعاني من ثغرات كبيرة في قياس تطور اقتصادات دول العالم 

 .ومدى رفاهية شعوبها

في تقرير نشره موقع إيلوردين مونديال اإلسباني، قالت الكاتبة تيريسا 

روميرو إن الناتج المحلي اإلجمالي الذي أصبح يحظى بنوع من "القداسة" 

ؤشر اقتصادي عالمي، ويتكرر بشكل مستمر في الخطابات السياسية كم

والنشرات اإلخبارية وتقارير المؤسسات المتخصصة، يحتاج اليوم إلى 

مراجعة شاملة تراعي تلك الجوانب المهملة، وال سيما المتعلقة بجودة حياة 

 .الناس وسعادتهم

عقود في  8وإذا كان مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي الذي ظهر قبل 

ظروف اقتصادية مختلفة جذريا عما نعيشه اليوم، مفيدا في قياس اقتصاد 

صناعي مثل االقتصاد األميركي، فإنه ليس بالضرورة مقياسا مناسبا لفهم 

 .اقتصادات البلدان النامية

 ما الناتج المحلي اإلجمالي؟

http://business.uobabylon.edu.iq/service_showrest.aspx?fid=9&pubid=5477
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ع السلع ييُعرف الناتج المحلي اإلجمالي على أنه إجمالي القيمة النقدية لجم

والخدمات المنتجة في بلد ما خالل فترة معينة، وعادة ما تمتد هذه الفترة لسنة 

واحدة، وتتمثل الطريقة األكثر استخداما لحساب الناتج المحلي اإلجمالي في: 

جمع قيمة االستهالك الخاص واالستثمار واإلنفاق العام والفرق بين 

 .الصادرات والواردات

تمدة من الناتج المحلي اإلجمالي، مثل الناتج وتوجد مؤشرات أخرى مس

المحلي اإلجمالي االسمي، والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، وهذه المؤشرات 

الفرعية التي تقدم معطيات أكثر دقة، تثير بدورها إشكاليات إضافية حول 

 .الناتج المحلي اإلجمالي

المتحدة، في الواليات  1934وتعود بدايات ظهور المصطلح إلى عام 

حين اقترح الخبير في المكتب الوطني للبحوث االقتصادية سيمون كوزنتس 

 .1929صيغة الدخل القومي الحتساب خسائر أزمة 

وأصبح الناتج المحلي اإلجمالي مؤشرا عالميا موحدا بعد مؤتمر بريتون 

. ومع ذلك، بقيت الواليات المتحدة تعتمد على مؤشر الناتج 1944وودز عام 

 .1991اإلجمالي إلى عام  القومي

من إشكاليات مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي أنه ال يأخذ بعين االعتبار إال 

 (األشياء ذات القيمة النقدية )رويترز

 رفاهية الفرد

ومن أبرز اإلشكاليات التي يطرحها مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي، هو 

 قيمة نقدية، أي ما يمكن شراؤهأنه ال يأخذ بعين االعتبار إال األشياء التي لها 

أو بيعه، وهو يهمل في المقابل أشياء مهمة في حياة البشر مثل الصحة 

 .واالستقرار المهني والمساواة والثقة في المؤسسات الرسمية
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ومن هنا تأتي معظم مشاكل الناتج المحلي اإلجمالي، والذي يركز على 

ا ماعية والبيئية، وجودة ماإلنتاج واالستهالك بغض النظر عن تكلفته االجت

 .يتم إنتاجه أو طريقة توزيع الثروة

والمفارقة أن الناتج المحلي اإلجمالي ينخفض كلما كان الناس أكثر 

تضامنا وسخاء، فإذا قام شخص بقص شعره أو إصالح سيارته بنفسه، أو قّدم 

خدمة من هذا النوع ألحد معارفه، فمن المفترض أنه يحرم بالده من تحقيق 

 .عدل نمو أعلىم

 مؤشر غير دقيق

وتشير الكاتبة إلى أنه يجب مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي من وقت 

آلخر للتكيف مع التغيرات االقتصادية، وهذا يؤدي أيضا إلى مواقف غريبة، 

مليارات دوالر  509من قبيل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في نيجيريا بمقدار 

 .في يوم واحد %90ث نما بنسبة ، حي2014بعد مراجعة في عام 

، حيث ارتفع الناتج 2014شيء مماثل حدث بشكل مفاجئ في أوروبا عام 

، وإجمالي الناتج المحلي للمملكة %0.87المحلي اإلجمالي إلسبانيا بنسبة 

، ويرجع هذا الظرف الخاص إلى حقيقة أن هذه البلدان %0.7المتحدة بنسبة 

روبية التي تلزم الدول األعضاء في االتحاد كان عليها االمتثال للوائح األو

 .األوروبي بإدراج بعض األنشطة غير القانونية في الناتج المحلي اإلجمالي

ويشير هذا إلى األنشطة التي لم يقع تسجيلها ألنها تتم سرا لتجنب دفع 

الضرائب أو ألنها منتجات االستهالك الذاتي، وتكمن المشكلة في صعوبة 

علي الذي غالبا ما يستهان به، كما يوجد في العالم أعمال معرفة حجمها الف

على األقل من الناتج  %10غير رسمية أكثر من الرسمية، ويقدر أنها تمثل 

 .في المناطق النامية %30المحلي اإلجمالي، ويمكن أن تصل إلى 
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يجب مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي من وقت آلخر للتكيف مع التغيرات 

 (غيتياالقتصادية )

 مؤشرات بديلة

وبالنظر إلى المشاكل التي يطرحها الناتج المحلي اإلجمالي، تم اقتراح 

العديد من المؤشرات البديلة على مدى العقود الماضية لتحليل الحالة 

االقتصادية للبلد، أشهرها هو مؤشر األمم المتحدة للتنمية البشرية، حيث يركز 

يلة والصحية، والمعرفة، ونوعية جوانب مختلفة هي: الحياة الطو 3على 

 .الحياة الكريمة، مع مراعاة نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي

وذهبت مملكة بوتان ألبعد من ذلك، حيث أخذت أيضا السعادة واالستدامة 

 30بعين االعتبار في مؤشر سعادتها الوطنية اإلجمالية، ويضيف المؤشر 

لنفسية، والحكم الرشيد، والتنوع، والمرونة مؤشرا آخر، بما في ذلك الرفاهية ا

 .البيئية والثقافية، أو صحة المجتمع وحيويته

وعلى الرغم من أن بوتان شكلت سابقة تاريخية، فإن مؤشر السعادة 

القومية اإلجمالية ال يخلو من المشاكل، ألنه يقوم على أخالقيات بوذية قوية، 

 .م السعادةويرسي رؤية متجانسة ذات اتجاه واحد لمفهو

، 2011األمر سيان بالنسبة لمؤشر الرفاهية الكندي الذي أنشئ عام 

مجاالت: حيوية المجتمع، واستخدام الوقت، والبيئة، والثقافة  8ويتكون من 

والترفيه، والمشاركة الديمقراطية، والتعليم، وصحة السكان، ومستوى 

على  بناء المؤشرعلى عكس بوتان، تمت استشارة الكنديين سابقا ل .المعيشة

ميزانية الرفاهية  2019اعتباراتهم، كما أطلقت نيوزيلندا ألول مرة في عام 

التي توجه استثمارات الدولة نحو رعاية الصحة العقلية، ودعم مجتمعات 

الشعوب األصلية، وضمان رفاه الطفل، وزيادة اإلنتاجية الوطنية، والتحرك 
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 .ت االجتماعيةنحو اقتصاد مستدام، والحفاظ على الخدما

أما أيرلندا، فقد توجهت إلى استكمال الناتج المحلي اإلجمالي بمؤشر جديد 

يتمثل باألساس في الدخل القومي اإلجمالي القابل للتعديل، فقد نما الناتج 

، وهو رقم مستحيل 2015عام  %26.5المحلي اإلجمالي األيرلندي بنسبة 

 .المتوقعة %7.8نسبة بالنسبة لالقتصاد المتقدم الذي يتناقض مع 

ويعود تشويه المؤشر إلى اإلعفاءات الضريبية السخية للحكومة 

األيرلندية، والتي اجتذبت استثمارات كبيرة إلى البالد من مختلف الشركات 

 .المتعددة الجنسيات

جوانب مختلفة: الحياة  3مؤشر األمم المتحدة للتنمية البشرية يركز على 

 (ة، ونوعية الحياة الكريمة )رويترزالطويلة والصحية، والمعرف

 ما يتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي

وإذا كان كل مؤشر يسلط الضوء على شيء مختلف، فإن موقف البلدان 

في قائمة البلدان ذات  79في ترتيبها يختلف، فقد احتلت أوروغواي المرتبة 

شر في مؤ 57، لكنها احتلت المرتبة 2018أعلى ناتج محلي إجمالي عام 

في ترتيب السعادة  26، وجاءت في المركز 2019التنمية البشرية عام 

 .2018و 2016العالمي في سنتي 

 -رائدة العالم في الناتج المحلي اإلجمالي-في المقابل تقع الواليات المتحدة 

 .في مؤشر التنمية البشرية والسعادة على التوالي 18و 15في المرتبة 

لي اإلجمالي للواليات المتحدة، ازداد التفاوت مع استمرار نمو الناتج المح

االقتصادي ومعدل االنتحار، كما زاد مستوى التوتر والقلق والغضب لدى 

األميركيين بشكل كبير في العقد الماضي، ولكن إذا اقتصرت التحليالت على 

 .الناتج المحلي اإلجمالي وحده، فسيبدو أن كل شيء يسير على ما يرام
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ات سوى بعض من العديد من األدوات التي اقترحت وليست هذه األدو

في السنوات األخيرة للتغلب على قيود الناتج المحلي اإلجمالي. ورغم أن 

جميعها فيها مشاكل، فإن لديها أيضا شيئا واحدا مشتركا يتمثل في وضع 

 .الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المقدمة

 الصحافة اإلسبانية : المصدر

 

 حقائق جديدة عن أثرياء العالم... وهذه تصنيفاتهم في الشرق األوسط - 4

 ص 201812:11أبريل  8األحد   22رصيف

بحثي أجرته شركة أبحاث "نايت فرانك" عن مستويات  تقرير أظهر

، 2017الثروة حول العالم تحسناا "مفاجئاا" في االقتصاد العالمي خالل عام 

بينما قال إن أثرياء الشرق األوسط يتطلعون بشكل متزايد لنقل استثماراتهم 

 ت الجيوسياسية في المنطقة.إلى الخارج، السيما مع التوترا

ورصد التقرير تزايد مستويات الثروة في الشرق األوسط، مع استقرار 

سنوات، إضافة إلى وجهات والمجاالت  3أسعار النفط بعد انخفاض دام 

 االستثمارية ألغنياء المنطقة والعالم بشكل عام.

من كبار المصرفيين  500وقبيل إعداد التقرير، تّم استطالع رأي 

ألف  50مستشاري الثروات في العالم، الذين يمثلون في ما بينهم أكثر من و

 تريليون دوالر. 3عميل بثروة تقدر بأكثر من 

وألقت االضطرابات السياسية حول العالم بظاللها على حالة االقتصاد 

العالمي، ومنها أحداث الشرق األوسط، السيما مع صعود النزعة الشعبوية 

ال فيرغسون أن السياسات المبنية عليها "غير قابلة التي رأى المؤرخ ني

 للتطبيق" وتثير قلق األغنياء.

https://raseef22.net/author/853-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%8122
http://www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf
http://www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf
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 أثرياء المنطقة

 26.4شخصاا يشكلون شريحة أثرياء العالم بثروة قيمتها  730ألفاا و 129

مليون دوالر  50تريليون دوالر، وهم من يبلغ متوسط ثرواتهم الصافية 

 شخصاا. 740آالف و 4ط فأكثر، بينما ضمت منطقة الشرق األوس

( في 600( وتركيا )660( واإلمارات )1540يأتي أثرياء السعودية )

صدارة قائمة أغنياء المنطقة، وقّدر التقرير معدل نمو ثروات هؤالء خالل 

، أما الصدارة عالمياا فكانت لروسيا بنسبة %3بنسبة  2017-2016العام 

26%. 

في مصر  200، منهم 1190 ، ضمت قارة أفريقيا%7وبمعدل نمو قيمته 

في جنوب أفريقيا، في حين تصدرت الواليات المتحدة القائمة عالمياا  500و

 شخص. 38500من حيث عدد األغنياء، بـ

، من المرّجح أن يزيد عدد أثرياء الشرق األوسط إلى 2022وبحلول عام 

 %40شخصاا، إذ توقع التقرير زيادة عددهم في تركيا بنسبة  6040

 ، بينما يتجمد معدلهم في مصر.%14والسعودية  %38ت واإلمارا

 ماذا يفّضل األثرياء؟

أوضح تقرير "نايت فرانك" أن األموال "غير المصرفية" في المنطقة 

إلى أن  تتجه إلى خارج بلدانها، خاصة من اإلمارات والسعودية، مشيراا 

عائالت ب العقارات تعد فئة األصول المالية الُمفضلة لألثرياء. وضرب مثاالا 

 غنية من السعودية لديها استثمارات عقارية صناعية في ثالث مدن صينية.

وإلى جانب صدارة بريطانيا، حلّت اإلمارات وتركيا في قائمة وجهات 

 االستثمار العقاري العالمية المفضلة لفائقي الثراء في الشرق األوسط.

لمياا ول عايحتل أصحاب الثروات الصافية في الشرق األوسط المركز األ
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من حيث عدد العقارات السكنية التي يملكونها، إذ يمتلكون ما متوسطه أربعة 

 منازل لكل منهم، خاصة في مدينتي باريس وبرلين

وحظيت مدينة دبي بحالة من "االستقرار" في حجم مبيعاتها العقارية، 

عن الفترة  %9مليار درهم بزيادة  2.27ووصلت القيمة اإلجمالية لها إلى 

 نفسها من العام الماضي.

وتطّرق التقرير إلى نجاح مشروع جزيرة "نخلة ُجميرة" الصناعية في 

 750اكتساب سمعة عالمية، الفتاا أن سعر شقة تتكون من غرفتين فيها يبلغ 

 ماليين دوالر. 3ألف دوالر، أما المنازل ذات الحدائق والفيالت فتبدأ بـ 

باا، إال أنه مع حالة التضخم تقري %5وزادت اسعار عقارات اسطنبول 

 ( انخفضت قيمة األسعار الحقيقية.%13التي تشهدها تركيا )

ويحتل أصحاب الثروات في الشرق األوسط المركز األول عالمياا من 

حيث عدد العقارات السكنية التي يملكونها، إذ يمتلكون ما متوسطه أربعة 

 منازل لكل منهم، خاصة في مدينتي باريس وبرلين.

ا يحتل األثرياء في منطقة الشرق األوسط مرتبة متقدمة من حيث نسبة كم

من المشاركون في  % 33، وقال 2018من ينوون شراء بيت جديد في 

االستطالع من منطقة الشرق األوسط إنهم يخططون لشراء عقار جديد في 

بلدهم األم هذا العام، أما نسبة من ينوون شراء منزل جديد في الخارج فتبلغ 

 ، لتحتل بذلك بلدان المنطقة المرتبة الثانية بعد روسيا.39%

 514وبلغ عدد أغنياء الشرق األوسط الذين يمتلكون طائرات خاصة 

شخصاا. في وقت  476شخصاا، وفي إفريقيا، التي تحسب ضمنها مصر، 

 58جاءت السعودية في المرتبة الخامسة من حيث امتالك اليخوت الفخمة بـ 

 يختاا.
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 ق األثرياء؟ماذا يقل

"من أجل أن تفوز بالسلطة ضع سياسات شعبوية، لكن لكي تتمكن من 

تحقيقها فعليا عليك رفع الضرائب إلى مستويات انتحارية سياسية"، وصفة 

تحدث عنها المؤرخ نيال فيرغسون خالل حديثه في تقرير الثروة لـ"نايت 

ن كسر هذه وتساءل: "هل هناك طريقة تمكن الحكومات الواعية م فرانك".

الدائرة التي يقفز خاللها عمالق إلى الظالم؟ مثلما حدث في التصويت لصالح 

البريكست، أو لسياسيين الشعبويين... فهذا لم يعد الخيار الوحيد القابل 

وقال فيرغسون "ال يمكنك أبداا الحصول على ما تريده باالعتماد  للتطبيق".

أن  تحقيق هدفه"، وأشار إلى على الشعبوية، فأي شيء تعهدت به ستفشل في

 إلى أن المخاطر السياسية من تزايد هذه النزعة أمر يثير قلق األثرياء، الفتاا 

 المحتمل أن تتسبب بصعوبة التنبؤ بحالة االقتصاد العالمي.

https://raseef22.net/article/143875-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-

%D8%AA%D8%B5%D9%86 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://raseef22.net/article/143875-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%86
https://raseef22.net/article/143875-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%86
https://raseef22.net/article/143875-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%86
https://raseef22.net/article/143875-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%86
https://raseef22.net/article/143875-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%86
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

5 - India plans incentives for auto companies to boost 

exports: Sources 

The Department of Heavy Industries (DHI) has sought feedback 

from auto industry groups on the initial proposal, which suggests 

giving incentives over five years to increase local production and 

procurement for export, the sources said. 

Reuters| 

 Jun 29, 2020,  

The terms for auto part makers are the same except that the 

revenue and profit thresholds are lower, at 20 billion rupees and 2 

billion rupees, respectively, the person said. 

COVID-19 CASES 

WorldIndia 

Confirmed  548,318 

Deaths  16,475 

NEW DELHI - India is drawing up an incentive scheme for the 

autos sector aimed at doubling exports of vehicles and components 

in the next five years, four sources with direct knowledge of the 

matter told Reuters. 

The Department of Heavy Industries (DHI) has sought feedback 

from auto industry groups on the initial proposal, which suggests 

giving incentives over five years to increase local production and 

procurement for export, the sources said. 

https://economictimes.indiatimes.com/coronavirus
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The incentives would be based on the sales value of vehicles or 

components and eligible companies would need to meet certain 

conditions, including a minimum revenue and profit threshold and 

presence in at least 10 countries, two of the sources said, adding the 

form the incentives would take had not been decided. 

DHI did not immediately respond to a request for comment. 

The move is part of India's effort to create 'champion' sectors to 

attract investment, generate jobs and boost manufacturing, and 

comes amid calls by Prime Minister Narendra Modi to be self-reliant 

as a nation. 

India wants to promote exports and has identified some sectors, 

including autos and textiles, for which incentive plans are being 

designed, said a senior government official. 

"For autos the government has engaged with various 

stakeholders. We have to see what needs to be done in the global 

context," said the official, adding that even though talks are in early 

stages and details have not been finalised there is a plan to give a 

"big push" to the sector. 

India's auto sector exports touched $27 billion in the fiscal year 

ending March 2019, led by companies including Ford 

Motor, Hyundai Motor, Maruti Suzuki, Volkswagen and Bosch, 

which analysts say stand to gain the most. 

The push, however, comes at a time when auto sales globally 

have been battered because of the coronavirus pandemic and 

demand may take a while to recover. 

https://economictimes.indiatimes.com/topic/Ford-Motor
https://economictimes.indiatimes.com/topic/Ford-Motor
https://economictimes.indiatimes.com/topic/Hyundai-Motor
https://economictimes.indiatimes.com/news/coronavirus
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To make it a success in the present scenario, India needs to 

ensure the proposal is not complicated by too many conditions and 

is not based on sales targets, said Vinay Piparsania, consulting 

director, automotive, at Counterpoint Research. 

"Having a liberal trade policy will allow companies to bring in 

new and global technologies which will increase their scale and 

India's competitiveness as an export hub," he said. 

Large Companies 

The initial scheme has been designed to incentivise large 

companies and in turn benefit smaller players in the supply chain, 

making the auto sector more competitive overall, one of the sources 

said. 

To be eligible, automakers must have revenues of at least 100 

billion rupees ($1.3 billion) and an operating profit of at least 10 

billion rupees ($131 million) in three of the last five years, one of 

the sources said, adding they must also have earnings from outside 

India and commit to spending on research. 

The terms for auto part makers are the same except that the 

revenue and profit thresholds are lower, at 20 billion rupees and 2 

billion rupees, respectively, the person said. 

One proposal is to have a production-linked incentive under 

which companies will get benefits proportionate to the distance 

between the factory and point of sale to compensate for higher 

warehousing and logistics costs, said the source. 

Another proposal is to give incentives to increase production of 
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specific car models but only if 80% of them are exported, the person 

said. 

Inputs on this have been sought from trade bodies such as the 

Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and Auto 

Components Association of India (ACMA), the sources said. 

SIAM, ACMA did not respond to emails seeking comment. 

https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/india-plans-incentives-for-auto-

companies-to-boost-exports-

sources/articleshow/76689275.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

Dailynewsletter&utm_content=Story3&ncode=cd5cd3b164885e6f3e74e7d61cb46702 

 

6 - Rich People, Please Spend Your Money Again 

by Greg Rosalsky 

Brooklyn Heights sits across the East River from lower 

Manhattan. It’s filled with multimillion-dollar brownstones and — 

usually — Range Rovers, Teslas, and BMWs. These days it’s easy 

to find parking. The brownstones are mostly dark at night. The place 

is a ghost town. And the neighborhood's sushi restaurants, pilates 

studios, bistros, and wine bars are either closed or mostly empty. It’s 

a microcosm for what’s been the driver of the pandemic recession: 

rich people have stopped going out, destroying millions of jobs. 

That’s one of the key insights of a blockbuster study that was 

dropped late last week by a gang of economists led by Harvard’s Raj 

Chetty. If you don’t know who Raj Chetty is, he’s sort of like the 

Michael Jordan of policy wonks. He’s a star economist. He and his 

colleagues assemble and crunch massive datasets and deliver 

insights that regularly shift core economic debates about inequality 

https://economictimes.indiatimes.com/topic/the-Society-of-Indian-Automobile-Manufacturers
https://economictimes.indiatimes.com/topic/the-Society-of-Indian-Automobile-Manufacturers
https://economictimes.indiatimes.com/topic/Auto-Components-Association-of-India
https://economictimes.indiatimes.com/topic/Auto-Components-Association-of-India
https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/india-plans-incentives-for-auto-companies-to-boost-exports-sources/articleshow/76689275.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dailynewsletter&utm_content=Story3&ncode=cd5cd3b164885e6f3e74e7d61cb46702
https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/india-plans-incentives-for-auto-companies-to-boost-exports-sources/articleshow/76689275.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dailynewsletter&utm_content=Story3&ncode=cd5cd3b164885e6f3e74e7d61cb46702
https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/india-plans-incentives-for-auto-companies-to-boost-exports-sources/articleshow/76689275.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dailynewsletter&utm_content=Story3&ncode=cd5cd3b164885e6f3e74e7d61cb46702
https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/india-plans-incentives-for-auto-companies-to-boost-exports-sources/articleshow/76689275.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dailynewsletter&utm_content=Story3&ncode=cd5cd3b164885e6f3e74e7d61cb46702
http://click.nl.npr.org/?qs=a6dd1a29ef19d40cef95474c96fa2c22bbc527bc7ae5d3f64ca12a1ed2177a51eb6254d97beb595ae45aa8ba115c915c0b5bcf7e70798e22
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and opportunity. This new study focuses on the economic impact of 

COVID-19 and the government response. To us nerds, this is like 

Game 7 of the NBA Finals, and Chetty just swooped in at a crucial 

moment to drop some threes. 

Photo Credit: Opportunity Insights 

On the day the study came out, Chetty participated in a Zoom 

webinar sponsored by Princeton University’s Bendheim Center for 

Finance. Dressed in a white-collared shirt with bookshelves as his 

background, Chetty took us all through the study. The data? Good 

lord. They’ve assembled several gigantic new datasets from private 

companies, including credit and debit card processors and national 

payroll companies. The data is all freely available online, updated 

in real time, and presented in an easily digestible form. Chetty and 

his team have crunched it all to give some precise insights about 

consumer spending, jobs, and the geographic impact of the crisis. 

The study represents an advance for economics as a science, and it’s 

got some bombshells.  

First up, consumer spending. Typically, Chetty said, recessions 

are driven by a drop in spending on durable goods, like refrigerators, 

automobiles, and computers. This recession is different. It’s driven 

primarily by a decline in spending at restaurants, hotels, bars, and 

other service establishments that require in-person contact. We 

kinda already knew that. But what their data shows is this decline in 

spending is mostly in rich zip codes, whose businesses saw a 70% 

drop off in their revenue. That compares to a 30% drop in revenue 

http://click.nl.npr.org/?qs=a6dd1a29ef19d40c8b91009ae6b084f60efe12f87e1dbe5e6bd61d4e5894b9922c230bba8309ebbe66950ea7ba61014b7741d800dd696080
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for businesses in poorer zip codes. 

Second, jobs. This 70% fall in revenue at businesses in rich zip 

codes led them to lay off nearly 70% of their employees. These are 

mostly low-wage workers. Businesses in poorer zip codes laid off 

about 30% of their employees. The bottom line, Chetty said in his 

presentation, is that “reductions in spending by the rich have led to 

loss in jobs mostly for low-income individuals working in affluent 

areas.” 

Third, the government rescue effort. They find it’s mostly failed. 

The $500 billion Payroll Protection Program, which has given 

forgivable loans to businesses with fewer than 500 employees, 

doesn’t appear to have done much to save jobs. When the 

researchers compare the employment trends of businesses with 

fewer than 500 employees to those with more, the smaller 

businesses eligible for PPP don’t see a relative boost after the 

program went into effect. It looks like the program didn’t do its job 

of saving jobs. Meanwhile, the stimulus checks, while increasing 

spending, did not have much stimulative effect because the spending 

mostly flowed to big companies like Amazon and Walmart. The 

money didn’t flow to the rich zip code, in-person service businesses 

most affected by the downturn. Overall, the federal rescue package, 

they find, has failed to rescue the businesses and jobs getting 

hammered most by the pandemic. 

Finally, there’s state-ordered reopenings: they don’t seem to 

boost the economy either. They compare, for example, Minnesota 



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

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

 ــ 25ــ 

and Wisconsin. Minnesota ordered “reopening” weeks before 

Wisconsin, but if you look at spending patterns in both two states, 

Minnesota did not see any boost compared to Wisconsin after it 

reopened. “The fundamental reason that people seem to be spending 

less is not because of state-imposed restrictions,” Chetty said. “It’s 

because high-income folks are able to work remotely, are choosing 

to self-isolate, and are being cautious given health concerns. And 

unless you fundamentally address that concern, I think there’s 

limited capacity to restart the economy.” 

Chetty on Zoom call, showing spending trends in Minnesota and 

Wisconsin 

While rich people are scared of the virus, they won’t go out and 

spend money and workers in the service sector will continue to 

suffer. Low-income workers — especially those whose jobs focused 

on providing services in rich urban areas — are in for a period of 

turbulence. Many of these workers are getting a lifeline in the form 

of unemployment insurance, but some of these benefits will expire 

soon if the federal government doesn’t act. 

Economists have learned from previous shocks like this that the 

labor market doesn’t just easily adjust to them. Workers have a hard 

time moving and retraining. For example, after over a million 

manufacturing jobs evaporated in the Rust Belt with the explosion 

of Chinese imports in the early 2000s, people stayed in the places 

that lost jobs, failed to get new ones, and many of them, in despair, 

ended up turning to alcohol and opioids with tragic results. 

http://click.nl.npr.org/?qs=a6dd1a29ef19d40c919b5ab4da59faa57211b457737ca397121289a76524dafd0c83be2554a09c434a6aa1c06a35a3edb7713b0300df7b14
http://click.nl.npr.org/?qs=a6dd1a29ef19d40c919b5ab4da59faa57211b457737ca397121289a76524dafd0c83be2554a09c434a6aa1c06a35a3edb7713b0300df7b14
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Chetty and his team conclude that the traditional tools of 

economic policy — tax cuts and spending increases to boost demand 

— won’t save the army of the unemployed. Instead, they say we 

need public health efforts to restore safety and convince consumers 

its okay to start going out again. Until then, they argue, we need to 

extend unemployment benefits and provide assistance to help low-

income workers who will continue to struggle in the pandemic 

economy.  

Next month, the federally funded unemployment benefits passed 

by Congress to help Americans during the pandemic are set to 

expire. This groundbreaking study provides a strong case to 

Washington to think about extending them. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJWXRlnMjFCRJSCmPrhFmKZlrV 

 

7 - Investment flows in Africa set to drop 25% to 40% 

in 2020 

16 June 2020 

 

All industries on the continent are reeling from the double blow 

of the coronavirus pandemic and low commodity prices, 

UNCTAD’s new report says. 

The trend of declining foreign direct investment (FDI) to Africa 

is set to exacerbate significantly in 2020 amid the dual shock of the 

coronavirus pandemic and low prices of commodities, especially oil. 

http://click.nl.npr.org/?qs=a6dd1a29ef19d40c8595e4dd72b7757c56eec913b1e8b7ee3fdc87c18e44de6936c95a1acee0832aae91eb7be305273f12d727c89a8a71ff
http://click.nl.npr.org/?qs=a6dd1a29ef19d40c8595e4dd72b7757c56eec913b1e8b7ee3fdc87c18e44de6936c95a1acee0832aae91eb7be305273f12d727c89a8a71ff
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJWXRlnMjFCRJSCmPrhFmKZlrV
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FDI flows to the continent are forecast to contract between 25% 

and 40% based on gross domestic product (GDP) growth projections 

as well as a range of investment specific factors, according to 

UNCTAD’s World Investment Report 2020. 

“Although all industries are set to be affected, several services 

industries including aviation, hospitality, tourism and leisure are hit 

hard, a trend likely to persist for some time in the future,” said 

UNCTAD’s director of investment and enterprise, James Zhan. 

Manufacturing industries intensive in global value chains are 

also strongly affected, a sign of concern for efforts to promote 

economic diversification and industrialization in Africa. 

Overall, there is a strong downward trend in the first quarter of 

2020 for announced greenfield investment projects, although the 

value of projects (-58%) has dropped more severely than their 

number (-23%). 

Similarly, as of April 2020, the number of cross-border merger 

and acquisition (M&A) projects targeting Africa had declined 72% 

from the monthly average of 2019. 

 Gas and oil platform in the Gulf of Guinea 

However, two distinct factors offer hope for the recovery of 

investment flows to the continent in the medium to long run. The 

first is the higher value being assigned to ties to the continent by 

major global economies, promoting investment in infrastructure, 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769
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resources, but also industrial development. 

Investments from these countries, which have varying degrees 

of political backing, despite being affected by the joint impact of 

COVID-19 and low commodity prices to some degree, could be 

relatively more resilient. 

The second is deepening regional integration due to the 

commencement of trade under the African Continental Free Trade 

Area (AfCFTA) after years of deliberation and the expected 

finalization of its investment protocol. 

In the short term, curtailing the extent of the investment 

downturn and limiting the economic and human costs of the 

pandemic is of paramount importance. 

Longer term, diversifying investment flows to Africa and 

harnessing them for structural transformation remains a key 

objective. Both of these objectives will require a prudent, 

coordinated and timely response from countries on the continent. 

FDI was already on the decline before the crisis 

The COVID-19 crisis has arrived at a time when FDI was 

already in decline, with the continent having experienced a 10% 

drop in inflows in 2019 to $45 billion. 

The negative effects of tepid global and regional GDP growth 

and dampened demand for commodities inhibited flows to countries 

with both diversified and natural resource-oriented investment 

profiles alike, although a few countries received higher inflows from 

large new projects. 
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North Africa 

FDI inflows to North Africa decreased by 11% to $14 billion, 

with reduced inflows in all countries except Egypt, which remained 

the largest FDI recipient in Africa in 2019, with inflows increasing 

by 11% to $9 billion. 

Sub-Saharan and Southern Africa 

After a significant increase in 2018, FDI flows to Sub-Saharan 

Africa decreased by 10% in 2019 to $32 billion. 

Southern Africa was the only sub-region to have received higher 

inflows in 2019 (22% increase to $4.4 billion) but only due to the 

slowdown in net divestment from Angola. 

FDI inflows to South Africa decreased by 15% to $4.6 billion in 

2019, despite key investments in mining, manufacturing 

(automobiles, consumer goods) and services (finance and banking). 

West Africa 

FDI to West Africa decreased by 21% to $11 billion in 2019. 

This was largely driven by the steep decline in investment in Nigeria 

due to new investment regulations for multinational enterprises in 

the oil and gas industry. 

East Africa 

FDI flows to East Africa also decreased, by 9% to $7.8 billion. 

Inflows to Ethiopia contracted by a fourth to $2.5 billion caused to 

some degree by political tensions in parts of the country. 

Similarly, inflows to Kenya dropped by 18% to $1.3 billion 

despite several new projects in IT and healthcare. 
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Central Africa 

Central Africa received $8.7 billion in FDI, marking a decline of 

7%. The key highlight in the sub-region was the decrease in flows 

to the Democratic Republic of the Congo (9% to $1.5 billion). 

The Netherlands overtook France as the largest investor by stock 

On the basis of FDI stock data through 2018, the Netherlands 

overtook France as the largest foreign investor in Africa. 

The investment stock held by the United States and France in 

Africa declined by 15% and 5% respectively, owing to profit 

repatriation and divestment. Meanwhile, the investment stock of the 

United Kingdom and China increased by 10% each. 

FDI outflows also fell in 2019, by approximately a third 

FDI outflows from Africa decreased by 35% to $5.3 billion. 

South Africa continued to be the largest outward investor despite the 

reduction in outflows from $4.1 billion to $3.1 billion. 

Outflows from Togo increased significantly, from a mere $70 

million to $700 million, a tenfold increase. In North Africa, 

Morocco also increased outward FDI, to approximately $1 billion 

from $800 million in 2019. 
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https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2400&utm_source=CIO+-

+General+public&utm_campaign=5e26d15771-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_17_11_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3d334f

a428-5e26d15771-70694826 

 

 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2400&utm_source=CIO+-+General+public&utm_campaign=5e26d15771-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_17_11_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3d334fa428-5e26d15771-70694826
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2400&utm_source=CIO+-+General+public&utm_campaign=5e26d15771-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_17_11_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3d334fa428-5e26d15771-70694826
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2400&utm_source=CIO+-+General+public&utm_campaign=5e26d15771-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_17_11_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3d334fa428-5e26d15771-70694826
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2400&utm_source=CIO+-+General+public&utm_campaign=5e26d15771-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_17_11_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3d334fa428-5e26d15771-70694826
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 2020يار دوالر في مل 81انخفاص االحتياطيات الليبية إلى  - 8

مليون برميل  0.67إنتاج النفط بنهاية العام الحالي يصل إلى  البنك الدولي:

   يوميا

  2020يونيو  10األربعاء    صحافية كفاية أولير  

 (ف ب عد فترة توقف )أحقل شرارة النفطي في ليبيا استأنف العمل ب 

تسبب القتال الدائر حول طرابلس والفشل الالحق للمنافسين السياسيين 

م والتوصل إلى اتفاق سال  وإخفاق المجتمع الدولي في تهدئة الصراع القائم

في  19-دائم، في خسائر اقتصادية فادحة يزيد من تفاقمها تفشي جائحة كوفيد

بسبب  2020يناير )كانون الثاني(  18نذ توقف تصدير النفط الليبي م البالد.

إغالق موانئ ومحطات النفط. وعلى افتراض بقاء االنقطاع بسبب الصراعات 

العسكرية المحتدمة في البالد، ومع االستئناف البطيء إلنتاج النفط، يتوقع 

البنك الدولي أن يصل إنتاج ليبيا من النفط بنهاية العام الحالي إلى متوسط 

 0.67ا المسّجل في العام الماضي، أي متوسط إنتاج بنحو مستوى إنتاجه

مليون برميل يومياا، ونتيجة لذلك سيكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبالد 

في  22.2في المئة(، ولكنه مرشح لالنتعاش بنسبة  19.4-سلبياا هذا العام )

 في المئة بعد ذلك. 1.4قبل أن يستقر عند نحو  2021المئة في 

لبنك الدولي إن تأثير انخفاض صادرات البالد من النفط على وقال ا

عائدات ليبيا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يخلق عجزاا متزايداا في 

في المئة( من الناتج المحلي  29.3و 36.7الميزانية والحساب الجاري للبالد )

 . ونتيجة لذلك،2022-2021في المئة خالل  8.6و 2.5اإلجمالي، ومتوسط 

 2020مليار دوالر أميركي في عام  81يمكن أن تنخفض االحتياطيات إلى 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
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 .2022مليار دوالر أميركي بحلول نهاية عام  77وما بعد ذلك إلى 

 وقال البنك الدولي إن انتعاش: أخطر أزمة سياسية ركعت االقتصاد الليبي

ياسية س االقتصاد الليبي ظل مجمداا منذ أوائل العام الماضي، بسبب أخطر أزمة

وأضاف في تقريره أن اندالع الحرب حول  .2011تواجهها ليبيا منذ عام 

منع ليبيا من مواصلة توسيع اقتصادها  2019طرابلس في أبريل )نيسان( 

 -2013القوي، الفتا إلى أنه بعد الركود العميق الذي شهدته ليبيا خالل الفترة 

يل يومياا في المتوسط مليون برم 0.6مدفوعاا بإنتاج محدود للنفط ) 2016

مليون برميل في اليوم(، تمّكن االقتصاد الليبي من زيادة  1.6مقابل إمكانات 

-2017ل خالإنتاج النفط بشكل كبير فوق مليون برميل يومياا في المتوسط 

. ونتيجة لذلك، بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في المتوسط 2019

في  2.5، لكنه تباطأ بانخفاض حاد إلى 2018 -2017في المئة خالل  21

 .2020، ومن المتوقع أن يكون سلبياا في عام 2019المئة في عام 

 سنوات من العجز 6

بعد أربع سنوات من ارتفاع معدل التضخم، انخفض مؤشر أسعار 

، مدفوعاا بشكل رئيس بانخفاض التبادل 2019( في عام CPIالمستهلك )

 183الرسوم على معامالت العملة الصعبة ) الموازي لسعر السوق، بفضل

(، 2019في المئة في عام  163، انخفض إلى 2018في المئة في سبتمبر 

وسهولة الوصول إلى العمالت األجنبية الموازية وتقارب أسعار الصرف 

في المئة  2.7الرسمية. وفي هذا السياق، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 

 .2019في المئة عام  3االنكماش بمتوسط . ويقدر 2019أشهر  9عن أول 

على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم الفوركس، ظلت الميزانية 

 تحت الضغط مقيدة بتزايد النفقات. 2019العامة للبالد في عام 
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في  1.7وحققت الميزانية الليبية، بحسب البنك الدولي، فائضاا صغيراا )

( بعد ست سنوات من العجز. وانخفض الناتج المئة من الناتج المحلي اإلجمالي

 144المحلي اإلجمالي للحكومة، وكذلك الدين قليالا، ولكن ال يزال مرتفعاا عند 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي.

، استمر الحساب الجاري في ليبيا في تسجيل الفوائض 2019في عام 

لليبي، ين للبنك المركزي اللسنة الثالثة، وهذا يرجع إلى استمرار سياسة التقن

التي تحّد من المعروض من العملة الصعبة باستثناء الواردات األساسية. بينما 

 أسهمت رسوم الفوركس في كبح الطلب على الواردات من القطاع العام.

 مليار دوالر إيرادات الكربوهيدرات 31.7 

ـ  أميركي، مليار دوالر  31.7أسهم ارتفاع إيرادات قطاع الكربوهيدرات ب

 2018في تحقيق الفائض. ومع ذلك، كان الفائض أقل من ذلك المسجل في عام 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي(. 21.4مقابل  11.6)

سمح الفائض للبنك المركزي بتعزيز مزيد من االحتياطيات األجنبية 

 مليار دوالر أميركي في 86.2مليار دوالر أميركي، لتصل إلى  3.6بمقدار 

وقد سلط مسح  (.2012مليار دوالر أميركي في عام  124) 2019نهاية 

حديث لبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي، الضوء على الوضع المتردي 

للليبيين، حيث إن نصف المستجيبين للمسح قالوا إنهم لم يستطيعوا الوصول 

ال يقل عن  إلى الغذاء المدعوم من الحكومة ويعيشون في منطقة كان فيها ما

خمسة قتلى في توقيت إجراء المسح. عالوة على ذلك، أكثر من نصف 

المشاركين في المسح أشار إلى غياب حقهم في الوصول إلى حساب مصرفي 

 سحب األموال خالل األشهر الثالثة الماضية. أو لم يتمكنوا من 

ن م قال تقرير البنك الدولي إن الصراع القائم في ليبيا : مخاطر وتحديات
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أجل السلطة والثروة، سيؤخر االنتعاش واالستقرار. وسيعطّل إنتاج النفط 

وتصديره، ويمّدد العواقب االقتصادية واالجتماعية الوخيمة على البالد، 

وأضاف أن االنتشار المستمر لعدوى وباء كورونا في أوروبا يعطّل كال من 

خفاض قد تعاني من انالعرض والطلب على السلع. وأشار التقرير إلى أن ليبيا 

الطلب على النفط، مما سيتسبب في تراجع العوائد النفطية للبالد، التي قد 

تواجه أيضاا انخفاض المعروض من المعدات والسلع االستهالكية، التي من 

 شأنها أن تعطل مزيداا من تقديم الخدمات األساسية وزيادة معاناة السكان.

https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81

%D8%A7%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%

A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020 

 

 تكشف الخالف المصري البريطاني ” بي بي سي”وثائق سرية لـ - 9

بشأن وتيرة اإلصالح االقتصادي وكيف سعت لندن لحماية مكانة الرئيس 

.. ونصحه لفرض إصالح اقتصادي قاس: ال يطيح به الساداتمبارك كي 

 إحسب قدرة الشعب على التحمل.. إشرح له ثم انتظر الوقت المناسب للتطبيق

 ”:اي اليومر“لندن ـ  

ى بعد السماح بنشرها بمقتض” بي بي سي“كشفت وثائق سرية نشرتها 

قانون حرية المعلومات، عن أن مبارك اشتبك في حوارات عاصفة مع 

البريطانيين، على أعلى المستويات، بشأن وتيرة اإلصالح االقتصادي، وَمْن 

 يحددها.

https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
https://www.independentarabia.com/node/126086/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
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رح له، ثم احسب قدرة الشعب على التحمل، واش“وقال مبارك حينها: 

 ”.انتظر الوقت المناسب للتطبيق

، فإن نظام مبارك دأب على وصف زياراته ”بي بي سي“وبحسب 

 الخارجية بأنها ناجحة. غير أن بعضها، على األقل، لم يكن كذلك.

، كما تكشف وثائق سرية 1988وأشارت إلى زيارة مبارك لبريطانيا عام 

 اب المغلقة.بريطانية، حين وقعت خالفات قوية خلف األبو

وأنهى مبارك مستاء، أحد هذه الحوارات قبل استكمال النقاش بشأن الحالة 

 االقتصادية المصرية.

. في تلك الفترة، واجه 1988يناير عام  26و 25وزار مبارك لندن يومي 

االقتصاد المصري صعوبات كبيرة. وجرت مفاوضات بين القاهرة ونادي 

 باريس بشأن إعادة جدولة ديون مصر.

في هذه األجواء، وضعت العالقات االقتصادية بين مصر وبريطانيا على 

رأس أجندة محادثات مبارك في لندن، التي التقى خاللها بوزير الخزانة، 

 نايجل لوسون، بعد لقائه بمارغريت ثاتشر رئيسة الوزراء آنذاك.

وقبيل الزيارة، عّمم وزير الخارجية البريطاني، جيفري هاو، مذكرة 

على الجهات المختصة في بريطانيا تؤكد إصرار حكومته على تسريع سرية 

وتيرة اإلصالح االقتصادي في مصر، وأال يقدم المسؤولون البريطانيون أي 

 تعهد لمبارك بشأن تقديم أي شكل من أشكال المعونات االقتصادية اإلضافية.

 ورغم تأكيده نية التعهد بمواصلة مساندة بريطانيا لإلصالح الفعال

تجنب تقديم أي التزام محدد بمعونات أو “والمستدام، ذكر التعميم أنه سيتم 

 ”.ائتمانات تصديرية جدية

وطالبت بريطانيا، كما قال الوزير، بأن تتخذ مصر إجراءات منها 
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إجراء تخفيضات في عجز الموازنة عن طريق “، و ”توحيد سعر الصرف“

 زيادة في أسعار”، و”يوبخفض انتقائي للدعم، ما يحرر االقتصاد من الع

الفائدة لتصل إلى مستويات إيجابية حقيقية، ما يعطي إشارات صحيحة 

 ”.للمستثمرين

ويكشف محضر اجتماع مبارك وثاتشر عن أن الرئيس المصري الراحل 

أصر على أن حكومته مضت في اإلصالح إلى أكبر حد يستطيع الشعب 

 تحمله.

ات اقتصادية بعيدة المدى مصر طبقت إصالح“وقال نقال عن مبارك: 

خالل العامين األخيرين، أكبر بكثير من حيث الحجم من أي شيء حققه 

)سابقه( الرئيس السادات. غير أنه كان يجب عليه ) مبارك( أن يأخذ في 

 ”.االعتبار ما يمكن أن يتحمله الرأي العام في مصر

 ركي يفعل أكث“وأبدى مبارك امتعاضه من ضغوط صندوق النقد عليه 

 يجب أن يكون لمصر وقت“، مضيفا أنه ”مما ينبغي بمعدل أسرع مما ينبغي

 ”.للتنفس

لو اتخذ بعض “وحذر مبارك من توابع االستجابة للضغوط، قائال إنه 

الخطوات التي يطالبه بها صندوق النقد، فستكون هناك قالقل واسعة تشكل 

 ”.خطراا على االستقرار ليس فقط في مصر ولكن على نطاق أوسع

عليه أن يحقق توازنا بين التهديدات لالستقرار “وقالت ثاتشر لمبارك إن 

 ”.واإلصالحات الضرورية

تتوصل مصر إلى اتفاق سريع مع صندوق “وعبرت عن أملها في أن 

 ”.النقد بشأن برنامج )إصالح اقتصادي( أقوى

، أدين مبارك وابناه عالء 2011كانون الثاني/ يناير  25وبعد ثورة 
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مليون جنيه مصري من مخصصات  125، بالفساد، باالستيالء على وجمال

 القصور الرئاسية.

وكان لقاء لوسون وزير الخزانة بمبارك، الالحق للقاء ثاتشر، أكثر 

 تركيزا على االقتصاد، ولذا فكان أكثر سخونة وصعوبة.

 ويكشف محضر اللقاء سير النقاش على النحو اآلتي:

الت االقتصاد المصري. وأدرك أن لوسون: أتابع بشكل خاص مشك

الحكومة المصرية أمامها مهمة صعبة في تحقيق اإلصالحات الضرورية. 

 ”.كيف يرى الرئيس الموقف؟

الحكومة فعلت الكثير في السنوات القليلة األخيرة “ورد مبارك بالقول: 

إلصالح الضرر في االقتصاد الناتج عن عدم فعالية الحكومات السابقة خالل 

عاما الماضية. غير أن األمر يمكن فقط أن يمضي بوتيرة  30إلى  25الـ 

يقبلها الشعب. ال يمكنك أن تعالج رجال مريضا بجرعة دواء فوق قدرته على 

 ”.هضمها

سياسات التعديل )اإلصالح( االقتصادي في مصر لها، “وقال لوسون: 

عها ي اتببشكل واضح، أهمية بالغة. غير أنه باستخدام المقارنة الطبية الت

 ”.الرئيس، فإن العالج بالصدمة يكون مفيدا في بعض األحيان

هذا يكون مالئما فقط في بعض األحيان. ولو “ورفض مبارك بالقول: 

فرضت اإلصالحات بمعدل أسرع من الالزم، فسوف يثير الناس الشغب، 

وهذا سوف يؤدي إلى أكثر من مجرد القضاء على أي منافع. وهذه هي تجربة 

والجزائر وتونس وزامبيا والسودان وكذلك مصر. الحكومة  المغرب

المصرية السابقة حاولت وفشلت في زيادة سعر البنزين قرشا واحدا. ونجحت 

 ”.في المئة 100حكومتي في زيادة السعر هذا العام بنسبة 
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عن طريق شرحي “، ليرد مبارك: ”كيف حدث هذا؟“وتساءل لوسون: 

، وباالنتظار لحين حلول الوقت المالئم شرحا شامال للشعب ما هو مطلوب

 ”.لتطبيق إصالح من هذا النوع

يرد: ، ل”كيف ترى وصفات صندوق النقد الدولي؟“وقال لوسون لمبارك: 

الصندوق يسعى إلى إصالحات من وجهة نظر اقتصادية فقط. ولم يأخذ في “

االعتبار البعد السياسي. ولو كانت مصر قد اتبعت شروط صندوق النقد 

دولي حرفيا، فإنه لم يكن يتحقق أي شيء ألن الشعب لم يكن ليقبل أبدا ال

 ”.التبعات

وكان مبارك يشير إلى انتفاضة الخبز التي شهدتها مدن مصرية عدة 

احتجاجا على قرارات خفض  1977كانون الثاني/ يناير  19و 18يومي 

ع عن الدعم ورفع أسعار عدد من المواد األساسية. واضطر السادات للتراج

 القرارات التي كانت استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

برنامج الصندوق هو ما يعتقد )مسؤولوه( أنه ضروري “وقال لوسون: 

، إال أن مبارك رد بالقول: ”إلعادة االقتصاد المصري إلى وضع صحي

 األمر ربما يكون كذلك من وجهة نظر الصندوق. غير أنني أْفَضل شخص“

 ”.يستطيع أن يُقدر ما يمكن أن يتحمله الشعب المصري

فرض مثل هذه الشروط في مصر أصعب. وهناك “وأضاف مبارك: 

 ”.شيوعيون ومتطرفون يمكن أن يستغلوا الموقف

وعقب اللقاء، أشارت وزارة الخارجية إلى استياء مبارك من الموقف 

 البريطاني وسير نقاشه مع وزير الخزانة.

ة، قال رئيس إدارة الشرق األدني وشمال أفريقيا: وفي مذكرة سري

علمت للتو أن محاوالت وزير الخزانة الخوض في نقاش تفصيلي )بشأن “
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 ”.االقتصاد المصري( مع مبارك قد تم تجاهلها

وتشير الوثائق إلى أن مبارك أنهى النقاش مع الوزير البريطاني متذرعا 

 بأنه يجب أن يغادر لندن متوجها إلى أمريكا

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-

%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-

%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-

%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign

=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8

A%D9%88%D9%85%29 

 

 عتمد سعر صرف جديدا للسحوبات بالدوالرالمصارف اللبنانية ت - 10

  –بيروت ـ )أ ف ب(  

بدأت المصارف اللبنانية اإلثنين اعتماد سعر صرف جديد للسحوبات 

النقدية من الودائع بالدوالر، وفق ما أفادت مصادر مصرفية وكالة فرانس 

برس، في خطوة تأتي بعد تسجيل سعر الصرف مستويات قياسية في السوق 

 السوداء.

ومنذ أشهر، ال يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدوالر، بينما 

يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشّح 

 الدوالر.

وأكدت ثالثة مصارف، تواصلت معها فرانس برس، تحديد سعر 

، تطبيقاا 3000ليرة بدالا من  3850الصرف للسحوبات من الودائع بالدوالر بـ

لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 

 ليرات لكافة العمليات النقدية األخرى. 1507

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
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ومنذ أيلول/سبتمبر، فرضت المصارف قيوداا مشددة على سحب األموال 

خصوصاا بالدوالر، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين 

 بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياا.عن سحب أموالهم 

وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس، توقّفت 

المصارف كلياا عن تزويد زبائنها بالدوالر بحجة عدم توفّره جراء اقفال 

 المطار، الذي يعاود فتح أبوابه مطلع تموز/يوليو.

وفي نيسان/أبريل، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد 

حوبات الزبائن من ودائعهم بالدوالر بالليرة. وحددت المصارف سعر س

 الصرف بثالثة آالف ليرة.

وأمع اإلنهيار المتسارع، أطلق المصرف المركزي منّصة الكترونية بدأ 

العمل فيها الجمعة، في محاولة للجم سعر الصرف لدى الصرافين. وتّحدد 

مكن ئه. لكن تلك اإلجراءات لم تتنقابة الصرافين يومياا سعر بيع الدوالر وشرا

من ضبط السوق السوداء حيث المس سعر الصرف اإلثنين الثمانية آالف 

 مقابل الدوالر، وفق صرافين.

وقال األستاذ الجامعي والباحث االقتصادي جاد شعبان لفرانس برس إن 

مجرد طريقة لتعويض “اعتماد المصارف سعر صرف جديد للسحوبات هو 

لناس. لكن قيمة هذه األموال عملياا تتراجع يومياا، لذا فهم نوعاا ما يدينون به ل

 ”.ما يخدعون الناس

يطبع الليرة فقط لتغطية أي نقص في “ورأى أن المصرف المركزي 

 ”.العمالت األجنبية وهذا ما يشكل خطأ فادحاا 

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معّدل 

 رابة نصف السّكان تحت خط الفقر.التضّخم وجعل ق
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ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق 

مليار دوالر  20النقد الدولي، أمالا بالحصول على دعم خارجي يقّدر بأكثر من 

 الخراج لبنان من دوامة االنهيار المتمادي، من دون إحراز أي تقّدم.

ستالينا جورجيفا الجمعة إّن المحادثات وقالت مديرة صندوق النقد كري

في )…( جوهر الموضوع هو ما إذا كان يمكن تحقيق إجماع “مستمرة، لكّن 

 ”.البالد من شأنه المضي قدماا في رزمة اجراءات قاسية لكنها ضرورية

 تم تحقيقه.” ال نملك سبباا بعد للقول إن هناك اختراقاا “وأضافت 

دارة اللبنانية، العاجزة حتى عن االتفاق وفي مؤشر على التخبّط داخل اإل

على أرقام موّحدة لحجم الخسائر المالية، أعلن مدير عام وزارة المالية آالن 

بيفاني اإلثنين تقديم استقالته من منصبه. وقال لقناة الجديد التلفزيونية إن 

 ”.اعتراضاا على طريقة تعاطي الحكم مجتمعاا مع األزمة“استقالته جاءت 

ي، الذي يتولى منصبه منذ عقدين، عضو في المجلس المركزي وبيفان

 لمصرف لبنان وفي الفريق المفاوض مع صندوق النقد.

حزيران/يونيو، قّدم عضو لجنة التفاوض مع صندوق النقد  18وفي 

ة أال ارادة حقيقي“هنري شاوول استقالته كمستشار في خطوة بررها بإدراكه 

، رغم التزام الحكومة بهذا البند ”المصرفي لالصالح أو العادة هيكلة القطاع

 في خطتها اإلنقاذية.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1

%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-

%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7/ 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7/
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 مخاوف من أزمة مالية جديدة تهبط ببورصتي دبي وأبوظبي - 11

  2020يوليو  08األربعاء،   رويترز -دبي

 -بالمئة 0.7بالمئة وتراجع "أبوظبي"  0.7هبط مؤشر دبي الرئيسي 

 جيتي

تسببت مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة مالية جديدة باإلمارات في 

 ربعاء.هبوط بورصتي دبي وأبوظبي، خالل تعامالت األ

وذكرت ثالثة مصادر وأظهرت وثيقة أطلعت عيها رويترز أن شركة  

دانة غاز اإلماراتية طلبت من حاملي سنداتها تقديم معلومات عن حيازاتهم، 

في تحرك يخشى بعض المستثمرين أنه قد يكون مقدمة لعملية إعادة هيكلة 

 دين جديدة.

 2017ل اإلسالمي في وكانت دانة غاز قد تسببت في هزة في قطاع التموي

مليون دوالر متذرعة بأنها  700حين قالت إنها لن تسدد قيمة صكوك بقيمة 

لم تعد صالحة في ظل القانون اإلماراتي بسبب تغييرات في ممارسات التمويل 

 اإلسالمي.

 2018وبعد معركة قانونية طويلة، توصلت التفاق مع دائنيها في عام 

 .2012يكلة في وكان قد سبق ذلك عملية إعادة ه

مليون  380وهذا األسبوع طلبت دانة غاز، التي يبلغ حجم صكوكها اآلن 

أكتوبر/ تشرين األول، من المستثمرين الكشف عن  31دوالر تستحق في 

 حيازاتهم وفقا لطلب معلومات اطلعت عليه رويترز.

 وذكرت الشركة أن المعلومات حيوية لتواصل الشركة مع حملة سنداتها.

ض المستثمرين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الطلب وقال بع
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 قد يكون مقدمة لتعديل آخر لديون الشركة.

وقال أحدهم: "عادة تحاول أن تعرف إذا كان ثمة تركيز لمجموعة حملة 

السندات، وتحدد كبار حملة السندات وتعرف من هم.. ثم تضع استراتيجية 

 إلعادة الهيكلة".

لى استفسار من رويترز بشأن طلب المعلومات ولم ترد دانة غاز ع

 والهدف منه.

مليون دوالر في نهاية  425وبلغ حجم السيولة وما يعادلها لدى دانة غاز 

 مليون دوالر. 95. وفي أبريل/ نيسان أقرت توزيعات بحوالي 2019

مليون نقدا على التوزيعات وأنت تعتقد  100وقال مستثمر ثان: "ال تهدر 

ال أستطيع أن أسدد ’أشهر ستذهب لحاملي السندات لتقول لهم أنه بعد عدة 

 ’".المبلغ لكم

وقالت دانة إنها ستستخدم حصيلة أصول تسعى لبيعها في مصر في سداد 

 الصكوك.

وكانت مصادر أبلغت رويترز في أبريل/ نيسان أن الشركة أرجأت قرار 

 البيع بسبب أزمة كورونا.

الخليج منخفضة اليوم األربعاء، إذ  وأغلقت أسواق األسهم الرئيسية في

 ضغطت أسهم القطاعين المالي والعقاري على مؤشري اإلمارات.

بالمئة بعد أن نزل سهم إعمار العقارية  0.7وهبط مؤشر دبي الرئيسي 

 بالمئة، وفقد سهم بنك دبي اإلسالمي واحدا بالمئة. 1.8القيادي 

تسجيل أكبر مكسب  بالمئة بعد يوم من 4.1وهوى سهم أمالك للتمويل 

 .2019يومي منذ ديسمبر/ كانون األول 

ويوم االثنين، وقعت الشركة اتفاقا مع دائرة األراضي واألمالك في دبي 
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"لتمكين المتعاملين من االستثمار في العقارات الجاهزة التي تعرضها أمالك 

 للتمويل".

 بالمئة، متأثرا بخسارة سهم بنك 0.7وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 

 2.8بالمئة وانخفاض سهم دانة غاز  1.6أبوظبي األول، أكبر بنوك البالد، 

 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية، التي سجلت أكبر عدد إصابات 

بالمئة. ونزل سهم  0.1بين دول مجلس التعاون الخليجي الست،  19-بكوفيد

ركة األسمدة فقد سهم ششركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ثالثة بالمئة، فيما 

 بالمئة. 2.4العربية السعودية 

لكن الخسائر حدت منها مكاسب شركات التأمين، ومن بينها الشركة 

 بالمئة. 7.6التعاونية للتأمين التي قفز سهمها 

بالمئة بفعل هبوط سهم شركة  0.2وهبط مؤشر بورصة قطر 

 ئة.بالم 1.1البتروكيماويات صناعات قطر ذي الثقل في السوق 

وسجلت الدولة الخليجية الغنية بالنفط أحد أعلى معدالت إصابة مؤكدة 

  مليون نسمة. 2.8بالفيروس في العالم نسبة إلى عدد السكان البالغ حوالي 

https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

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

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-

%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-

%D8%AF%D8%A8%D9%8A-

%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4 

 

 

 

https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
https://arabi21.com/story/1284204/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A#category_4
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

تتوسع أفقياً.. ” وسيم“الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة  - 12

 القادمةوسلحب وجهتها 

 28/06/2020 المصدر : الثورة

قيا الى التوسع اف” وسيم“تسعى الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة 

في عدد المشاغل االنتاجية وبكافة ارياف المحافظات بهدف توفير المزيد من 

فرص العمل لذوي الشهداء والجرحى من الجيش العربي السوري وذلك بناء 

ة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة للعمل على توجيهات من القياد

 .وانشاء المزيد من هذه الوحدات التي تحقق ريعية اقتصادية وتوفر السلع

واوضح مدير عام شركة وسيم هيثم زاهر للثورة انه قريبا سيتم افتتاح مشغل 

 ٤٠٠سابع في محافظة حماة في مدينة تل سلحب حيث تبلغ مساحة المشغل 

فرصة  ١٠٠الى  ٧٠مكنة خياطة ويوفر من  ٦٠الى  ٥٠متر ويحتوي من 

عمل مستقبال.. منوها الى ان هذه المشاغل تم انشاؤها بالخبرات الفنية الكفوءة 

الموجودة في الشركة وتم تقديم اآلالت من قبل بعض الجهات كوزارة الصناعة 

 .وبعض الجهات االخرى وجهات عسكرية

مشاغل، ثالثة مشاغل  ٧الى نحو واشار زاهر الى ان عدد المشاغل وصل 

في الالذقية وواحدة في طرطوس وحمص واحدة وواحدة في القابون بدمشق، 

ولغاية ١/٦/٢٠٢٠مشيرا الى انه تم وضع المشاغل االنتاجية من 

في مباراة انتاجية الهدف منها رفع المعدالت االنتاجية وتحقيق  ٣١/٦/٢٠٢٠

ا على الشركة والتوسع بهذه ريعية اقتصادية للشركة بما ينعكس ايجاب

وبين زاهر ان هذه المشاغل مستمرة بعملها خالل المباراة االنتاجية  .المشاغل
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دون ان تتوقف حتى ايام العطل وسيكرم المشغل الفائز في نهاية المباراة، 

منوها الى ان الوضع الفني لهذه المشاغل بحالة جيدة وان التوسع في المشاغل 

حافظة حماة وانما سيشمل أغلب الريف السوري لن يتوقف عند مشغل م

والغاية االجتماعية تشغيل عدد أكبر ممكن من ذوي الشهداء والجرحى من 

الجيش العربي السوري.. الفتا الى ان اجمالي عدد العمال في المشاغل كافة 

عامل بموجب عقود مهنية سنوية آمال من الجهات  ٨٠٠يصل الى نحو

 http://syrianexpert.net/?p=51213   .ادرالوصائية تثبيت هذا الكو

 

 ..أعلى رقم إنتاج ومبيعات منذ تأسيس سجاد دمشق - 13

 المصدر : الثورة 30/06/2020 

خطوة هي األولى من نوعها منذ تأسيس معمل سجاد دمشق تمثلت بتحقيق 

مترا لغاية نهاية شهر  ٢٩٨٢١ل وصلت إلى رقم قياسي في مبيعات المعم

مليون ليرة، رغم كل ما تعرض له المعمل من ٢٩٨،٣حزيران بقيمة بلغت 

 .دمار وتخريب وسرقة من قبل المجموعات اإلرهابية

المعمل اعتمد في تحقيق هذا الرقم األعلى بتاريخ سجاد دمشق حسب 

ها :توجيهات الوزارة تأكيد معاون مدير المعمل عمار هالل على عدة أمور من

ساعة أسبوعياا  ٨٠ساعة إلى  ٤٠والمؤسسة بمضاعفة ساعات العمل من 

والعمل وفق الحوافز التكميلية من حيث ربط األجر بالعمل المنجز ورفد 

الشركة بعمال بموجب عقود مهنية سنوية ،األمر الذي أدى إلى رفع الطاقات 

 . اإلنتاجية للمعمل

أنوال وهناك خطة فنية لتشغيل  ٧يا بالعمل بواقع ونوه أن المعمل يقوم حال

http://syrianexpert.net/?p=51213
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نولين إضافيين خالل العام الحالي، مشيرا إلى توفر المادة األولية الالزمة 

 . لإلنتاج لدى الشركة األم بحماة وال يوجد أي اختناقات على هذه المادة

وبين أن الشركة تعتمد في صيانة األنوال على خبراتها الفنية الموجودة 

لشركة من مهندسين وعمال وفنيين دون الحاجة لالعتماد على خبرات لدى ا

خارجية، منوها إلى أن إنتاج المعمل والشركة مسوق إلى عدة جهات منها 

المؤسسة السورية للتجارة بكافة فروعها بالمحافظات وعبر منافذ وصاالت 

 نالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية ووزارة الصناعة بما يساهم في تأمي

وإيصال المنتج إلى المستهلكين علما أن إنتاج الشركة يمتاز بجودة 

ومواصفات عالية المستوى وينافس منتجات القطاع الخاص في األسواق 

 http://syrianexpert.net/?p=51271 . المحلية من حيث السعر والمواصفة

 

تصاد تقترح زيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية وزارة االق - 14

 لألسر األكثر احتياجاً 

اقترحت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية على رئاسة مجلس 

الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب واألجور، بحيث يكون األساس في 

تغطيتها زيادة الموارد بدالا من االستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض 

لضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من ا

النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب واألجور، مع 

 .تقديم مخصصات عينية بشكل شهري لألسر األكثر احتياجاا 

على « الوطن»وأكدت الوزارة في مقترحاتها المقدمة منذ أيام، )حصلت 

نها(؛ أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب األجور الثابتة في نسخة م

الموازنة العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما 

http://syrianexpert.net/?p=51271
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يتطلب تحصيالا ضريبياا حقيقياا على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة 

 .المطارح األكثر دخالا وربحاا 

تيب أولويات اإلنفاق العام وتوجيهها وتضمنت المقترحات أيضاا إعادة تر

نحو تحفيز االقتصاد الوطني، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس 

كورونا المستجد، واإلجراءات القسرية األحادية الجانب الجائرة بحق الشعب 

 .السوري، بمعنى التحول نحو موازنة السياسات بدالا من الموازنة التقليدية

ت الوزارة تحويل جزء من اإلنفاق العام غير المنتج، وبناء عليه اقترح

أو المخصص لمجاالت غير ذات أولوية، إلى دعم القطاع المنتج والصحي، 

ما يتطلب مراجعة أوجه اإلنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، وتقييم 

أولوياتها في الوضع الراهن، وتقييم احتياجات القطاع الصحي، وتحويل جزء 

 .فقات لهذا القطاعمن الن

واقترحت إصالح المالية العامة من خالل زيادة اإليرادات وتخفيض 

النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام، وإعداد أرضية تشريعية 

لالنتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل 

 عمل بنظام الفوترة، لتعزيز مواردعلى استصدار قانون البيوع العقارية، وال

الخزينة العامة، من خالل الحّد من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على 

 الوطن .حقوق المستهلك والبائع

 

 (86حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 15

 (ظروف عدم التأكد)

تدخل المشروعات بمختلف أشكالها وأهدافها حالة حرجة وربما خطيرة 

ف هذه المشاريع حالة غموض مستقبلي قد تؤدي إلى تعثر هذه عندما تكتن
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المشاريع وتراجع ربحيتها وربما إلى فشلها الحقاا بسبب ما يسمى )ظروف 

عدم التأكد المستقبلية( نتيجة أسباب عديدة من بينها تراجع المبيعات وبالتالي 

ة أو كليهما ياإليرادات بنسب كبيرة أو ارتفاع التكاليف االستثمارية أو التشغيل

بنسب كبيرة أيضاا لظروف يتعرض فيها االقتصاد الوطني لتراجع في النمو 

وارتفاع في التضخم أو ألسباب تتعلق بطبيعة األسواق والتغير المفاجئ 

بعوامل التكلفة أو بالدخل الفردي التي تشكل العنصر األساسي لتشكيل الطلب 

 ط األعمال وتزايد عرضالرئيسي في األسواق والتي تسهم في تحفيز نشا

 .السلع والخدمات

وقد سبق في حديث سابق أن تم التحدث عن )تحليل الحساسية( كأحد 

 .األساليب المستخدمة لقياس ظروف عدم التأكد المستقبلية

 :وفي حديث هذا اليوم سنتحدث عن باقي األساليب المستخدمة

رية ستثماأسلوب شجرة القرارات: يتناسب هذا األسلوب مع الفرص اال •

 :التي تتميز بالخصائص التالية

 .تتابع القرارات عبر الزمن -أ

 .احتواء القرارات المتتابعة على عدة عوائد محتملة -ب

 :وللوصول إلى القرار النهائي يتم إتباع ما يلي

 .رسم شجرة القرارات متضمنة القرارات البديلة والعوائد المحتملة .1

الشجرة ثم العودة إلى الوراء واختيار البدائل البدء في الحل من نهاية  .2

 .التي تعطي أعلى قيمة متوقعة حين الوصول إلى القرار النهائي

أسلوب المحاكاة: والذي يطلق عليه أسلوب )مونتي كارلو( وهو يُحسِّن  •

 .من تحليل الحساسية غير الرسمي بإدخال تقدير احتماالت في الصورة

حاسب اآللي متخذ القرار بتقدير العوائد وتزود المحاكاة باستخدام ال
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المتوقعة من كل مشروع وبتقدير عن الخطر النسبي في المشروعات البديلة، 

وبعد ذلك يقوم متخذ القرار باستخدام أسلوب تعديل معدل الخصم أو باستخدام 

الحكم الشخصي بصورة غير رسمية بتحديد المشروع الذي يقع عليه 

 .االختيار

 :جراءات هذا التحليل بالتاليويمكن تلخيص إ

 .تحديد العوامل التي لها تأثير على صافي القيمة الحالية .1

 .استخراج التوزيع االحتمالي لهذه العوامل .2

 .اختيار قيمة لكل عامل من هذه العوامل بصورة عشوائية .3

 .تحديد صافي القيمة الحالية لمجموعات القيم المستخرجة .4

سابقة لعدد كبير من المرات للحصول على عدد تكرار الخطوات ال .5

 .كبير من قيم صافي القيمة الحالية

 .رسم التوزيع التكرار لقيم صافي القيمة الحالية .6

حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وجميع المقاييس ذات  .7

 .االهتمام بهذا التوزيع التكراري

بين أساليب تحليل  ويمكن اإلشارة هنا إلى أن بعض المراجع تفصل

الخطر وبين وسائل معالجته، وبعضها اآلخر توردها بشكل متتابع بدون أي 

فصل، إال أنه من األفضل الفصل بين أساليب التحليل وبين أساليب المعالجة 

 .من الناحية العملية عند القيام بالدراسة

 :ومن وسائل معالجة الخطر يمكن اإلشارة إلى ما يلي

لخصم: نظراا لوجود عالقة عكسية بين معدل الخصم رفع معدالت ا .1

المستخدم وبين القيمة الحالية للمشروع، أي أنه لكما ارتفع معدل الخصم 

انخفضت القيمة الحالية والعكس بالعكس، فإن رفع معدل الخصم الذي تخصم 
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بها التدفقات النقدية للحصول على تقدير أكثر ضماناا لكل من التكاليف 

األرباح، وبصورة خاصة إذا كان معدل الخصم السائد في واإليرادات و

 .المصارف ال يتضمن عوامل المخاطرة المختلفة

استخدام أسعار الظل: ويقوم على تعديل أسعار السوق وبصورة  .2

خاصة أسعار الصرف وتحويل العمالت األجنبية باستخدام أسعار مخططة 

من قبل الدوائر المحاسبية  افتراضية من قبل األجهزة الحكومية المركزية أو

 .(تدعى )أسعار الظل

تكوين االحتياطات: منها لتقلبات األسعار وأخرى للطوارئ وثالثة  .3

لتجديد األصول الثابتة بشرط أن تعامل هذه االحتياطات على أساس كونها 

 .تكاليف تخصص لمواجهة عوامل المخاطرة وعدم التأكد -عناصر مدخالت

كي لتنفيذ المشروع باستخدام أسلوب )بيرت( تحليل المخطط الشب .4

 .بحيث يتم تخفيض الزمن الالزم للتنفيذ

بعد هذا التقديم العلمي الذي يبدو متخصصاا بعض الشيء، يبدو أن الوضع 

االستثنائي الذي يمر به االقتصاد السوري لجهة عدم استقرار عناصر التكلفة 

يمة الشرائية وبالتالي وفي مقدمتها أسعار الصرف باإلضافة لتراجع الق

لتراجع الطلب الكلي يجعل من دراسة ظروف عدم التأكد المستقبلية من 

الدراسات المهمة ألي صاحب مشروع جديد والتي ينبغي عادةا االستعانة 

بالمكاتب االستشارية المتخصصة في علم االقتصاد واالستثمار لضمان 

 .استكشاف المرحلة المستقبلية واالستعداد لها

 .24/6/2020شق في دم

 فيسبوك        العيادة االقتصادية السورية  كتبه: د. عامر خربوطلي
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” اأفقرو”رجال أعمال على الطراز السوري الفريد..زعموا الفقر فـ - 16

 البلد..!!؟؟

 07/07/2020 :الخبير السوري -ناظم عيد 

أي  –هل نحن فقراء فعالا..وما معيار الحكم بالفقر أو الغنى على بلد ما 

 ؟؟  بلد

ثمة ما هو متعلق بالمقومات االقتصادية والقوى الفاعلة في االقتصاد 

دو ..لكن بالتأكيد يب -وليس هّدام ألن هذه مشكلة لها مبحث آخر –وبشكل بنّاء 

رجل األعمال من العالمات الفارقة في أي اقتصاد، فكيف حال هؤالء المنتمين 

 .في بلدنا؟؟” البزنس الّراقي” إلى طبقة 

كم هو بالغ الصعوبة تشخيص واقع ومالمسة تفاصيل تخص عالم المال  

واألعمال في سورية، فقد تخلخلت موازين الثراء واعتباراته في بلدنا خالل 

سنوات الحرب، رغم أنها لم تكن يوماا بالوضوح المفترض الذي ينشده محبي 

 .يابلدان الدن ، كما هو الحال في معظم”البزنس” تتبع أخبار مشاهير المال و 

فقد درجت العادة على أن تصدر الئحة سنوية باألثرياء والمشاهير على 

مستوى العالم وتتضمن القائمة أسماء من العالم العربي يتبوؤون مواقع متقدمة 

وأحياناا من سورية لكن ممن هم خارج البلد، رغم ذلك نادراا ما يكون هؤالء 

المسلطة أوعزت بأن تكون المالءة المالية وكأن األقدار  على القائمة المعلنة، 

د في حفظها  .للسوريين من األسرار المطلوب التكتم عليها والتشدُّ

ال نبغي من هذا الكالم التقصي عن ثروات )مشاهير اقتصادنا( وإن كان 

الفضول يدفع الكثيرين لمعرفة قيمة ثروات أسماء بعينها، وإنما السبب األهم 

فية يعنيان أن هناك قوة خفية تحرك االقتصاد وال أن الغموض وغياب الشفا
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يمكن التحكم بها أو )مصافحتها(، وخاصة أننا نتجه بقوة منذ أمد نحو 

التشاركية، وأيضاا ال ينفك أي من هؤالء عن مطالبة أي منبر بتقديم العون 

والدعم لهم والمحفزات على اعتبار أنهم محرك هذا االقتصاد ومشغلو األيدي 

 .وحامل االقتصاد السوري في التوجه االقتصادي المنتهجالعاملة 

 عين الحاسد

لو شاء من شاء أن ينظم قائمة بأغنياء سورية لفشل بسبب الخليط الذي 

أمام أعيننا، وكانت هناك تجربة ومحاولة إلعداد قائمة بهؤالء لكن اقتصرت 

ن يفقط على تصنيفات لرجال األعمال حسب النشاطات الرئيسية لهم ومرتب

 .وفق التسلسل األبجدي

وسقط كثيرون من القائمة ألسباب أولها غياب الشفافية في كشف حجم 

ثروات رجال األعمال وتفضيلهم االبتعاد عن الواجهة، مع أنه في الحالة 

الطبيعية وعندما يكون هناك محفل مخصص لرجال األعمال نرى أن المشهد 

الدنيا، على اعتبار أن معظم  يوحي بأن سورية اقتصادياا من أرقى اقتصادات

الحاضرين يقدمون أنفسهم على أنهم رجال أعمال دون خجل أو مواربة، ربما 

ألن المسألة ال تتعدى اإلطار المعنوي وتعليق بطاقات التعريف والحديث في 

الردهات الفخمة، لكن ما إن ينتهي المحفل حتى يغيب هؤالء في غياهب غرف 

 .مهما حاول البحثمغلقة ال يعرف طريقها أحد 

 تلط  

وهناك الكثير من رجال األعمال وافري الثراء ..يتخوفون من اإلدالء 

بحقيقة موقفهم المالي، كما أنهم يعمدون إلى إخفاء أي معلومات قد تشير إلى 

حجم ثرواتهم بشكل فعلي، ويخشون ورود أسمائهم في )قوائم الثروات( 

ى حد إن أراد أحدهم اإلفصاح العتبارات اجتماعية واقتصادية، وفي أقص
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يطلب االقتصار على ذكر استثماراته في الداخل فقط، وعدم التعرض 

الستثماراته وودائعه البنكية في الخارج، ليظهر بأقل من حجمه المالي 

 .الحقيقي

بل أكثر من ذلك ..غالباا ال نعرف عائدية شركة كبرى تعمل في سوقنا إال 

من نوع معين مع الحكومة فينبري المالك بعد أن تتعرض لمشكلة أو صدام 

الحقيقي لها للدفاع منّحياا رجل الواجهة الذي يكون رجل أعمال لكن من القياس 

الصغير )وهنا ال نتحدث عن رأس المال السياسي( وإنما نتحدث عن رجل 

األعمال كضامن وكثروة حقيقية للبلد، ونتساءل أين هو رجل األعمال الذي 

ءته المالية، مع العلم أن رجل األعمال خارج حدود بلدنا ال تتأتى قوته من مال

يقبض وال يقدم إال من خالل )كشف حساب بأمالكه( وهي الورقة الرابحة 

األولى التي تحدد صفته وأساس عمله وشراكاته والثقة به، وهي لدينا مفقودة 

 .ويقدم رجل األعمال فقط نفسه باالسم بعيداا عن المكاشفة بما لديه

 ليل مشروعتض

هناك من يقول: إن التشريعات الضريبية التي كانت سائدة وبعضها ال 

يزال، سبب من األسباب إضافة إلى فقدان الثقة بين الحكومات المتعاقبة 

والقطاع الخاص ونظرة كل منهما لآلخر، أيضاا ثقافة االحتكار التي تشبَّع بها 

ود في معظم الحاالت إلى أن قطاع األعمال لدينا، وهناك سبب أكثر إقناعاا يع

مصدر ثراء طبقة األغنياء في سورية غير معروف بوضوح وهناك الكثيرون 

ممن دخلوا قطاع األعمال بأموال ذات مصدر مشبوه، تضخمت ونمت 

بصفقات أخرى أي عملية غسيل أموال، أيضاا كثير من أعمال قطاع الظل 

، كل ذلك حتّم التخفي هي ألصحاب رؤوس األموال الكبيرة وبواجهات مختلفة

 .وتضليل اإلحصاءات الحقيقية لثروة قطاع األعمال



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

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

 ــ 56ــ 

وساعد على ذلك إصدار قانون السرية المصرفية لتشجيع المستثمرين 

على إيداع أموال في المصارف السورية والتعامل معها، ما أتاح لهذه 

ية، فالشريحة غطاءا لالستمرار بعدم الشفافية، مع فوائد قانون السرية المصر

كما أن وزارة المالية أعدت قائمة سرية صنفت فيها كبار المكلفين في سورية 

 .إال أنها تمنع أي أحد من االطالع عليها بناء على طلب من رجال األعمال

يرى بعضهم أن الخوف من اإلفصاح عن الحجم المالي لرجال األعمال 

يث كز المالي، حيعود إلى اعتبارات اجتماعية تتعلق بعدم اإلفصاح عن المر

تعودنا على التكتم على كل شيء وخاصة أن معظم رجال األعمال قادمون 

 .من بيئات معينة تأثروا بها وطبعت بصماتها عليهم بقوة

أيضاا هناك ثقافة التهرب من االلتزامات التي تمليها سمة رجل أعمال 

ون يملك أمواالا إلخ، والهروب ليس من السمة وإنما من اإلفصاح وقد يك

التهرب من الضريبة مع أنها بريئة إلى حدّ ما ألنها محلولة عن طريق الترتيب 

 .مع موظفي أو جباة هذه الضريبة

 تحديث مالي

الواقع أن عدم وجود إفصاح عن الممتلكات له آثار مدمرة وخاصة في 

ظل التوجهات الرسمية نحو قطاع األعمال و)تنصيبه( كشريك فاعل في 

مسؤوليات اقتصادية واالجتماعية، هذه السمة وخصلة التنمية وتحميله ال

التواري تعني االنهزامية وتعني صدمة لجهة كونها ترسيخاا لوصمة الطفيلية 

التي جهدت سورية في سنوات االنفتاح األخيرة لتغييرها وتخليص قطاع 

األعمال منها عبر ضّخ جرعات ثقة جديدة وتعميم صفة قطاع وطني بدل 

 .لتي رافقته طويالا وصمة الطفيلية ا

لكن على المستوى الكلي ستبدو آثار ذلك جلية على مجمل الحراك 
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االقتصادي وخاصة ما يتصل بالعالقة مع الشركاء ومع المنظمات الدولية 

المانحة والمقرضة وما إلى ذلك، فرجل األعمال يوصف في أدبيات االقتصاد 

اهي دعامة اقتصادية تضبأنه ثروة وطنية وبعضهم يصفه بأنه عمود للتنمية و

الثروات المختلفة العينية التي ينعم بها أي بلد، فرجل األعمال من شأنه أن 

يعزز الثقة باقتصاد البلد أيضاا، والثقة بأي اقتصاد تتأتى في معظم جوانبها 

 .من الثقة برجال األعمال أو قطاع األعمال عموماا 

 ترويج

ي يعني أن ثمة أثرياء ف –يتابع  –وعندما تعلن قائمة األثرياء في بلد ما 

بلد آخر سيبادرون إلى طرح مشاريع تشاركية واستثمارات وتجارة الن 

األعراف التجارية الراهنة تركز على عامل الثقة في التعاطي بين رجال 

األعمال، وكلمة رجل األعمال أكثر فعالية من الوثائق والعقود والمراسالت 

ن مهم في األدبيات االقتصادية، لذلك عندما التي تحتاج إلى زمن، وعامل الزم

يتخفى رجل األعمال السوري ويتلطى خلف واجهة اسم مغمور فهذا يعني أنه 

فّوت فرصة كبيرة على بلده وعلى نفسه، ألن اسم رجل األعمال ال يقل أهمية 

عن االسم التجاري لماركة أو منتج معين أو سلعة ما، وبالتالي سمة التواري 

ختباء وراء األصبع تعكس خصلة سلبية تغلف أداء قطاع أعمالنا، والشغف باال

والسلبية عندما تستحكم بقطاع األعمال تؤدي إلى فوات الكثير من الفرص 

 .والعائدات أيضاا 

 فضوٌل مشروع

هناك جانب معنوي يتعلق بفضول المواطن السوري لمعرفة شيء عن 

الجتماعي، فعلى رجال أعمال بلده ومالءتهم وحضورهم االقتصادي وا

األرجح لن يشعر مواطن سوري فقير أو غني بالحسد عندما يقرأ أن )س( 
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من رجال األعمال تبّوأ مركزاا متقدماا على ترتيب قائمة األغنياء إن في سورية 

أو في الدول العربية، ولن يسعى للنيل منه بل على العكس سيشعر بالسعادة 

ركزاا متقدماا في قائمة من قوائم ألن شخصاا ما من بلده تصّدر أو تبوأ م

التصنيف الكثيرة التي باتت الشغل الشاغل لمراكز أبحاث ومنظمات وما إلى 

ذلك، وأغلب الظن أن أي سوري لن يسعى إلى محاصصة من يفصح عن 

ثروته ولن يسعى القتناص فرصة، وعند اإلفصاح نتيقن من أن هذه الثروة 

في مجتمع يتمسك كثيراا بمفهوم مصدرها نظيف وليس العكس وخاصة أننا 

 .الحالل والحرام

 مراكز مزيفة

إن كان الكف عن اإلفصاح لبعض رجال األعمال تهرباا من الضريبة أو 

من المسؤولية االجتماعية أو من غيرها، فإنه يمكننا اعتبار أي قائمة سواء 

أكانت عربية أم محلية غير حقيقية، لسبب وحيد أن معظم رؤوس األموال لم 

تحقق إال القليل من سبب وجودها وهي للتعداد والربح فقط، فبعض المتابعين 

يقول: إن معظم األغنياء العرب، أو من األصول العربية، حققوا أموالهم في 

أسواق غير منتجة، ولم يحدث أبداا أن ظهر في قوائم األغنياء الرئيسية 

يات المتحدة مليارديرات عرب جمعوا ثرواتهم في أسواق أوروبا أو الوال

األمريكية أو اليابان، حيث الشفافية والرقابة، وحيث هامش الربح في تلك 

األسواق الرأسمالية مفتوح على مصراعيه، إال أن المنافسة تجعله مهمة 

 .عسيرة

وال يجوز أن تقارن أرباح شركة ميكروسوفت ببيع قطعة أرض بمليار 

األراضي في الدول العربية  دوالر في العالم الثالث. هناك المئات من مالك

الذين في لحظة بيع يستطيعون تحقيق مليارات الدوالرات، فهل يمكن أن 
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يصنف هؤالء مثل بيل غيتس الذي بنى شركة ميكروسوفت ومغرداتها 

وغيّر وجه العالم، وحقق منها أرباحاا يستحق كل   ”نقطة نقطة” البرمجية 

 .دوالر فيها

وال غير المشروعة، أو سماسرة العقود وال نتحدث هنا عن أغنياء األم

الحكومية، بل عن تجار األموال السهلة في العالم الثالث من وراء نشاطات 

 .تجارية نظيفة لكنها ليست اقتصادية حقيقية

فاألغنياء الحقيقيون في هذا العالم أشباح بال أسماء، وبعض األغنياء 

والقوائم ال معنى لها  البارزين واجهات آلخرين، أو أرقام ثرواتهم مزيفة،

 .بعيداا عن األسواق

ورغم ذلك هناك رجال أعمال عرب حققوا أعماالا اقتصادية كبيرة، 

ونستطيع جميعنا أن نراها على أرض الواقع ونقدر أثمانها بسهولة، وهم 

أعمدة اقتصادية يجب أن تشكر على إنجازاتها، ويستحقون كل دوالر جمعوه، 

ن األغنياء، ورجال األعمال المبدعين الذين يغيرون لكننا بحاجة إلى المزيد م

 .الواقع االقتصادي الضعيف

رغم البعد عن صراحة الحجم المالي لرجال األعمال إال أن هناك من 

يضطلعون بمسؤولياتهم سواء الضريبية أم االجتماعية أم غيرها، ويوجد من 

بالمئة  70ن بالمئة من كبار المكلفين الذين يسهمون بما يقرب م 15 – 10

 .من إجمالي اإليرادات الضريبية المحصلة

وهذه مالحظة ارتأينا أن نختم مادتنا بها، لإلشارة إلى أن السلبية ليست 

خصلة شاملة لكل رجل أعمال ومتمّول سوري، بل ما زال هناك بعض محبي 

العمل في النور معززين بذهنيات اقتصادية منفتحة تواكب هيئاتهم وقيافتهم 

 .على الظهور بأحدث منتجات الموضة العالمية وحرصهم
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هامش: أخطر ما في األمر أن تكون سورية عبارة عن مجرد مطرح 

يجمعون الفوائض والعالوات واألرباح  استثمار لبعض رجال األعمال..

 .الناتجة عن الدعم الحكومي ويحولونا إلى الخارج لتوسيع استثماراتهم

 –معروف العنوان في دمشق  حتى بيت –: بعضهم ليس لديه 2هامش

لكن لدية بيوت معروفة في بيروت أو القاهرة ..أي حيث إيداعاته البنكية أو 

 http://syrianexpert.net/?p=51449 .استثماراته الصناعية
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 مليار دوالر من الصادرات الفرنسية سنويا 1,3رسوم أمريكية على  - 1

  2020يوليو  11السبت،   أ ف ب -واشنطن 

الرسوم تأتي رّدا على ضريبة فرنسية استهدفت شركات اإلنترنت 

 جيتي -األمريكية العمالقة

فرضت رسوما جمركية عقابية  أعلنت الواليات المتّحدة الجمعة، أنّها

مليار دوالر سنويا، وذلك رّدا  1,3على صادرات فرنسية بقيمة  %25بنسبة 

على ضريبة فرنسية استهدفت شركات اإلنترنت األمريكية العمالقة، مشيرة 

إلى أنّها قّررت في الوقت الراهن تعليق جباية هذه الرسوم إفساحا في المجال 

 حّل.أمام البلدين للتوّصل إلى 

وقال الممثل التجاري األمريكي، إن الضريبة الفرنسية على خدمات 

شركات اإلنترنت، "تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا 

األمريكية"، مشيرا إلى أّن واشنطن ستعلّق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية 

 فين،مع استمرار المفاوضات بين الطر 2021كانون الثاني/يناير عام  6حتّى 

 بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وتشمل الرسوم العقابية مستحضرات التجميل والحقائب اليدوية الفرنسية، 

 لكن تّم إعفاء الشمبانيا وأجبان الكومبير والروكفور، وفق الالئحة النهائية.

https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-

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

%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4 

 

https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4
https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4
https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4
https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4
https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4
https://arabi21.com/story/1285009/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86#category_4
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 من أسهم أكبر شركة حبوب بالعالم %25قطر تستحوذ على  - 2

  2020يوليو  09الخميس،   األناضول -الدوحة

حصاد: عملية االستحواذ أنجزت بعد استيفاء الطرفين جميع متطلبات 

 جيتي -اتفاقية شراء األسهم

بالمئة في  25ى حصة استحوذت شركة "حصاد" القطرية )حكومية(، عل

"سن رايز فودز إنترناشيونال"، أكبر شركة للحبوب والبذور الزيتية 

 العضوية في العالم.

وأعلنت الشركة القطرية الرائدة في مجال االستثمار الغذائي، األربعاء،  

بالمئة في شركة "سن رايز فودز  25أنها استكملت االستحواذ على حصة 

اذ وقالت الشركة، في بيان، إن عملية االستحو تركية.ال -إنترناشيونال" الكندية

 أنجزت بعد استيفاء الطرفين جميع متطلبات اتفاقية شراء األسهم.

ونسب البيان للرئيس التنفيذي لشركة حصاد محمد السادة، أن عملية 

االستحواذ "اكتملت بنجاح"، مؤكدا أن "الصفقة تتماشى مع استراتيجية 

 ساهم في تحقيق األمن الغذائي لدولة قطر".الشركة االستثمارية، وت

وأعرب عن ثقته بأن "حصاد" "ستستفيد بشكل ملحوظ على الصعيد 

التجاري واالستراتيجي من هذا االستثمار خالل األعوام القادمة"، مع التزايد 

 المضطرد للطلب على المنتجات العضوية في األسواق العالمية.

ر شركة للحبوب والبذور الزيتية و"سن رايز فودز إنترناشيونال" أكب

 العضوية في العالم، وهي مملوكة لشركة "ترياكي أجرو" التركية.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في كندا، وتسوق منتجاتها في السوقين 

وتمتلك "سن رايز فودز إنترناشيونال" مرافق في كل  األمريكي واألوروبي.
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تد عملياتها من منطقة البحر األسود من الواليات المتحدة، وكندا، وتركيا، وتم

وأُّسست شركة حصاد الغذائية في عام  عبر أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

، كذراع لجهاز قطر لالستثمار في قطاع األغذية، ولعبت دورا مهما 2008

 في تأمين مصادر الغذاء، وتحقيق األمن الغذائي لدولة قطر.

https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-

%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4 

 

 سنوات 9أسعار الذهب ترتفع ألعلى مستوى منذ  - 3

  2020يوليو  08األربعاء،   رويترز -لندن 

دوالر لألوقية مسجال أعلى مستوى  1800تخطى سعر الذهب مستوى 

 جيتي -2011منذ 

 9ارتفعت أسعار الذهب خالل تداوالت األربعاء ألعلى مستوى منذ نحو 

ودفعت المخاوف  دوالر لألوقية. 1800حيث تخطت مستوى  سنوات،

المتزايدة بشأن سرعة انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم المستثمرين 

بتوقيت غرينتش،  12:17وبحلول الساعة الـ  للتدافع صوب المالذات اآلمنة.

دوالر لألوقية  1802.15بالمئة إلى  0.4ارتفع الذهب في المعامالت الفورية 

عند  2011األونصة( بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني )

 دوالرات في وقت سابق من الجلسة. 1804.41

 1814.10بالمئة إلى  0.2وصعدت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 

وتجاوزت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات  دوالر لألوقية.

https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4
https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4
https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4
https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4
https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4
https://arabi21.com/story/1284552/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-25-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85#category_4
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عبر و شهد اإلصابات زيادة في أنحاء العالم.المتحدة ثالثة ماليين حالة كما ت

مسؤولون في البنك المركزي األمريكي عن قلقهم من أن تهدد زيادة اإلصابات 

 إنفاق المستهلكين وزيادة الوظائف وهو ما عزز المخاوف االقتصادية.

بالمئة إلى  0.5وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، زاد البالديوم 

دوالرا  836.35بالمئة إلى  0.1وارتفع البالتين  ة.دوالرا لألوقي 1925.30

 دوالرا لألوقية. 18.42بالمئة إلى  0.7وصعدت الفضة  لألوقية.

 https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-

%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-

%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-

%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

 

 

 

https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4
https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4
https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4
https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4
https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4
https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4
https://arabi21.com/story/1284455/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA#category_4

