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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

لمعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن بعض ا
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

مثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر ال
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، 
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 
 عجز الميزانية الفيدرالية األميركية يرتفع إلى مستوى قياسي - 1

 من المتوقع أن يتسبب ترمب في زيادة العجز بأربعة تريليونات دوالر
 18:59 2020مايو  22الجمعة  خبير اقتصادي عبد العظيم األموي 

يحدث عجز الموازنة عندما تتجاوز النفقات الحكومية اإليرادات العامة 
خالل فترة زمنية محددة، وخالل األزمات تستخدم الحكومات برامج لتحفيز 

، ما االقتصاد بزيادة اإلنفاق العام، وقد يكون مصحوباا بتخفيض الضرائب
ينتج عنه هذا العجز، وتحاول الحكومات السيطرة عليه، ما ينتج عن ذلك 

 زيادة حجم الدين العام.
عجزاا  2019وأظهرت أرقام الميزانية الفيدرالية األميركية العام الماضي 

 3.38تجاوز حاجز التريليون دوالر، إذ بلغت قيمة اإليرادات اإلجمالية 
تريليون  4.53ة المصروفات اإلجمالية إلى تريليون دوالر، بينما وصلت قيم

 تريليون دوالر. 1.109دوالر، بعجز سنوي 
، أن 2020مايو )أيار(  19وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس، الثالثاء 

تضيف الخطط التي أقر ها الكونغرس أخيراا لمواجهة تداعيات كورونا 
 11، وهذا يعادل 2020لعجز الميزانية للعام  تريليون دوالر 2.1االقتصادية 

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي تقريباا.
أظهر التقرير الصادر عن الواليات المتحدة األميركية ارتفاع عجز 

تريليون  1.9إلى  2020شهراا حتى أبريل )نيسان(  12الميزانية خالل الـ
فضت اإليرادات تريليون دوالر، وفي المقابل انخ 5.2دوالر، وارتفع اإلنفاق إلى 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/49486
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مليار  979، وبلغ 2020تريليون دوالر، وارتفع اإلنفاق خالل أبريل  3.2إلى 
مليار دوالر )العجز  384دوالر مقارنة بمتوسط اإلنفاق الشهري، الذي يبلغ 

في المئة من  40مليار دوالر(، ويمثل تقريباا  783خالل أبريل فقط بلغ 
لمواجهة التداعيات االقتصادية  إجمالي عجز السنة المالية. الزيادة أتت

( هذا العام، وما تبعه من عمليات إغالق للنشاطات 19النتشار )كوفيد 
 االقتصادية والتباعد االجتماعي الذي بدوره أثر في الطلب.

تخط ى عجز الميزانية األميركية الفيدرالية  2020وفي مارس )آذار( 
سوف  2020يبدو أن  عام ، و 2012حاجز التريليون دوالر للمرة األولى منذ 

ُيعيد االرتفاع الكبير في عجز الميزانية قبل ثماني سنوات، عندما كانت اإلدارة 
األميركية حينها تواجه تداعيات األزمة المالية العالمية، وتتوقع لجنة الموازنة 

 30التي تنتهي في  2020االتحادية أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية 
تريليون دوالر )من هذه الزيادة متوقع أن  3.8من هذا العام سبتمبر )أيلول( 

 تريليون دوالر(. 2.1تبلغ تكلفة تدابير مواجهة تداعيات كورونا االقتصادية 
هذا العام جرى تأجيل موعد تسوية ملفات الضرائب التي عادة ما يكون 

رادات الموعد النهائي لها في منتصف أبريل من كل عام، ما أث ر سلباا في اإلي
، مقابل زيادة في اإلنفاق 2020مليار دوالر خالل أبريل  242التي بلغت 

في المئة. خالل النصف األول من السنة  161مليار دوالر، وبلغت  980بـ
 2019تريليون دوالر )يتجاوز عجز العام  1.4المالية بلغ عجز الموازنة 

 تريليون دوالر(. 1.1كامالا الذي كان عند 
المستويات القياسية لعجز الميزانية الفيدرالية في أميركا سابقاا وبالنسبة إلى 

تريليون  1.5تريليون دوالر، ثم وصل إلى  1.4بلغ العجز  2009مثالا في 
، وأقر  الكونغرس األميركي خطة ضخمة في 2010دوالر في السنة المالية 
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ن تريليو  2.3"، يبلغ حجمها 19، لمجابهة تداعيات "كوفيد 2020مارس  27
 دوالر.

 عجز الميزانية الفيدرالية خالل الفترات السابقة
الدستور األميركي وضع صالحيات اإلنفاق في يد الكونغرس، لذلك ال 
ع  م في عجز الموازنة، عندما يطلب األمر التوس  يستطيع الرئيس بسهولة التحك 
في اإلنفاق، وأيضاا الرئيس مقيٌد بالميزانية اإللزامية الخاصة بالضمان 

الجتماعي والرعاية الصحية، ويحتاج إلى موافقة الكونغرس لتعديل بنود ا
صرفها، مثالا تضيف التزامات الضمان االجتماعي نحو تريليون دوالر للعجز، 
لكن ُيغط ى هذا كامالا من ضريبة الدخل السنوية، وتضيف تكاليف الرعاية 

في  60ى ، سوف ُتغط  2021مليار دوالر للسنة المالية  722الصحية نحو 
المئة منها عبر ضريبة الدخل، وتتغير مساهمة بنود صرف الموازنة حسب 
تعديالت القوانين التي يقر ها الكونغرس اعتماداا على السياسات، التي تطرح 
غالباا في الحمالت االنتخابية في أثناء السباق الرئاسي، مثالا وق ع الرئيس 

أطلق  2010لرعاية الصحية في األميركي السابق باراك أوباما على قانون ا
عليه حينها )أوباما كير(، بسبب توسيع قاعدة الرعاية الصحية األولية الوقائية، 
وانخفضت تكلفة اإلنفاق الفيدرالي على الصحة، وكانت مساهمة ذلك هي 

مليار دوالر خالل التسع سنوات التي تلت  143في عجز الميزانية بـ خفض
 توقيع القانون.

لميزانية الفيدرالية في عهد الرئيس األميركي السابق باراك ارتفع عجز ا
تريليون دوالر، تلك  6.7( بـ2016 - 2008أوباما خالل فترتي رئاسته )

الفترة تزامنت مع ارتفاع حجم اإلنفاق، لمواجهة تداعيات األزمة المالية العالمية 
ادة ، وتسببت برامج تخفيض الضرائب التي أقرها أوباما في زي2008في 
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مليار دوالر، قبله الرئيس جورج بوش االبن تسبب في  858عجز الميزانية بـ
تريليون دوالر، وواجه الرئيس بوش تداعيات هجوم  3.2زيادة عجز الميزانية بـ

، والرئيس األميركي الحالي دونالد ترمب 2001الحادي عشر من سبتمبر 
ونات دوالر، وهو يواجه متوقع أن يتسبب في زيادة عجز الميزانية بأربعة تريلي

، وفي حال فوزه بفترة رئاسة ثانية، 19التداعيات االقتصادية النتشار كوفيد 
 ربما يتضاعف حجم الزيادة في عجز الميزانية.

يمكن أن نقول إنه خالل العقدين الماضيين تسارع ارتفاع عجز الميزانية 
ة وهجمات إرهابية الفيدرالية األميركية، وتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية عالمي

ووباء عالمي. وتسبب عجز الميزانية في ارتفاع مستوى الدين العام إلى مستوى 
قياسي. وبشكل عام عجز الموازنة ال يتسبب في أزمة فورية، لكنه يضي ِّق 
هامشاا يمكن أن تستخدمه الحكومة عندما تحتاج إليه، ويقود إلى تفاقم أزمة 

 الديون مستقبالا.
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

 
دوالرا مع  68الدوالر األميركي يواصل النزيف والذهب يخسر  - 2

 نهاية األسبوع

المستثمرون يقبلون على أسواق األصول الخطرة والورقة الخضراء تدخل 
   تصاديةصحافي مختص في الشؤون االق خالد المنشاوي   -سوقاا هابطة 

 13:19 2020يونيو  6السبت 
يرى اقتصاديون أن هبوط سعر صرف الورقة األميركية جاء مدفوعاا     

https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/121686/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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 (بإقبال المستثمرين على األصول الخطرة )أ.ف.ب
قبل ظهور كورونا كانت النظريات االقتصادية تشير إلى أنه مع كل 

الذهب تنزل  صعود في العملة األميركية، فإن سوق األصول اآلمنة بقيادة
بالنسب نفسها التي يحققها الدوالر األميركي، وعلى العكس، فإن  كل نزول 

 في قيمة الورقة األميركية الخضراء يقابله صعود في أسعار الذهب.
لكن، وجود مخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد كسر هذا المنطق، 

األرقام المتاحة إلى وخالف النظريات االقتصادية القائمة، إذ تشير البيانات و 
أن العملة األميركية تواصل النزيف مقابل سلة العمالت العالمية، وفي الوقت 

دوالراا من قيمته خالل تعامالت  68نفسه فإن المعدن النفيس فقَد أكثر من 
 األسبوع الماضي، وهو أمر نادر الحدوث في عصر ما قبل ظهور كورونا.

ميركي يشهد منذ فترة تراجعاا ملحوظاا وتشير البيانات، إلى أن الدوالر األ
مقابل غالبية العمالت الرئيسة األخرى في اآلونة األخيرة، وفي الوقت نفسه 
ينزل الذهب، فما السر وراء تغيير المعادلة والنظرية القائلة إن سعر الدوالر 

 والذهب يسيران في اتجاه مناقض؟
 المستثمرون يتجهون إلى سوق األصول الخطرة

ذكرة بحثية حديثة، إلى أنه وفي العموم، فإن الهبوط في سعر تشير م
صرف الورقة األميركية الخضراء جاء مدفوعاا بإقبال المستثمرين على األصول 
الخطرة، وهو ما يتعارض مع السمة التي اكتسبتها الورقة الخضراء أخيراا، 

دي أو باعتبارها أحد المالذات اآلمنة في أوقات عدم اليقين سواء االقتصا
 السياسي.

وذكرت وحدة أبحاث "مباشر"، أن هذا التراجع في قيمة العملة األميركية 
مستمر وسط آمال قوية بشأن التعافي االقتصادي العالمي من الضربة التي 
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"، إذ إن المزيد من االقتصادات تتخذ خطوات تدريجية 19خل فها وباء "كوفيد 
 إلعادة الفتح بعد أشهر من اإلغالق.

اللون األحمر على تعامالت الدوالر األميركي مقابل عدد من  وسيطر
العمالت، مثل اليورو والجنيه اإلسترليني والكرونة النرويجية والسويدية والدوالر 
الكندي، إذ تضغط االحتجاجات ضد العنصرية في الواليات المتحدة على 

 الورقة األميركية الخضراء.
تطو رت في وقت الحق إلى  وفي األسبوع الماضي، اندلعت مظاهرات

أعمال عنف في الواليات المتحدة تندد بمقتل مواطن أميركي من أصل أفريقي 
وتراجع مؤشر الدوالر الرئيسي،  ُيدعى جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة.

الذي يتبع أداء الورقة األميركية مقابل ست عمالت رئيسة أخرى في تعامالت 
 من مارس )آذار( الماضي. 11منذ الـاألربعاء إلى أدنى مستوى 

كبير محللي السوق في مجموعة "جيه : الدوالر يستعد لدخول سوق هابطة
إف دي"، تشارالمبوس بيسورس، يرى أن "المستثمرين يواصلون التطلع إلى 
ما بعد التوترات األميركية الصينية واالضطرابات المدنية في الواليات 

 المتحدة".
جانب العملة األميركية مع المكاسب المستمرة داخل وتتزامن الخسائر في 

"وول ستريت" على الرغم من التوترات السياسية داخل الواليات المتحدة. وفي 
وقت سابق من األسبوع الماضي، هدد الرئيس األميركي دونالد ترمب بأنه قد 

 ينشر الجيش من أجل قمع االحتجاجات.
موعة "سيتي غروب"، من أن بينما حذ ر المحللون االستراتيجيون بمج

الدوالر األميركي قد يستعد لدخول سوق هابطة ربما لفترة تصل إلى نحو عقد 
من الزمن. وأشاروا إلى أنه إذا كان االقتصاد العالمي قد وصل إلى القاع، 
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وسيتعافى مجدداا، وكانت معدالت الفائدة األميركية عند مستوى الصفر، 
سواق الناشئة، يمكن أن نرى الدوالر يدخل وكانت إمكانات النمو أقل من األ

ويستمر الدوالر  في سوق هابطة قد تدوم مدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.
األميركي بذلك الهبوط في موجة من الخسائر تدخل يومها السادس على 
التوالي حتى تعامالت األربعاء الماضي، إذ إن المكاسب شبه المتواصلة ألكثر 

 ون وصلت إلى النهاية في مارس )آذار( الماضي.من عامين قد تك
وأشار مصرف "غولدمان ساكس"، في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن 
ل الرهان  "الوضع اآلن قد تغي ر مقارنة برؤيتهم السابقة التي كانت ال تفض 
على هبوط الدوالر األميركي في المحافظ االستثمارية خالل األشهر القليلة 

االقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين بدأت إعادة  الماضية". وأوضح أن
الفتح وسط انخفاض معدالت اإلصابة، مع اإلشارة إلى أنه من المناسب اآلن 
 بالنسبة إلى المستثمرين اتخاذ مراكز هبوطية للدوالر في محافظهم االستثمارية.

وكتب المحللون في بنك "جي بي مورغان"، خالل مذكرة بحثية حديثة، 
عنويات األكثر إشراقاا بشأن النمو العالمي جنباا إلى جنب مع تخفيف أن الم

 قواعد اإلغالق باتت محركاا رئيساا لعمليات بيع الدوالر.
وفي مارس الماضي، صعد الدوالر األميركي مع وصول المخاوف حيال 
تفشي وباء كورونا المستجد إلى الذروة، وتكالْب المستثمرين على عملة 

لمية باعتبارها عنصر أمان. ومنذ ذلك الحين، كانت المخاطر االحتياطي العا
المتزايدة في منطقة اليورو والتوترات بين الواليات المتحدة والصين سواء تجارية 
أو بشأن المسؤولية عن تفشي الوباء، وأخيراا حول فرض سيطرة صينية على 

 ر.هونغ كونغ، شج عت رهانات المالذ اآلمن ما حافظ على قوة الدوال
بينما يرى "دويتشه بنك"، أن المسألة البارزة في سوق العمالت األجنبية 
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هذا العام هي مرونة الدوالر. وعلى الرغم من ذلك، فإن  الدوالر ال يزال يشهد 
في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى اآلن، مع حقيقة  11مكاسب تتجاوز 

 الماضي.من مارس  20في تعامالت الـ 102أن المؤشر تجاوز 
في سوق األصول والمالذات : خسائر أسبوعية قوية للمعدن النفيس

دوالراا عند تسوية تعامالت أمس  44اآلمنة، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 
الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري في الواليات المتحدة األميركية، 

ل المعدن النفيس خسائر أسبوعية قوية، إذ أظهر تقر  ير الوظائف ليسج 
مليون وظيفة إلى سوق  2.5األميركي أن اقتصاد الواليات المتحدة أضاف 

العمل داخل الواليات المتحدة خالل مايو )أيار( الماضي بعكس توقعات 
ل البطالة إلى    في المئة. 13.3المحللين، ما أد ى إلى تراجع معد 

ايو )أيار( في حين تراجعت أجور العاملين في الواليات المتحدة خالل م
الماضي. ويأتي الهبوط في أسعار المعدن النفيس وسط آمال تعافي االقتصاد 

 العالمي، األمر الذي يقلص شهية المستثمرين حيال األصول اآلمنة.
وابتعد المستثمرون عن حيازة الذهب لصالح األصول الخطرة، مع 

رة األخيرة، إذ المكاسب القوية التي حققتها أسواق األسهم األميركية خالل الفت
 نقطة خالل التداوالت. 1000ربح "داو جونز" نحو 

وعند تسوية الجلسة، تراجع سعر العقود اآلجلة لمعدن الذهب تسليم 
دوالر إلى  44.40في المئة، أو ما يوازي  2.6أغسطس )آب( المقبل بنحو 

 دوالراا لألوقية عند أدنى مستوى لهذا العقد األكثر نشاطاا منذ 1683مستوى 
ل المعدن األصفر خسائر أسبوعية  الثالث من أبريل )نيسان( الماضي. وسج 

دوالر. ووفق األرقام المتاحة، هبط  68.7في المئة، أو ما يعادل  3.9بلغت 
 32.46في المئة أو ما يعادل  1.9سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس 
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قيت نفسه، ارتفع دوالر لألوقية. وخالل التو  1681.38دوالر، مسجالا مستوى 
المؤشر الرئيس للدوالر الذي يتبع أداء الورقة األميركية مقابل ست عمالت 

 نقطة. 96.979في المئة، مسجالا  0.3رئيسة 
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8

%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-
68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-
%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9 

 
ب البولوني تعديالت على القانون ، وهي غير أقر مجلس النوا - 3

 2021يناير  1موجودة. ضريبة جديدة من 
Autor Radosław Święcki - 24 Lipca 2020 

على ما يسمى ب ضريبة السكر. قام  مطاردات سخيفة سخيفة في العمل
النواب للتو بتعديل قانون إدخال الجزية ، التي لم يتم تمريرها من قبل. كيف 

 حدث ذلك؟ نفسر أدناه.
 كيف تم اعتماد ضريبة السكر؟

عاد موضوع ضريبة السكر هذا األسبوع. دعنا نذكرك بأنها تنص على 
 50أن تكون الرسوم  فرض ضريبة على المشروبات المحالة والطاقة )يجب

قروشي على األقل لكل لتر( ، وتبرر الحكومة تقديمها ألسباب صحية )ستنفق 
األموال من الضرائب على مكافحة األمراض المتعلقة باالستهالك المفرط 

 للسكر(.
اعتمد مجلس النواب قانون ضريبة السكر في فبراير وكان من المقرر 

من هذا العام. ومع ذلك ، في مارس تم يوليو  1أصالا دخوله حيز التنفيذ في 

https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/125081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-68-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
https://www.biznesinfo.pl/redaktorzy/radoslaw-swiecki
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رفضه من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه المعارضة ، وعندما كان 
سيعود إلى مجلس النواب في وقت الحق )كان سيرفض حق النقض في 
مجلس الشيوخ دون صعوبة( ، تم إرساله بشكل غير متوقع إلى ثالجة سيجم. 

الحاكم أن الحكومة تعتزم التركيز لماذا حدث هذا؟ أكد سياسيون من الحزب 
 على مكافحة وباء فيروسات التاجية.

بعد أشهر قليلة ، عادت قضية ضريبة السكر ، التي أعلن عنها علناا هذا 
في ذروة الوباء ، قررنا  -األسبوع نائب وزير الصحة يانوش سيزينسكي. 

مات دوائر تأجيل العمل على رسوم السكر. نعود إليهم ونأخذ في االعتبار مسل
األعمال فيما يتعلق بتمديد فترة التشريع للعطالت )التي طالب بها ، من بين 

( Biznes Infoمذكرة من  -أمور أخرى ، االتحاد البولندي لمنتجي األغذية 
 -قال  - 2021نريد أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتباراا من عام  -

 .Cieszyński -نقالا عن وكالة الصحافة البولندية 
انها مجرد أن إعادة التصويت على الضريبة ليست بهذه السهولة. بالطبع، 
كان من الممكن أن يرفض مجلس النواب حق النقض في مجلس الشيوخ 
بسهولة في مارس ، لكنه كان سيعتمد القانون ، الذي افترض أن الضريبة 

جعي ، وفي يوليو ، مما يعني أنه سيطبق بأثر ر  1ستدخل حيز التنفيذ في 
هذه المرحلة من العمل على القانون ، ال يمكن تعديله محتوى وتغيير التاريخ 

( لدخول الضريبة حيز التنفيذ. ولكي يحدث ذلك ، يجب 2021يناير  1)مثل 
تقديم مشروع القانون إلى البرلمان مرة أخرى، أي أن تبدأ العملية التشريعية 

 من جديد.
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آالف وظيفة  7سبنسر" تعتزم إلغاء سلسلة متاجر "ماركس أند  - 4

 بسبب كورونا

  2020أغسطس  18الثالثاء :تاريخ النشرا ف ب   :المصدر
الثالثاء، “ ماركس أند سبنسر”أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية 

آالف وظيفة، خالل األشهر الثالثة المقبلة؛ بسبب تداعيات  7أنها ستلغي 
وأوضحت المجموعة التي توظف  .واالنخفاض في ارتياد المتاجر كورونا وباء

ألف شخص حول العالم، في بيان، أن هذا اإللغاء سيتم بشكل  80أكثر من 
 .خاص على أساس تطوعي أو من خالل التقاعد المبكر

لتغيير في عادات المستهلك، التكيف مع ا“ ماركس أند سبنسر”وتعتزم 
 .والذي تسارع مع األزمة الصحية، وستركز على مبيعاتها عبر اإلنترنت

وأوضحت المجموعة أن إلغاء الوظائف يستهدف بشكل أساسي المتاجر 
أيضا خلق وظائف في والمشرفين، الفتة إلى أنها تنوي  المملكة المتحدة في

 .مجال البيع على اإلنترنت
أعلنا في شهر أيار/ مايو، أننا ”وقال مدير عام المجموعة ستيف روو: 

سوف نتعلم من األزمة، وسنسرع من تحولنا، ونصبح شركة أكثر مرونة في 
 .“عالم تغيرت فيه عادات االستهالك بكل تأكيد

متجرنا وبنية اإلدارة نعلن اليوم عن مقترحات لجعل عمليات ”وأضاف: 
 .“أكثر مرونة

عن حجم المبيعات الذي انخفض بشدة “ ماركس أند سبنسر”كما كشفت 
% بين أوائل حزيران/يونيو 10هذا الصيف، مع هبوط في المبيعات بنسبة 

وتواجه العالمة التجارية صعوبات خاصة في قسم  .وأوائل آب/أغسطس
ضعف لديها منذ سنوات، والذي المالبس والسلع المنزلية، الذي شكل نقطة 

https://www.eremnews.com/entertainment/health/2278429
https://www.eremnews.com/economy/2277402
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 .% خالل هذه الفترة29.9انخفض حجم مبيعاته بنسبة 
واعتبرت أن هذه المبيعات تأثرت بسبب التباعد االجتماعي، وانخفاض 

وفي المقابل، ارتفعت  .اإلقبال على المتاجر أو مراكز التسوق في وسط المدينة
الفضل في ذلك  %، ويرجع39.2مبيعات هذا القسم عبر اإلنترنت بنسبة 

ماركس أند ”والحظت  .بشكل خاص إلى استثمارات لزيادة قدرات التوزيع لديه
أيضا تحوال نحو شراء مالبس أوقات الفراغ أو الترفيه؛ بسبب اللجوء “ سبنسر

 .إلى العمل من المنزل من قبل العديد من األشخاص في المملكة المتحدة
ة شراكتها مع شركة توزيع وتراهن المجموعة اآلن بشكل كبير على بداي

 .، اعتبارا من أيلول/سبتمبر“أوكادو”المواد الغذائية عبر اإلنترنت 
وستكون هذه الخطوة سابقة للعالمة التجارية، التي كانت غائبة حتى اآلن 

 .عن مبيعات المواد الغذائية عبر اإلنترنت، على عكس العديد من منافسيها
https://www.eremnews.com/economy/companies/2278470 

 
 2020أغسطس  -التوقعات الشهرية لزوج اليورو/الدوالر األمريكي - 5

 2020, 28كريستوفر لويس في يوليو 
تقدم اليورو بشكل مباشر لألعلى خالل شهر يوليو، واخترق أخيراا لألعلى 

جاه العام. في هذه الحالة، ليس من المفاجئ اإلشارة إلى أني أجد وغير االت
نفسي صعودياا مؤخراا نحو نهاية شهر أغسطس. مع ذلك باالعتبار، ال يمكنك 
ببساطة الدخول والبدأ بالشراء بشكل عشوائي. بصراحة، أعتقد أن ذلك خطر 

 جداا بعد ما رأيناه خالل آخر أسبوعين من التداول.
اختراقاا لم يتراجع عاجالا أو آجالا الختبار المقاومة السابقة  لم أرى أبداا 

كمنطقة دعم. في بعض األحيان، يستغرق األمر شهوراا، ولكن أغلب الوقت 
في  1.15أعتقد بأننا سوف نرى اعادة اختبار للمستوى  يكون أسرع من ذلك.

https://www.eremnews.com/economy/companies/2278470
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 ذلك بالنسبة لي هو وقت  ما خالل شهر أغسطس، وربما حتى عند بدايته.
الوقت الذي سوف أدخل فيه وأبدأ بشراء الشراء في هذا الزوج، ألن االختراق 

سوف يكون صعباا دائماا، ومع ذلك نجد أنفسنا فوق ذلك  1.15فوق المستوى 
 المستوى وبشكل قوي مع اتجاهنا نحو الشهر.

أسبوع يقع ما  200كما علي أن أشير كذلك إلى أن المتوسط المتحرك لـ
مباشرة، والذي كان بداية المقاومة التي تمتد نحو المقبض  1.14دون المستوى 

. لهذا السبب، أفضل فكرة استخدام ذلك كمنطقة دعم يمكننا 1.15الحاسم 
االستفادة منها. في الواقع، إن نظرت إلى الرسم البياني األسبوعي، يمكنك أن 

تم  ترى بأن هناك عدة فتائل تشكلت على الشمعة التي تشبه الشهاب، والتي
اخترقاها خالل شهر يوليو. يظهر هذا انهياراا تاماا للضغط الهبوطي، ومع 
استمرار البنك الفدرالي بضخ السوق بالدوالرات الرخيصة، يكون من المنطقي 

في الواقع، ال أعلم حتى كم من هذا  أن يتجه الناس نحو العمالت األخرى.
لى أن الدفع الرئيسي له عالقة باليورو، على الرغم من أنه يجب اإلشارة إ

على إطار عمل أساسي  27لألعلى كان بعد اتفاق دول االتحاد األوروبي الـ
لتحفيزات فيروس كورونا. ولكن بغض النظر، الدوالر األمريكي يتعرض 
للضغط مقابل كل شيء تقريباا، وبما أن اليورو هو باألساس معاكس للدوالر، 

رك. أنظر إلى التراجعات على أنها أعتقد بأننا سوف نرى المزيد من نفس التح
 1.20فرص شراء محتملة وعندها أفكر بالتحرك طويل األجل نحو المستوى 

 على مدى األشهر القادمة.
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-

analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-- 

https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2020/147765?utm_source=getresponse&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monthly
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2020/147765?utm_source=getresponse&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monthly
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2020/147765?utm_source=getresponse&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monthly
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2020/147765?utm_source=getresponse&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monthly
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2020/147765?utm_source=getresponse&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monthly
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/07/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2020/147765?utm_source=getresponse&utm_medium=newsletter&utm_campaign=monthly


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

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

 ــ 17ــ 

 
 ألكسندر نازاروف أمريكا وصلت إلى خط النهاية..؟!! - 6

روسيا اليوم،  تب المحلل السياسي ألكسندر نازاروف، في موقعك
ينتابني شعور غريب، بأن كل ما أكتب عن الواليات المتحدة األمريكية  قائالا:

يتحقق بسرعة غريبة، حتى أني أتشكك في أن األمريكيين يقرأون توقعاتي 
ت المنشورة في الشأن األمريكي لينفذوها على الفور؛ على أي حال، أصبح

وسوف يؤثر انهيار  ومع ذلك، فهو أمر ال بد منه، بالفعل أخشى التنبؤات..
ولننظر إلى األمر  ولم يعد هناك وقت للنكات، الواليات المتحدة علينا جميعا،

 بواقعية.
أعتقد أن أمريكا وصلت إلى خط النهاية، وأصبحت عملية تأجيل السقوط 

أو حتى لبضعة ، 2008لعقد آخر من الزمان، كما حدث بعد عام 
 وذلك لألسباب التالية. عملية مستبعدة، أعوام،

تريليون  35تبلغ قيمة جميع األسهم المتداولة في أسواق األسهم األمريكية 
% من الناتج المحلي اإلجمالي )وال تأخذ هذه األرقام في 171دوالر، أو 

ني من االعتبار التراجع في االقتصاد األمريكي بمقدار الثلث في الربع الثا
سوق  Capitalization العام الحالي(؛ في العام الماضي بلغت عملية رسملة

% من الناتج المحلي اإلجمالي، بينما تبلغ النسبة االعتيادية 144األسهم 
%. وبعد سقوط آذار الماضي، بدأت المؤشرات في االرتفاع، 84التاريخية 

صرخات الرعب وتوشك أن تصل إلى أرقام قياسية جديدة، على الرغم من 
والهلع والمذبحة التي تتم في االقتصاد الحقيقي: أي أن  من الواضح أن ثم ة 
لت في سوق األسهم األمريكية منذ فترة طويلة، لكنها  فقاعة عمالقة قد تشك 
اآلن أصبحت تأخذ أبعادا ضخمة وسريالية. إنها عملية عالمية، تحدث أيضا 

كبر البنوك المركزية في العالم بطباعة في أوروبا واليابان والصين، حيث تقوم أ
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تريليونات من األموال غير المغطاة بالبضائع، لمنع انهيار سوق األسهم. 
وهنا  كذلك فإنه من الواضح أن هذا النمو المصطنع ال يمكن أن يستمر طويال.

 تنشر وكالة بلومبرغ عن عمليتين جديدتين:
ذين خافوا من األزمة، في بدأ المواطنون األمريكيون العاديون، ال أوال،

تقليل االستهالك وزيادة المدخرات. ففي نيسان الماضي، ارتفع مستوى دخل 
%، كما أن الحجر الصحي 32.2األمريكيين الذي يوجهونه لالدخار إلى 

%، لكنه 19أيضا ساعد على ذلك. في حزيران انخفض هذا المستوى إلى 
 عوام مضت.أيضا ال زال أعلى بكثير من نفس األرقام في أ 

بدأ األمريكيون يبحثون بشكل مكث ف عن مكان لتحويل األموال من  ثانيا،
حساباتهم المصرفية، ألن معدالت الفائدة على الودائع في الواليات المتحدة 

ض عن التضخم؛ %،1تصل، في أفضل األحوال، إلى  فمعدالت  وال تعو 
أصح، إلى األبد،  الفائدة الصفرية هي أمر سيستمر لفترة طويلة، أو بمعنى

حتى انهيار االقتصاد العالمي، ألنه مع الديون الضخمة، تسمح معدالت 
الفائدة الصفرية أو القريبة من الصفر فقط للمدين بدفع الفائدة؛ سيؤدي رفع 
سعر الفائدة على الفور إلى إفالس أمريكا والعائالت األمريكية والشركات 

 والمؤسسات والحكومة.
المواطنين األمريكيين العاديين بنشاط إلى حيث ال يزال  لذلك تتدفق أموال

يرى األشخاص الذين فقدوا وظائفهم  كما الربح ممكنا، أي إلى سوق األسهم.
اللعب في أسواق األسهم على أنه الفرصة األخيرة لكسب المال، فيحملون آخر 

 وقد تضاعفت، في اآلونة األخيرة، قصص رب ات البيوت مدخراتهم إلى هناك.
والعاطلين عن العمل، ممن يستثمرون آخر ما يملكون باستخدام تطبيق "روبين 

ويحمل المستثمرون  هود" في أسهم "آبل" و"تسال"، التي تنمو بسرعة فائقة.
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عديمو الخبرة أموالهم، مثل قطيع من األغنام، إلى العالمات التجارية األكثر 
 شعبية في الصحافة.

ء كبير من األمريكيين في السابق يمتلكون وتابع المحلل نازاروف: كان جز 
أسهما، كما كانت تملك الكثير من شركات التأمين وصناديق المعاشات 

لكن اآلن، وبعد أن ضخ  التقاعدية جزءا كبيرا من رؤوس أموالها في األسهم.
ماليين الفقراء مدخراتهم األخيرة في سوق األسهم، أصبح أي انخفاض في 

 المتظاهرين إلى الشوارع، كما هو الحال في لبنان. سوق األسهم يهدد بخروج
بالنسبة لترامب، كان صعود سوق األسهم أحد المزايا الرئيسية لفترة 
رئاسته، ومن بين الحجج المقنعة التي يسوقها في الترويج لحملته االنتخابية. 
والعكس صحيح تماما، حيث كان سقوط األسواق في الربيع محددا كبيرا لفقدانه 

لن أخوض هنا في نظرية  وأردف المحلل: يادة في السباق االنتخابي.الر 
المؤامرة، حيث يقوم المصرفيون بتدبير سقوط جديد عشية االنتخابات مباشرة، 

أو ربما سيفعلون ذلك إذا لم  من أجل دق  المسمار األخير في نعش ترامب.
الشارع  يعترف ترامب بنتائج االنتخابات، وبالتالي يدفعون نحو انتفاضة

فإن اإلضطراب  ومع ذلك، وبدون أي نظريات مؤامرة، األمريكي ضد ترامب؛
السياسي حول االنتخابات، والموجة الثانية المتزايدة المحتملة من جائحة 

انخفاضا آخر في السوق الخريف المقبل، أكثر من مجرد   سيجعل كورونا،
 احتمال.

ث لم يعد نظام إال أنني أتحدث عما هو أكبر من ذلك بكثير، حي
االحتياطي الفدرالي قادرا على التوقف عن طباعة الدوالرات غير المغطاة 

ألنه اآلن، وألسباب  بنفس معدل التسارع، وبكميات أكبر من أي وقت مضى،
سياسية، ال يمكن السماح ليس فقط باالنخفاض، ولكن أيضا بوقف نمو سوق 
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 35األمر يقتصر على  ولم يعد األسهم حتى ولو لفترة قصيرة من الزمن؛
فالعالم مترابط، واالحتياطي الفدرالي  تريليونا من سوق األسهم األمريكية،

مضطر لتقديم الدوالرات إلى دول أخرى لمنع الطفرات وانهيار النظام المالي 
 العالمي.

تريليون من قبل  12-5"دويتشه بنك" أن يتم ضخ ما بين  يتوقع
وكما  د أنها ستكون المرحلة التالية فحسب.االحتياطي الفدرالي، ولكنني أعتق

لها فقط،  ،2008رأينا منذ عام  فإن حقن التريليونات ال يحل األزمة، وإنما يؤج 
حتى تصبح عملية الضخ في المرحلة التالية  ويفاقمها على نطاق أوسع بكثير،
ال شك أن الواليات المتحدة هي امبراطورية  ألموال غير مغطاة أكبر وأكبر؛

يكمن  إال أن ضعف أمريكا ة، واقتصادها هو األكثر تنوعا في العالم،عظيم
في عدم قدرتها على تجاوز األزمة السياسية، التي يمكن أن يسببها االنخفاض 

 الحاد في مستويات المعيشة.
 ومشاركة الماليين من فقراء األمريكيين في ألعاب سوق 

سبباا حتميا من حدوث أي انخفاض في سوق األسهم  سيجعل األسهم،
إال بمحاوالت وقف هذا االنخفاض بأي شكل.  لثورة عارمة ال مفر منها،

وبالتالي يجب أن تكون الموجة التالية من ضخ األموال غير المغطاة أكبر 
بعدة مرات، وليس فقط بتريليونات الدوالرات، وإنما بعشرات التريليونات من 

% من 100ن أكون متأكدا بنسبة ال يمكنني أ الدوالرات واليورو والين وغيرها.
أن هذه الدورة من األزمة الحالية هي الدورة األخيرة قبل بداية التضخم 

 منقول    لكن احتمال وقوع ذلك عالية للغاية..!!!!!! المفرط،
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 " ماذا تعرف عن التكلفة الصفرية في الحرب " - 7

  · ٢٠١٨سبتمبر  ٩
 : يقول المفكر الباكستاني الدكتور محمد إقبال

 : إن أجيال الحروب أربعة ، وهي
 .. الجيل االول: القتال بالسالح األبيض وهي حروب الفرسان

الجيل الثاني: القتال باألسلحة النارية . . وفيها قال كولت مصمم المسدس 
 . والجبان األمريكي ماركة كولت : اآلن يتساوى الشجاع

الجيل الثالث :القتال واإلبادة بالسالح النووي ، وهي حرب ينتصر فيها 
 .. األكثر جبناا 

الجيل الرابع: أن تترك عدوك يحارب نفسه بنفسه ، باستخدام الطابور 
الخامس وهي حرب الخونة والجواسيس ، وتتم باستثمار الصراعات الفكرية 

 .جهاوالدينية والقبلية والمناطيقية وتأجي
قال المفكر الفرنسي روجيه غارودي عن الجيل الرابع من الحروب : اآلن 

 . . يقاتل الغرب بالتكلفة الصفرية
 فالعدو يقتل نفسه •
 والعدو يدفع ثمن السالح •
 . . والعدو يطلبنا للتدخل فال نقبل •

 . . التكلفة الصفرية تعني أن الغرب ال يخسر شيئا في الحرب
إلى وعي فكري ، إذ تعتمد حروب الجيل الرابع ونحن بحاجة لمواجهة ذلك 

 : على خلق دول فاشلة .. وهذا يتم عبر النقاط التالية
أوال : خلق صراع أيدلوجي مثل الصراعات الطائفية أو العنصرية أو 

 . . المذهبية والمناطقية الجهوية

https://www.facebook.com/660171237382130/photos/a.660717180660869/1916785561720685/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARADoJRLfJDNjP7_iKzpcaPtWZea7Uh1XL0XWIH-45aiFYskPgAdutpebK3ZiFtzmpAWR4XzzI03dl563rbpg2WTArAqsZgSMva58yywso3isU2g_xaeUHZOk0x99i0IoP28J4rPrVzChazWV-wnFnHa19aKTEY1dX9Bn_RtlakVpserckCF6zVopPzRHSvf7P5vXH7IIMjhZn-j9dAEVAG438B7N7waX0EoGUxDhcjXGxoAhJ8SparoR6FTlPyd-6Zg-KP6etZYLn1t6NDoKChnOKVNBBK-wpvurFPFHNCLKNjBdCKYLBzjrIODl_FEBl2mZW40NZEiLyPq3_bTmjsLzA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/a.660717180660869/1916785561720685/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARADoJRLfJDNjP7_iKzpcaPtWZea7Uh1XL0XWIH-45aiFYskPgAdutpebK3ZiFtzmpAWR4XzzI03dl563rbpg2WTArAqsZgSMva58yywso3isU2g_xaeUHZOk0x99i0IoP28J4rPrVzChazWV-wnFnHa19aKTEY1dX9Bn_RtlakVpserckCF6zVopPzRHSvf7P5vXH7IIMjhZn-j9dAEVAG438B7N7waX0EoGUxDhcjXGxoAhJ8SparoR6FTlPyd-6Zg-KP6etZYLn1t6NDoKChnOKVNBBK-wpvurFPFHNCLKNjBdCKYLBzjrIODl_FEBl2mZW40NZEiLyPq3_bTmjsLzA&__tn__=-R
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ثانياا : عزل منطقة ما في الدولة المراد تدميرها بحيث ال تكون خاضعة 
 . رة تلك الدولةلسيط

ثالثا : إنشاء جيش من األشرار من أبناء تلك الدولة ليكونوا أداة قتل دون 
أي رحمة أو تفكير ، و هذا هو الجيش الذي يكون بديالا عن جيوش دولة 

 . اإلحتالل
رابعا : إستخدم األطفال والشباب األمي الجاهل عديم الوعي والثقافة والزج 

جيل مشب ع بثقافة القتل والتدمير وليس بثقافة البناء بهم في القتال ، حتى ينشأ 
وأخيراا خلق الدولة الفاشلة التي يسهل السيطرة عليها . . والتعمير والتحضر

 . وإخضاعها ألي قرار تريده دولة اإلحتالل من تلك الدولة الفاشلة
تعد الحروب العامل األبرز في تغيير خارطة األرض، وظهور دول جديدة 

رى، وألنها كذلك بطبيعتها فال بد أن يتبعها من دمار للدول المتحاربة، وزوال أخ
مما يعني حدوث خسائر فادحة في األرواح والممتلكات، فضال عن الفاتورة 
المالية الباهضة الثمن لهذه الحروب، فقد خسرت الواليات المتحدة األمريكية 

في التاريخ اإلنساني  وحدها في الحرب العالمية الثانية التي تعد األغلى ثمنا
تريليون دوالر. وبسبب هذه الخسائر المادية التي تحملتها  4.104ما يفوق 

دول الغرب، عملت على استحداث طريق جديدة تمكنه من االستفادة إلى 
 .أقصى حد من هذه الحروب دون أن يدفع شيئا

https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-
%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/ 

https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
https://www.facebook.com/660171237382130/photos/-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84/1916785561720685/
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إسرائيل تدخل رسميًا في حال كساٍد اقتصادي ٍ خطيٍر لم تشهده منذ  - 10

 مليار دوالر 21أشهر تُقد ر بـ 3أكثر من أربعة عقود والخسائر خالل 

 
 17/08/2020من زهير أندراوس:  -”رأي اليوم“-الناصرة

ركز ت وسائل اإلعالم العبري ة، صباح اليوم االثنين، على األزمة 
عصف بإسرائيل، ُمشيرةا إلى أن  الدولة العبري ة دخلت في االقتصادي ة التي ت

مرحلة كساد  اقتصادي  لم تشهده منذ أكثر من أربعين عاماا، أْو بالتحديد منذ 
، كما أك دت صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبري ة على صدر 1975العام 

 ووفقاا للمصادر في تل أبيب، فقد أدت أزمة فيروس كورونا صفحتها األولى.
عاماا على األقل، في اإلنتاج  40إلى انهيار كبير وغير مسبوق، منذ 

% خالل الربع الثاني 28.7االقتصادي اإلسرائيلي، الذي انخفض بنسبة 
ا بالربع األول، وفقاا  –)نيسان/أبريل  حزيران/يونيو( من العام الحالي قياسا

 س األحد.لمعطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، يوم أم
وبحسب تقديرات وزارة المالية اإلسرائيلية فإن  حجم الخسائر التي سيتكبدها 
، بسبب فرض إعالن الحجر الصحي ووقف النشاط  االقتصاد اإلسرائيلي 

أسابيع، خالل األشهر أبريل، مايو ويونيو، وصلت إلى  8االقتصادي لمدة 
ل نحو  80حوالي  .مليار  21مليار شيقل، أْي ما ُيعادِّ  دوالر أمريكي 

وينضم هذا االنكماش االقتصادي إلى االنكماش االقتصادي بنسبة 
ا، ورأى محللون اقتصاديون أن ه بذلك تدخل 6.8 % في الربع األول أيضا

إسرائيل رسمياا إلى فترة ركود اقتصادي. وبالمقارنة بين الربع الثاني من العام 
لناتج المحلي الخام اإلسرائيلي الحالي والربع الثاني من العام الماضي، فإن  ا

 %.7.8انخفض بنسبة 
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االقتصادي ة، التلبعة لمجموعة -العبري ة” ذي ماركر“وأشارت صحيفة 
)هآرتس(، أشارت إلى أن ه بهذه النسبة ستكون وتيرة االنخفاض للعام الحالي 
كله بحسب توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية، ما يعني أن  النمو االقتصادي 

 ن قريباا من الصفر في النصف الثاني من العام الحالي.سيكو 
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أن  المعطيات التي نشرتها دائرة 
اإلحصاء المركزية، أمس، هي معطيات أولية ويتوقع أْن تتغير في المستقبل 
بعد توفر المزيد من المعطيات، وستنشر المعطيات التالية في منتصف أيلول 

بر( المقبل، ويتوقع أْن يكون التغيير أكثر حدة، خاصة على ضوء انعدام )سبتم
 اليقين البالغ المتعلق بأزمة كورونا.

وكان ألزمة كورونا تأثير على جميع المركبات األساسية للناتج القومي 
الخام. وكان االستهالك العام المعطى الوحيد الذي ارتفع، إثر رد فعل الحكومة 

ة نفسها من 25.2فع في الربع الثاني بنسبة على األزمة، وارت % مقارنة بالمد 
ة 43.3العام الماضي، في حين تراجع االستهالك الشخصي بـ % قياسا بالمد 

ة بنسبة  نفسها من العام الماضي. وانخفض حجم االستيراد في هذه المد 
% قياسا بالعام الماضي، وبخصم الواردات األمنية وبواسطة السفن 41.7
 %.35.5ات واستيراد المجوهرات، انخفضت الواردات بنسبة والطائر 

ونقلت وسائل اإلعالم العبري ة عن دائرة اإلحصاء المركزية قولها في بيان  
سببه أزمة كورونا  2020رسمي   إن  انكماش االقتصاد في الربع الثاني من 

ق والخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل لجم انتشار الفيروس، ومنها إغال
 % من المرافق، على حد  تعبيرها.30مرافق اقتصادية ومواصلة عمل 

، أحمد مصبح، فإن  االقتصاد اإلسرائيلي   وبحسب الباحث االقتصادي 
وبالرغم من التطور الصناعي والتكنولوجي، والقوة العسكرية إلسرائيل إال  أن  
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وعة من االقتصاد اإلسرائيلي  يستند في تحقيق تقدمه واستقرار على مجم
المؤشرات األساسية أهمها الدعم األمريكي واألوروبي، واالستقرار األمني 
والسياسي، واستقرار المؤشرات االقتصادية في الواليات المتحدة واالتحاد 

 األوروبي بصفتها الداعم الرئيسي إلسرائيل، على حد  قوله.
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%

8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-
%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8D-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/ 

 
 كيف تخلص البنك المركزي الروسي من أرصدته الدوالرية؟ - 11

 2020 -أغسطس  - 15إبراهيم نوار  
نجح البنك المركزي الروسي في تخفيض رصيده من أدوات تمويل الدين 
الفدرالي للواليات المتحدة إلى بضعة مليارات بعد أن كانت روسيا واحدا من 

مريكي. وبعد أن كانت روسيا أكبر ثالثين دولة تشارك في تمويل الدين األ
مليار دوالر قبل األزمة  176تحتفظ بأذون وسندات للخزانة األمريكية قيمتها 

مليار دوالر فقط في  3.8فإنها احتفظت بما قيمته  2008المالية العالمية 
نهاية الربع األول من العام الحالي. عمليا تخلصت روسيا من كل رصيدها 

قصيرة األجل، وليس من المتوقع أن تعود إليها في من أوراق الدين األمريكية 
األجل المنظور. في الوقت نفسه تتبع مؤسسات االستثمار القومية الروسية 
مثل صندوق تقاعد العاملين وصندوق االستثمار المباشر السياسة نفسها في 

 التخلص من أدوات تمويل الدين الفدرالي للواليات المتحدة.
ا من تجنب مخاطر أزمات الدوالر المتكررة، هذه السياسة مكنت روسي

كما ترتبت عليها فوائد ضخمة، خصوصا من العائد على أرصدتها من اليوان 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
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في المئة، حيث يصل  15الذي ارتفعت حصته في االحتياطي النقدي إلى 
العائد على السندات الصينية إلى ما يقرب من عشرة أمثال العائد على سندات 

كما حصلت روسيا على مكاسب ضخمة من ارتفاع قيمة  الخزانة األمريكية.
رصيدها من الذهب الذي ارتفع إلى حوالي ألفي طن نتيجة القفزة في أسعار 
الذهب خالل النصف األول من العام الحالي، وهو ما رفع قيمة احتياطي 

 101.9مليار دوالر مقابل  144الذهب لدى البنك المركزي الروسي إلى 
موز/يوليو من العام الماضي. ويمكن القول بال مبالغة إن مليار في نهاية ت

روسيا تمكنت من تمويل احتياجات إنعاش اقتصادها المحلي لمواجهة تداعيات 
أزمة كورونا من عائد السندات الصينية، ومن الفروق في أسعار الذهب. 
وعلى العكس من معظم دول العالم فإن قيمة االحتياطي النقدي لدى البنك 

مليار دوالر في نهاية شهر تموز/يوليو  591.8زي الروسي ارتفعت إلى المرك
مليار دوالر في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي، أي  519.8مقابل 

مليار  42مليار دوالر، أسهم إعادة تقييم الذهب وحده بحوالي  72بزيادة تبلغ 
 دوالر.

 الدوالر كسالح سياسي
في استخدام الدوالر كسالح سياسي ضد لقد أدى توسع الواليات المتحدة 

خصومها من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية عموما، إلى بروز تيار 
عالمي لتخفيض االعتماد على العملة األمريكية. وفي هذا السياق فإن تجربة 
روسيا في الخروج من أدوات تمويل الدين األمريكي تمثل نموذجا قابال للتكرار 

اجه خصومة مع الواليات المتحدة، وكذلك مع الصين التي بين الدول التي تو 
 تسعى الكتساب مكانة عالمية أفضل اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا.

الروسية، فرضت الواليات المتحدة  –وفي سياق الخصومة األمريكية 
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بعد  2014عقوبات اقتصادية مالية واقتصادية على روسيا اعتبارا من عام 
م وإعالن روسيا ضمها رسميا وإنهاء السيادة األوكرانية حرب شبه جزيرة القر 

هناك. وشاركت دول اإلتحاد األوروبي في هذه العقوبات، مما أدى إلى شعور 
روسيا ببوادر اختناق مالي يتعين اتخاذ الوسائل الكفيلة بالحد من خطورته. 
ومع زيادة حدة االستقطاب العالمي، وخشية روسيا من احتمال أن تلجأ 

اليات المتحدة إلى تجميد األرصدة الروسية من أذون وسندات الخزانة الو 
األمريكية، قرر الرئيس الروسي بوتين اإلسراع في تنفيذ برنامح للتخلص من 
األرصدة الدوالرية، وتعويض ذلك بإصدار سندات بالروبل واليورو. ومع ذلك 

ليمات إلى فإن الواليات المتحدة لم تتوقف عن مطاردة روسيا؛ فأصدرت تع
بنوكها بعدم االكتتاب في إصدارات سندات الخزانة الروسية باليورو أو بأي 

 عمالت أخرى بما فيها الروبل.
وشهدت األعوام الثالثة األخيرة تخفيض ما في حوزة البنك المركزي 
الروسي من سندات وأذون الخزانة األمريكية، وزيادة رصيد البنك من اليورو 

ترليني، إضافة إلى تعظيم كمية االحتياطي من الذهب؛ والين واليوان واالس
فأصبح البنك أكبر مشتر للذهب في العالم. وفي سياق هذه السياسة أصبح 

في المئة  30.3اليورو هو عملة االحتياطي النقدي الرئيسية لروسيا بنسبة 
في نهاية الربع األول من العام الماضي، وهبط نصيب الدوالر في ذلك الوقت 

في المئة واالسترليني  14.2في المئة، وارتفع نصيب اليوان إلى  23.6إلى 
في المئة. وخالل الفترة حتى نهاية الربع األول من العام الحالي  6.6الى 

تخلص البنك المركزي الروسي من كل ما في حوزته من أدوات تمويل الدين 
لخزانة األمريكي القصيرة األجل، وحافظ على كمية ضئيلة جدا من سندات ا

 األمريكية الطويلة األجل.
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 تجارة النفط والغاز
تعتمد روسيا بدرجة كبيرة على صادراتها من النفط والغاز والذهب والفحم 
والحديد وغيرها في تغذية احتياجاتها من العمالت األجنبية. ويعتبر الدوالر 

لية. هو العملة الرئيسية في تسوية مدفوعات تجارة النفط والغاز والمواد األو 
ومن ثم فإن فكرة تخفيض االعتماد على الدوالر كانت تصطدم بعقبة رئيسية 
تحتاج إلى معالجة حكيمة، وزاد االنكشاف على الدوالر من خطورة أن تتعرض 
شركات النفط الروسية لعقوبات أمريكية بسبب أنشطتها في فنزويال وإيران، 

ترتيبات الكفيلة بتخفيف وهو ما دفع المسؤولين عن القطاع النفطي إلى وضع ال
 خطورة استخدام الدوالر كسالح سياسي ضد شركات النفط الروسية.

وفي هذا السياق جرت مفاوضات مكثفة وعميقة بين وزارة االقتصاد 
من أجل ” روس نفط“الروسية، وبين شركات النفط الوطنية العمالقة مثل 

سي. وقد أكد تحقيق هدف التخلي عن الدوالر في عقود تصدير النفط الرو 
هذا االتجاه تصريحات صدرت عن مسؤولي الصناعة مثل إيغور سيتشن 
رئيس شركة روس نفط، الذي أكد في المنتدى االقتصادي في مدينة فيرونا 

أن كل عقود شركته لتصدير النفط  2019اإليطالية في تشرين األول/أكتوبر 
 الر.تتم إعادة صياغتها لتسوية مدفوعاتها باليورو وليس بالدو 

وأكد وزير االقتصاد الروسي في ذلك الوقت مكسيم أورشكين أن كل 
مبيعات النفط والغاز الروسي ستكون بالروبل واليورو وليس بالدوالر. وبرر 
ذلك بأن الروبل أصبح عملة قوية ذات قيمة مستقرة، وليس هناك ما يدعو 

وأوضح  للتخوف من استخدامها في تجارة النفط الروسي إلى جانب اليورو.
تشرين  13في ” فاينتشال تايمز“الوزير الروسي في حوار مع صحيفة 

أن روسيا تعمل على تسوية كل مبيعات النفط والغاز  2019األول/أكتوبر 
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بالروبل عندما تتوفر البنية األساسية الضرورية لتحقيق ذلك بأقل المخاطر 
 الممكنة.

عن الدوالر، تسعى التجارة مع أوروبا: في إطار سياسة روسيا للتخلي 
الحكومة والشركات إلى توسيع نطاق تسوية المدفوعات بعمالت أخرى، 

التجارية الكبرى مثل االتحاد األوروبي  –خصوصا في المناطق النقدية 
كانت أكثر من نصف تجارة روسيا مع العالم  2018والصين. وحتى العام 

الواليات المتحدة ال  يتم تسويها بالدوالر، على الرغم من أن تجارة روسيا مع
 في المئة فقط من تجارتها مع العالم. 5تزيد عن 

ونجحت سياسة تنويع العمالت في تسوية المبادالت التجارية خالل الفترة 
في المئة حتى  42األخيرة في زيادة قيمة التسويات باستخدام اليورو إلى نحو 

دول االتحاد  . ويشمل ذلك التجارة مع2019نهاية الربع األول من العام 
في المئة في العام  32األوروبي والصين وبعض البلدان األخرى، مقابل 

السابق. وتشير التقديرات األولية لتسوية المبادالت التجارية إلى أن روسيا 
 تتقدم في هذا االتجاه خالل العام الحالي.

وتتبنى روسيا أيضا سياسة لزيادة االعتماد على الروبل من خالل اتفاقيات 
-الهند-روسيا-تسوية المدفوعات المشتركة بين دول مجموعة بريكس )البرازيل

جنوب أفريقيا( وكذلك مع تركيا ودول االتحاد السوفييتي السابقة في  -الصين
آسيا الوسطى. وقد تشكلت داخل مجموعة بريكس لجنة لوضع نظام مشترك 

مجموعة. لتسوية المعامالت التجارية من خالل مجلس األعمال التابع لل
واتفقت روسيا مع الهند على تسوية مدفوعات الصادرات الروسية من السلع 

 الدفاعية مثل الطائرات والصواريخ بالروبل.
ولتسهيل تسوية مدفوعات التجارة بالروبل أنشأ البنك المركزي الروسي 
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الدولي، يتم التعامل ” سويفت“نظاما للتحويالت الدولية السريعة شبيها بنظام 
خالل بطاقة ائتمان روسية مضمونة شبيهة ببطاقات فيزا وماستر كارد.  به من

وتم االتفاق مع السلطات النقدية في بلجيكا على أن تكون هي المركز الرئيسي 
لتسوية معامالت هذا النظام، وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من المصداقية 

ان الخاصة الروسي وبطاقة اإلئتم” سويفت“والسالمة. ويتم من خالل نظام 
في الوقت الحالي تنفيذ عدد متزايد من الصفقات التجارية ” إم. آر. آي“به 

بين روسيا ودول العالم. ويرجح بعض الخبراء أن تكون روسيا قد تخلصت 
من جزء من أرصدتها الدوالرية لصالح تعزيز قوة هذا النظام عن طريق إيداع 

المركزي الروسي، في حسابات سندات خزانة أمريكية كانت مملوكة سابقا للبنك 
لدى أطراف أخرى في بلجيكا وجزر كايمان. لكن استقرار قيمة الروبل وقبوله 
كعملة دولية سيعتمد في كل األحوال على المتغيرات االقتصادية الرئيسية في 
روسيا، المرتبطة باستقرار السياسة االقتصادية، وقوة األداء، إضافة إلى قوة 

 تى وإن خال من الدوالر األمريكي تماما.االحتياطي النقدي، ح
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA/ 

 
اسة: استعراضات أردوغان أدخلت االقتصاد التركي لغرفة در - 12

  ""العناية المشددة

  2020أغسطس  13الخميس :تاريخ النشرارم نيوز   :المصدر -
تعاني أزمة كبرى في ”قالت دراسة اقتصادية متخصصة، إن الليرة التركية 

ة اقتصاد دخل غرفة العناية المشددة منذ عامين، تحت وطأة اختالالت سياسي
لنظام استهلك نفسه في سلسلة من االستعراضات التي أوصلته اآلن طريقا 

https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AA/
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 .“مسدودا
“ ناشيونال انترست”وأظهرت الدراسة، التي نشرتها األربعاء مجلة 

الخسارة التي تكبدتها الليرة التركية منذ مطلع العام الحالي، ”األمريكية أن 
ذلك، لكون الدوالر % مقابل الدوالر، هي عمليا أكثر من 20والتي وصلت 

% مقابل سلة العمالت، في الفترة األخيرة بسبب تداعيات جائحة 9نفسه خسر 
 .19كوفيد 

 المساعدة القطرية لم تحقق غرضها
جامعة كينجز كوليدج ”وسجلت الدراسة، التي أعدها أستاذ االقتصاد في 

ضات بلندن، غولتشين اوزكانان، أن االقتصاد التركي، الذي اخضعته استعرا“ 
الرئيس رجب طيب أردوغان ألزمة مزدوجة تجمع بين نضوب االحتياطي من 
العمالت األجنبية وضعف الليرة، يجد نفسه اآلن في مفترق طرق بعد أن 

مقايضة ”مليار دوالر على هيئة  15فشلت المساعدة القطرية األخيرة، البالغة 
 .، في وقف تراجع الليرة“عمالت

حدة من مظاهر سوء الطالع في االقتصاد وأشارت الدراسة، إلى أن وا
التركي هي إصرار أردوغان على تخفيض الفائدة البنكية، وهي نظرية عالجية 
لضعف العملة ال تشاركه فيها أي مدرسة اقتصادية مالية دولية، األمر الذي 
جعل القيود والضغوط التي يستخدمها البنك المركزي التركي على البنوك 

دوى في لجم سرعة التراجع، وفي تخفيف درجة نضوب األجنبية غير ذات ج
 .احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية، وفقا للدراسة

االقتصادات ”ورأت الدراسة، أن االقتصاد التركي، الذي أدرج ضمن 
، استنفد اآلن كل ما لديه من اإلجراءات “الدولية الخمسة األكثر هشاشة

“ أوفر نايت”البنوك األجنبية على االقتراض  العالجية، بما في ذلك إجبار
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وقد رت الدراسة، أن أسلوب الرئاسة التركية في شراء الوقت وصل  .بفائدة عالية
 https://www.eremnews.com/economy/travel/2277305  .نهايته اآلن

 
ألمريكية: مجموعة السبع تدرس تمديد تجميد ديون الدول الخزانة ا - 13

 منخفضة الدخل

  2020أغسطس  17اإلثنين :تاريخ النشررويترز   :المصدر
قال متحدث باسم وزارة الخزانة األمريكية إن وزراء مالية مجموعة الدول 
السبع الغنية أشاروا، اليوم اإلثنين، إلى تحسن األوضاع االقتصادية في دولهم، 

 .لكنهم أكدوا قلقهم بشأن مشاكل الديون التي تواجه الدول منخفضة الدخل
وأضاف المتحدث أنه أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة استضافه 
وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشين، كرر الوزراء دعوتهم لجميع الدائنين 

لعشرين، لتجميد الثنائيين الرسميين إلى التنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة ا
مدفوعات خدمة ديون الدول األكثر فقرا، ووافقوا على دراسة خيارات إضافية 

 .2021بما في ذلك تمديد المبادرة إلى عام 
وصندوق النقد الدولي  البنك الدولي وشارك في االجتماع أيضا رئيسا

موعة العشرين على تمديد مبادرتها لتعليق خدمة الديون، بالنظر اللذان حثا مج
 .(19-إلى التداعيات االقتصادية لجائحة )كوفيد

وكان أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين ونادي باريس 
للدائنين الرسميين، قد عرضوا في شهر أبريل/نيسان الماضي تجميد مدفوعات 

ر فقرا حتى نهاية العام؛ إلتاحة تمويل قيمته األكث 73خدمة الديون للدول الـ
مليار دوالر للدول األكثر فقرا لمحاربة الجائحة وتخفيف آثارها  12حوالي 

االقتصادية، لكن تنفيذ تجميد الديون يواجه صعوبات، وهو ما يثير دعوات 
 .لتمديده وتوسيعه

https://www.eremnews.com/economy/travel/2277305
https://www.eremnews.com/economy/2276083
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لى وأوضح المتحدث أن وزراء مجموعة السبع اتفقوا، اليوم اإلثنين، ع
تعزيز شفافية بيانات الدين ودراسة خيارات إضافية للدول منخفضة الدخل، ”

 .“2021بما في ذلك تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون إلى 
-وأكدوا أيضا الحاجة إلى تصنيع وتوزيع لقاحات وعالجات لمرض )كوفيد

 .(، الذي يسببه فيروس كورونا، وخصوصا في الدول منخفضة الدخل19
حدث: إن الوزراء ناقشوا أيضا قضايا أخرى، بما في ذلك دعم شعب وقال المت

 https://www.eremnews.com/economy/2278314 .لبنان
 

 ماذا حدث لمعدالت التضخم؟ - 14

  - 2020أغسطس  17نشر فى : اإلثنين   مدحت نافع
كانت ورشة عمل فى غاية األهمية تلك التى أقيمت فى أعقاب قرار تحرير 

بحضور نائب سابق لمحافظ البنك المركزى،  2016سعر الصرف بنهاية عام 
وعدد ال بأس به من قيادات الصفوف األولى والثانية بمؤسسات الدولة 

ة المؤسسات ذات الطابع االقتصادى. كنت محظوظا المختلفة، وخاص
لحضور الورشة التى دعتنى إليها جهة رقابية، أصغيت باهتمام للمتحدث 
الرئيس والذى جاء ممثال عن محافظ البنك المركزى لتناول أبرز مالمح 

 .السياسة النقدية فى فترة ما بعد التعويم
التضخم السنوى انصب اهتمام غالبية الحضور على انفالت معدالت 

م فيها بعدما بلغت فى بداية عام  % )وفقا 29,4ما نسبته  2017وكيفية التحك 
لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء( وكانت فى اتجاه صاعد 

% عام 10,4صعودا من  2016% عام 13,8منذ قرار التعويم حيث بلغت 
لكبح تلك الطفرة التضخمية  . كان رفع أسعار الفائدة هو السالح األبرز2015

فى أسرع وقت ممكن، وكانت أداة فاعلة المتصاص فائض السيولة وإثناء 

https://www.eremnews.com/economy/2278314
https://www.shorouknews.com/columns/Medhat-Nafi
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الناس عن تفضيلها مع ارتفاع مخاطر الهبوط المستمر للعملة الوطنية، لكننى 
كنت أرى أن استمرار استخدام تلك األداة الستهداف التضخم بعد مرور عدة 

ثماره المرجو ة، بل سيؤدى حتما إلى نتيجة أشهر على قرار التعويم لن يؤتى 
عكسية، خاصة أن صدمة التعويم )والصدمة هنا تعبير اقتصادى وإحصائى( 
أصابت جانب العرض بشكل كبير وأث رت على المعروض السلعى والخدمى 
بتأثيرها فى قرارات االستيراد وقرارات اإلنتاج التى تتوق ف على استيراد مدخالت 

ن ارتفاع سعر الدوالر )بفرض ثبات العوامل األخرى( سيؤدى رئيسية، بمعنى أ
إلى ترشيد قرارات االستيراد نظرا ألنه سيؤدى إلى ارتفاع سريع وكبير فى 

يبقى أن يتم  .أسعار السلع المستوردة وبالتالى انخفاض حجم الطلب عليها
توفير احتياجات السوق االستهالكية لمائة مليون مواطن ومقيم بالقطر 

صرى من خالل اإلنتاج المحلى، ونظرا الرتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج الم
)المستوردة( بفعل التعويم، وارتفاع تكلفة اإلنتاج بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، 
وارتفاع تكلفة االقتراض بفعل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ، أصبحت 

مة بالرقم القياسى فى معدالت التضخم )مقو « المستحدثة»الزيادة الكبيرة 
ألسعار المستهلكين( هى نتيجة مباشرة لصدمة فى جانب العرض، صدمة 
فى االقتصاد الحقيقى وليست محفزة بزيادة المعروض النقدى، على الرغم من 

إذن المعضلة التى واجهت صانع السياسة النقدية  .زيادة معدالت طبع النقود
توسعية )خفض أسعار الفائدة( هى معضلة تقليدية بين تبن ى سياسة نقدية 

تساعد على زيادة اإلنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل وزيادة المعروض 
السلعى والخدمى.. وبين تبن ى سياسة تقشفية )رفع أسعار الفائدة( تساعد على 

 .امتصاص المعروض النقدى لكنها تثب ط االستثمار واإلنتاج بغير شك
م بما فيه من محاولة للتبسيط أشفق على القارئ غير المختص مما تق د 
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، ولن أتطرق إلى معادلة  الشهيرة كى ال « فيشر»يحسبه المختصون مخال 
أورطه فى مزيد من التفاصيل المتخصصة. لكننى أحاول أن أقدم تمهيدا 
الختالف الرؤى فى احتواء الضغوط التضخمية، وأن هذا االختالف عادة ما 

تتغير وجهات نظر الفريقين بتغير أحد  يكون مؤقتا ألنه من المحتمل جدا أن
أو كل العوامل األخرى التى افترضنا ثباتها مقدما للتبسيط. ما أذكره جيدا أننى 

)سجلت  2008منذ عام « الرسمية»قد مت لرأيى باستعراض معدالت التضخم 
%( حيث لم تنخفض فى أى وقت منذ ذلك الحين 18,3فى بداية هذا العام 

وهو عام توقفت فيه  2011مقارنة بعام  2012ام % إال بداية ع10عن 
معظم أنشطة االقتصاد والحياة فى مصر بشكل ال يحتمل القياس عليه، حيث 

%. نحن إذن أمام نوعين من التضخم 7,1سجلت معدالت التضخم السنوى 
مشفوع بجانب الطلب وزيادة « هيكلى»أو « مزمن»أحدهما تضخم سنوى 

نمو السكانى واالقتصادى على حد سواء، وهو ال االستهالك كنتيجة طبيعية لل
منا. والنوع اآلخر هو مستحدث أو مستجد )مثل 10يقل عن  % سنويا كما قد 

كورونا( جاء كنتيجة لصدمة متوقعة تلق اها جانب العرض. فإذا كنا بصدد 
مواجهة هذا المستجد فعلينا أن نعالجه بسياسة توسعية تنخفض معها أسعار 

التجاه الذى بدأ البنك المركزى فى تبنيه الحقا وبشكل متسارع الفائدة )وهو ا
ع االستثمار ونخف ض من تكلفة االقتراض بل ومن عبء  ومحمود( حتى نشج 
الدين العام للدولة التى هى المقترض األكبر من القطاع المصرفى. اختلف 
معى نائب المحافظ حينذاك، كان يرى أن تستهدف السياسة النقدية التضخم 

لهيكلى المزمن المشفوع بزيادة الطلب الفع ال ومن ثم زيادة اإلنفاق، ومن هنا ا
فى للدولة  كان يرى ضرورة االستمرار فى رفع أسعار الفائدة دعما للتوجه التقش 

 .حينذاك مهما كانت آثار ذلك على االستثمار
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م محاوال إثبات صحة أى من الوجهتين، وال أزعم أننى  ال أكتب ما تقد 
قين من صحة وجهة نظرى، لكننى أزعم أن فهم السببية والتشخيص على ي

الجيد للمشكلة يساعدان على اتخاذ القرار السليم، وأن إدارة األزمة بالتعامل 
مع الحرائق الناشئة والطارئة أوال هو أمر منطقى خاصة إذا كان الجانب 

هذا  المزمن ال يمكن التخل ص منه بداهة فى األجل القصير. لكننى أكتب
المقال بعدما الحظت انخفاضا تاريخيا جديدا فى معدالت التضخم السنوى 
التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، وبالطبع تلك التى 
يعلنها البنك المركزى )التضخم األساسى والذى يستبعد من حزمة السلع تلك 

قد سمعنا أن المعد ل التى تعرف بشدة التقل ب مثل الخضراوات والفاكهة(. ف
% وعلمنا أيضا من بعض التقارير أن 4قد بلغ ما يزيد قليال عن « السنوى »

التضخم األساسى الشهرى على أساس سنوى قد انخفض إلى ما دون الواحد 
فى المائة فى بداية العام الماضى، وظن ت بعض األقالم أننا نتحدث عن نفس 

% سنوات طويلة دون جدوى، 10ا معدالت التضخم التى ظللنا نكافح تجاوزه
وأرجع البعض ذلك لتغيير سنوات األساس وكأن نوعا من التسليس وتحويل 
البيانات إلى أرقام قياسية ال يحدث، كما زعم البعض اجتهادا أن هذا 
االنخفاض هو نتيجة لعمليات اإلصالح ومن ثم يجب أن نتخذ فورا سياسات 

 .نقدية توسعية استجابة له
عدالت التضخم السنوى التى نعرفها قد سجلت تراجعا جيدا والحق أن م

% متفوقة على عام 9,2بنسبة قريبة من المستوى المزمن  2019ومؤثرا عام 
والذى شهد جانبا كبيرا من عدم االستقرار فى النشاط االقتصادى وربما  2013

% للتضخم السنوى(. أما كل من التضخم 9,5فى عمليات اإلحصاء )بنسبة 
ى )شهر إلى شهر سابق فى نفس العام( أو التضخم الشهرى على أساس الشهر 
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سنوى )شهر إلى شهر مقابل من العام السابق( فله دالالت مختلفة. بالنسبة 
للتضخم الشهرى فله مدلول موسمى وعادة ما يعكس فى مجموع شهوره 
التضخم السنوى. وأما التضخم الشهرى على أساس سنوى فعلى الرغم من 

الموسمية أيضا فإنه يجب أن يقترب من التضخم السنوى نهاية كل  دالالته
عام )إال إذا كان ثمة اختالف جوهرى فى منهجية حسابه لكن الموقع الرسمى 
للجهاز ال يوضحها( وعندما نجد هذا المؤشر للتضخم على أساس سنوى قد 

% شهر أكتوبر 3,1% فى شهر أغسطس الحالى بل ووصل إلى 7,4بلغ 
إن هذا يحتاج إلى اهتمام وتفسير. بل إن اتساع الفجوة بين كل من الماضى ف

التضخم األساسى والتضخم العام )وفقا لبيانات البنك المركزى( لتصل إلى 
هى أيضا أمر غير مألوف يحتاج إلى  2019% بداية شهر ديسمبر 67

ات كثير من التفسير. بالتأكيد استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام المنتج
التى يشتريها )أى التضخم بشكل مبسط( مع شبه ثبات قيمته أمام الدوالر 
األمريكى يشكك البعض فى مصداقية عملية التعويم وأنها لم تكن تحريرا كامال 
بل تعويما مدارا فى صورة طفرات أو تعويم جزئى، ومن ثم فإن تراجع معدالت 

وإن كان الهدف  التضخم يصب بشكل مباشر فى عملية إدارة سعر الصرف،
األصلى للسياسة النقدية هو المحافظة على استقرار المستوى العام لألسعار. 
ن ال يأتى بصورة مفاجئة إال نتيجة لصدمة أو أننا نقارن تفاحا  لكن هذا التحس 

ال تتوقع منى عزيزى القارئ أن أجتهد فى تفسير النقاط الحائرة فى  .بخيار
ولك للبحث عن مؤشر اقتصادى كلى مهم المقال، فقد حاولت أن أثير فض

من باب اختالف المدارس فى التعامل معه، ومن باب طبيعة تركيبته فى 
بالدنا، حتى يمكنك أن تستفيد من متابعته واالستفسار عنه مستقبال، بل أرى 
كما تقول القاعدة الفقهية أال حاجة لالجتهاد مع النص، وأننا معشر 
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ل عام فى حاجة إلى نشرة تفسيرية لما حدث فى االقتصاديين والمواطنين بشك
معدالت التضخم السنوى للحضر خالل األشهر الماضية ال تترك مجاال 

التى تصدرها وزارة « موازنة المواطن»لالجتهاد والتأويل، على غرار نشرة 
المالية، خاصة أن تلك البيانات تنشر عن ناقلين غير أكاديميين وإن اجتهدوا 

رئيس مجلس إدارة القابضة المعدنية  .ولة التفسير والعرضمشكورين فى محا
 خبير االقتصاد وأستاذ التمويل مدحت نافع ومعهد التب ين ــ سابقا 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17082020&id=7a
3bc0a2-d418-45a6-9f8c-0d5b7f2a22bd 

 
 صندوق النقد: ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات تحقق األهداف - 15

ل / أكتوبر  29منشور     - 2019تشرين األو 
الضريبة على زيادة معدل التضخم كان لمرة واحدة ولم يرصد تأثير تطبيق 

 2018الصندوق تضخماا سلبياا يذكر في أول عام من تطبيق الضريبة في 
 أبرز العناوين

صندوق النقد الدولي رصد زيادة في تدفقات رؤوس األموال األجنبية 
% 20لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحيث أصبحت تستحوذ على 

 لتدفقات إلى األسواق الناشئةمن ا
أكد جهاد أزعور، مدير قسم الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 
النقد الدولي أمس، أن ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها اإلمارات والسعودية 
حققت أهدافها من حيث تنويع مصادر الدخل وتقليل عجز الموازنة، ولم يكن 

ى زيادة معدالت التضخم أو تراجع نشاط لتطبيق الضريبة تأثير سلبي عل
 .الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف، خالل مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي إلطالق 

https://www.shorouknews.com/columns/Medhat-Nafi
https://www.shorouknews.com/columns/Medhat-Nafi
https://www.shorouknews.com/columns/Medhat-Nafi
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17082020&id=7a3bc0a2-d418-45a6-9f8c-0d5b7f2a22bd
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17082020&id=7a3bc0a2-d418-45a6-9f8c-0d5b7f2a22bd
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أن « آفاق االقتصاد اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى»تقرير 
العوائد  تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان ضرورة للتنويع وتقديم نوع جديد من

في الدول الخليجية المصدرة للنفط، نظراا للتراجع الحادث في سعر النفط وتأثر 
 .نمو القطاع النفطي

 تأثير محدود
ولفت إلى أن تأثير تطبيق الضريبة على زيادة معدل التضخم كان لمرة 
واحدة ولم يرصد الصندوق تضخماا سلبياا يذكر في أول عام من تطبيق 

%، ما يعني أن تأثير الضريبة كان محدوداا على 5سبة بن 2018الضريبة في 
 .نشاط األعمال

ورداا على سؤال عن وجود توجه بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 
%، أجاب أزعور، بأن كل دولة لها )خصوصيتها( ومثل ذلك القرار شأن 5

مة يخص الدولة ذاتها، مبيناا أنه على الرغم من أن قرار تطبيق ضريبة القي
المضافة يجب أن يطبق على مستوى الدول الخليجية كافة وهو األمر األفضل 
لزيادة الكفاءة، إال أن هناك بعض الدول الخليجية التي لم تطبق الضريبة 
حتى اآلن ما يؤشر إلى إمكانية زيادة بعض الدول نسبة الضريبة دون التزام 

 .الدول األخرى 
دوق النقد الدولي لنمو االقتصاد الناتج الحقيقي: وفيما يخص توقعات صن

اإلماراتي، أجاب أزعور، بأن فريق العمل في الصندوق سينهى مشاورات 
مع المسؤولين في اإلمارات األسبوع المقبل ليتم  2019المادة الرابعة لعام 

« تحت المراجعة»ولفت إلى أنه وفقاا للتوقعات  .اإلعالن عن التوقعات النهائية
ولي يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي لإلمارات بنسبة فإن صندوق النقد الد

، كما يتوقع نمو القطاع غير 2020% في عام 2.5% للعام الحالي ثم 1.6
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% العام المقبل، فيما 3% خالل العام الحالي ثم بنسبة 1.6النفطي بنسبة 
% 1.4% العام الحالي ومن ثم بنسبة 1.5يتوقع نمو القطاع النفطي بنسبة 

 .2020عام 
تخفيض تكلفة األعمال: وأرجع أزعور، توقعات الصندوق للتحسن 
التدريجي في أداء القطاع غير النفطي إلى عدة عوامل داعمة من أبرزها تنويع 
االقتصاد وفتح األسواق، إضافة إلى تطبيق عدد من المبادرات الحكومية 

ال، اإليجابية النتعاش االقتصاد اإلماراتي من خالل تخفيض تكلفة األعم
 .وتحسين التصنيف في مجال سهولة ممارسة األعمال

ودعا الدول الخليجية إلى زيادة تنويع مصادرها المالية مع زيادة االستثمار 
في التعليم وتشجيع االبتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان النمو 
 المستقر، منبهاا في الوقت ذاته إلى أن خفض العجز في منطقة الخليج ال

يجب أن يأتي عن طريق المحفزات المالية التي تساعد على المدى القصير 
ولكن قد تتسبب في مخاطر مالية على المدى المتوسط، حيث يجب أن يكون 
هدفاا أمام دول المنطقة الساعية لالستفادة من المحفزات االستثمارية في تعزيز 

صد زيادة في وكشف أزعور، أن صندوق النقد الدولي ر  .النمو االقتصادي
تدفقات رؤوس األموال األجنبية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحيث 

 .% من التدفقات إلى األسواق الناشئة20أصبحت تستحوذ على 
وذكر أنه وفقاا للتقرير ليس من المؤكد ما إذا كان سينتهي العمل باتفاق 

ذي سيكون له تأثير )أوبك+( الحالي في مارس القادم أم سيتم تمديد االتفاق ال
مباشر على أسواق النفط العالمية، موضحاا أنه من الصعوبة في الوقت الحالي 
توقع أسعار محددة للنفط والسيما أن اتفاق )أوبك+( يعنى بخفض اإلنتاج 

 .وليس التحكم في التسعير الذي تحكمه عوامل عدة
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طقة تسريع اإلصالحات الهيكلية: وخالل حديثه نصح أزعور، دول المن
بتسريع اإلصالحات الهيكلية التي تسهم بتعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة 

 .اإلنتاجية، لتمهيد الطريق لتحقيق نمو أكبر في مواجهة التحديات العالمية
وأضاف: وعالوة على ذلك، ينبغي لمصدري ومستوردي النفط بذل جهود 

على حماية  حثيثة لضمان قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية، مع الحرص
المجتمعات الفقيرة وتعزيز اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ضرورة تزويد 
الشباب بفرص وظيفية واقتصادية، فضالا عن تزويد الشركات الصغيرة 

 .والمتوسطة بوصول أكبر إلى فرص التمويل
ولفت إلى أن تحسين الحوكمة االقتصادية عبر تعزيز شفافية العمليات 

نة وترسيخ حضور المؤسسات المالية يسهم في مساعدة الدول المتعلقة بالمواز 
 .على اتخاذ مسار اقتصادي أكثر استدامة واستقراراا 

آفاق االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال »ووفقاا لتقرير 
والذي أصدره صندوق النقد الدولي، أمس فإن « أفريقيا وأفغانستان وباكستان

قتصادية العالمية المعاكسة للنمو في المنطقة قد حدة تأثيرات الظروف اال
تراجعت بشكل ملحوظ حتى اآلن، إال أن مستويات النمو في المنطقة قد بقيت 
منخفضة للغاية، وعاجزة عن مواكبة التعداد السكاني المتزايد، في حين ازدادت 

وتشمل هذه المخاطر انعدام اليقين  .المخاطر المرتبطة باآلفاق االقتصادية
شأن التجارة العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ونقاط ب

 .الضعف المحلية في بعض دول المنطقة
وحدد التقرير نقاط الضعف، في ارتفاع معدالت الديون والعجز في 
الميزانية، والتي ال تزال تلقي بظاللها على إمكانات النمو اإلقليمي، داعياا 

توازنها المالي بشكل عادل لحماية الفئات الفقيرة  الحكومات إلى تعزيز
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والمستضعفة في مجتمعاتها، وكذلك تسريع اإلصالحات الهيكلية، بما في ذلك 
تحسين بيئة األعمال وتحديث اإلطار التنظيمي، لتحفيز االستثمار الخاص 

 .وزيادة فرص العمل
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9

%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-
%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786 

 
األزمة االقتصادية في فرنسا. االقتصاد قد ينكمش بنسبة تصل إلى  - 16

 .لمائةفي ا 20

 27/05/2020عالء 
نشر المكتب اإلحصائي الفرنسي تنبؤات دراماتيكية للبالد. وفقاا للتقرير ، 

٪ في الربع  20الناتج المحلي اإلجمالي لفرنسا بنسبة تصل إلى قد ينخفض 
 .الثاني

تباطأ االقتصاد الفرنسي بشكل ملحوظ نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومة 
روس التاجي. وفقاا للمعهد الوطني لإلحصاء والبحوث للحد من انتشار الفي

، خالل فترة اإلغالق ، وصل االقتصاد إلى ثلثي  (INSEE) االقتصادية
، بينما اآلن ، بعد تخفيف القيود ، بلغ  COVID-19 المستوى فقط قبل أزمة

حوالي أربعة أخماسه. ونتيجة لذلك ، وكما هو متوقع من المكتب ، سينكمش 
في المائة في الربع الثاني من عام  20حلي اإلجمالي لفرنسا بنحو الناتج الم

2020. 
وفي الوقت نفسه ، ستزداد ديون المالية العامة الفرنسية بشكل كبير ، 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-1317786
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بالمائة في  115ستتجاوز  -وفقاا لوزير الميزانية جيرالد دارمانين  -والتي 
ليف الباهظة التي نهاية العام. الناتج المحلي اإلجمالي. وهذا نتيجة التكا

 .تتحملها ميزانية العمل لمكافحة الوباء
مايو ، مما  11بدأت الحكومة الفرنسية في إذابة االقتصاد ببطء في 

يضمن أن الصناعات األخرى استأنفت أنشطتها بشكل تدريجي وحكيم. لن 
يالحظ بالفعل زيادة واعدة في  INSEE يكون هناك انتعاش سريع ، ولكن

فقد  -ي. ومع ذلك ، ال تزال معنويات المستهلكين سلبية اإلنفاق الفرنس
نقطة في مايو إلى  2انخفض المؤشر الذي يقيس ثقتهم في االقتصاد بمقدار 

نقطة  100نقاط في أبريل ) 8نقطة في مايو ، بعد انخفاض حاد بمقدار  93
 .(المدى الطويلهو متوسط 

 فع مؤشر ثقة األعمالكما أن الشركات الفرنسية أقل تشاؤما بقليل. ارت
INSEE  نقطة  53نقطة في مايو ، بعد انخفاضه إلى  59بشكل طفيف إلى
أدنى قراءة لهذا المؤشر منذ أن بدأ المكتب في احتسابه في عام  -في أبريل 

 rp.pl :جميع الحقوق محفوظة المصدر ℗© رخصة النشر  © .1980
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200529429-Kryzys-we-Francji-

Gospodarka-moze-skurczyc-sie-az-o-20-proc.html 

 
% وسط الموجة الثانية 9هونج كونج: انكماش اقتصادي بنسبة  - 17
 من الوباء

  - 2020تم وز / يوليو  30منشور  
في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي،  9انكماش اقتصاد المدينة 

، وبسبب الضرر الناجم عن الوباء في الربع وهو االنكماش الرابع على التوالي
في المائة، على  9.1، انكمش اقتصاد هونج كونج 2020األول من عام 
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 .أساس سنوي، وهو أسوأ انخفاض على اإلطالق
 أبرز العناوين

تشكل اإلجراءات الجديدة ضربة قاصمة للمركز المالي الغارق بالفعل في 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين  الركود قبل أن يبدأ الوباء بفضل الحرب

واالضطرابات السياسية العام الماضي الناجمة عن التظاهرات المطالبة 
 .بالديمقراطية

حذرت كاري الم رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج أمس، من أن 
المدينة على وشك أن تشهد انتشارا وبائيا واسع النطاق فيما بدأ تطبيق إجراءات 

اجتماعي هي األشد منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مطلع العام،  تباعد
 .ما يشكل ضربة جديدة لالقتصاد

مليون  7.5ووفقا لـ"الفرنسية"، سيتعين على سكان المدينة البالغ عددهم 
نسمة وضع الكمامات في األماكن العامة فيما لم يعد يسمح للمطاعم إال 

لخارج وذلك ابتداء من يوم أمس، كما لم بخدمة تقديم الطعام لتسليمه إلى ا
يعد يسمح بتجمع أكثر من شخصين باستثناء العائالت، وفي حال المخالفة 

 .(دوالرا 625تبلغ الغرامة خمسة آالف دوالر هونج كونج )
وتشكل اإلجراءات الجديدة ضربة قاصمة للمركز المالي الغارق بالفعل 

ب التجارية بين الواليات المتحدة في الركود قبل أن يبدأ الوباء بفضل الحر 
والصين واالضطرابات السياسية العام الماضي الناجمة عن التظاهرات 

 .المطالبة بالديمقراطية
في المائة في  9أظهرت األرقام الصادرة أمس، انكماش اقتصاد المدينة 

الربع الثاني على أساس سنوي، وهو االنكماش الرابع على التوالي، وبسبب 
، انكمش اقتصاد 2020ناجم عن الوباء في الربع األول من عام الضرر ال
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في المائة، على أساس سنوي، وهو أسوأ انخفاض على  9.1هونج كونج 
 .اإلطالق

وتشكل اإلجراءات األخيرة محاولة للتصدي النتشار مفاجئ للفيروس  
بعدما نجحت المدينة في بادئ األمر في وقفه، لكن عدد اإلصابات عاود 

اع قبل بضعة أسابيع، ما دفع السلطات إلى اعتماد إجراءات تباعد االرتف
 .اجتماعي جديدة تدريجيا
إصابة منذ مطلع الشهر، أي ما يوازي عدد  1500وسجلت أكثر من 

اإلصابات التي رصدت بين كانون الثاني )يناير( ونهاية حزيران )يونيو(، 
 .ةومنذ ثمانية أيام يتجاوز عدد الحاالت اليومية المائ

ورغم تسجيل حاالت قليلة نسبيا في المستعمرة البريطانية السابقة، يخضع  
كل من يثبت إصابته بالفيروس للعالج في أقسام عزل، يتزايد أعداد شاغليها 
سريعا. وقالت الم في بيان، "نحن على شفير وباء واسع النطاق يمكن أن 

صا في صفوف يؤدي إلى انهيار نظامنا االستشفائي ويكلف أرواحا، خصو 
 ."المسنين

وأضافت "من أجل حماية من نحب، وطاقمنا الطبي وهونج كونج،  
أناشدكم اتباع إجراءات التباعد االجتماعي بدقة والبقاء في المنزل قدر 

 ."اإلمكان
وشوهد عديد من السكان يتناولون وجبات الغداء خالل استراحة العمل  

 .لرطوبةفي الخارج وسط درجات الحرارة المرتفعة وا
وقال شو عامل البناء فيما كان يتناول الغداء أمام مركز تجاري: "هناك  

 ."حر شديد في الخارج اآلن مفتقد لبرودة األجواء في المطاعم مع المكيفات
ويعتمد كثير من سكان هونج كونج على المطاعم الصغيرة لتناول وجباتهم، 
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نا وبالكاد بها مساحة كافية ألن الشقق في المدينة تعد بين األصغر واألغلى ثم
 .للطهو

والمستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد اكتظاظا سكانيا، كانت بين أول 
المناطق التي طالها الوباء بعد ظهوره في الصين في نهاية العام الماضي، 
وسجلت نتائج جيدة في بادئ األمر في مكافحته بسبب التزام السكان 

 .ج فحص وتتبع المخالطين للمصابينباإلجراءات واعتماد برنام
ووضع الكمامات الذي كان شائعا أساسا في المدينة، كان إلزاميا في وسائل 
النقل العام واألماكن العامة المغلقة، لكن بحلول حزيران )يونيو( بدأ الفيروس 
باالنتشار مجددا في المدينة، ويحاول مسؤولو القطاع الصحي تحديد أسباب 

 .للفيروس االنتشار الجديد
يوما  14وعزا البعض ذلك إلى اإلعفاءات من الحجر الصحي المعتاد لـ

التي منحتها الحكومة لطواقم أساسية بما يشمل طواقم سفن وطائرات وبعض 
 .مسؤولي الشركات

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9
%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-
%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712 

 
 وباء كورونا يزيد بشكل كبير من عجز الميزانية في فرنسا - 18

 04/08/2020بيوتر رودزكي 
ة العامة والحسابات ، أنه في نهاية يونيو ، ارتفع أفادت وزارة األنشط

 .مليار يورو 124.9مليار يورو إلى  47.6عجز الموازنة في فرنسا بمقدار 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AC-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1371712
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مليار  174.2مليار يورو مقابل  198.5وبلغ اإلنفاق من الميزانية العامة 
يورو قبل عام. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تمويل التدابير التي تدعم 

مليار يورو على دعم  13.5القتصاد فيما يتعلق باألزمة الصحية: تم إنفاق ا
 .مليار يورو على التضامن مع صندوق رواد األعمال 4.9البطالة الفنية ، و 

في المئة. وأشار ريوتر  11.8في المقابل ، انخفضت اإليرادات بنسبة 
ة القيمة مليار يورو ، في المقام األول صافي إيرادات ضريب 125.8إلى 

مليار دوالر( بسبب إغالق العديد من الشركات الصغيرة  15.5المضافة )= 
 .وتسريع تسديد الضرائب المستحقة للشركات

بسبب العواقب المترتبة على الموازنة من اإلجراءات الداعمة لالقتصاد 
التي أضعفتها آثار الوباء، غيرت الحكومة توقعات عجز الموازنة السنوية ، 

يوليو. تتوقع الحكومة حاليا  30في التعديل الثالث للميزانية المعلن في الواردة 
مليار يورو في  93.1مليار يورو في نهاية العام ، مقارنة بـ  225عجزا قدره 

مليار  92.7، بلغ عجز ميزانية فرنسا  2019قانون المالية األولي. في عام 
 rp.pl :جميع الحقوق محفوظة المصدر ℗© رخصة النشر  © .يورو

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/308049914-Pandemia-zwieksza-
drastycznie-deficyt-budzetowy-Francji.html 

 
في يوم واحد وبفضل كورونا.. مؤسس أمازون يحقق أكبر ثروة  - 19
 في العالم

  - 2020تم وز / يوليو  21منشور  
 جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 

مليار  13يوم واحد أمس االثنين، ربح الرجل األغنى في العالم خالل 
ساعة، وفقاا لما ذكره  24دوالر، وهي أكبر قفزة إيرادات يحققها فرد واحد في 
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لرصد  2012الذي أسسته وكالة "بلومبيرغ" في  Billionaires Index مؤشر
ة الثروات الشخصية في العالم، وبهذا الربح النادر بحجمه تضخمت ثرو 

األمريكي جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الناشطة في التجارة 
 .مليار دوالر 189اإللكترونية عبر اإلنترنت، وأصبحت تزيد عن 

% 7.9كانت القفزة وفقاا لموقع "العربية" نتيجة ارتفاع سهم الشركة بنسبة 
ي اليومين في البورصات أمس، بسبب تحليالت أشار الخبراء الذين أدلوا بها ف

الماضيين إلى أن التسوق عبر اإلنترنت سيستمر بنموه مع استمرار "كورونا" 
المستجد باالنتشار، وهو الحقل الذي تهيمن عليه "أمازون" منذ أسسها بيزوس 

وجعل مقرها في مدينة سياتل بوالية واشنطن في الغرب األمريكي.  1994في 
 2018ومبيرغ" أنه األكبر منذ أما النمو الذي سجله سعر السهم، فذكرت "بل

 .حتى اآلن
سنة، هو أغنى أصحاب المليارات في العالم منذ  56بيزوس، البالغ 

مليون  300مليار و 189مليارا إلى  74سنوات، وحجم ثروته تضخم من 
دوالر، برغم دخول الواليات المتحدة في أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد 

والذي انخفضت أسهم الشركة بسببه بنسبة الكبير، بسبب "كورونا" المستجد، 
% في األسبوعين األولين من مارس الماضي، بعد بدء انتشار الوباء في 15

الواليات المتحدة، إال أن الحال انقلبت إلى إيجابيات للشركة مع ازدياد الشراء 
 .عبر اإلنترنت

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9
%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-
%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-
%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-1369896


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

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

 ــ 49ــ 

 
 !!خبراء روس: الواليات المتحدة على أبواب التفكك - 20

 2019, 14أكتوبر  فتحي خطاب 
يرى خبراء استراتيجيون روس، أن الواليات المتحدة األمريكية، تقف على  

أبواب التفكك، مشيرين إلى مؤشرات وشواهد تنبىء بما هو قادم خالل عقدين 
يرـ إلنشطار الواليات المتحدة على غرار تفكك من الزمان ـ على اكثر تقد

االتحاد السوفيتي سابقا، وأن الرئيس المريكين دونالد ترامب، نفسه، حذر من 
إمكانية اندالع حرب أهلية في الواليات المتحدة األمريكية، فهل ينتظر أمريكا 

 مصير االتحاد السوفيتي؟

 
، تساؤالت تقترب ويطرح المحلل السياسي الروسي، ألكسندر نازاروف

كثيرا من االحتمال القائم بتفكك الواليات المتحدة : ما هي األزمة الحقيقية 
في الواليات المتحدة األمريكية كنظام ودولة؟ وما هي المشكالت المزعجة 
التي تؤرقها؟ وهل يمكن أن يؤدي التفاقم السريع لهذه المشكالت إلى تدهور 

لية؟ وحينها، من سيتعارك مع من؟! في مستوى المعيشة، واندالع حرب أه
إن المشكالت األساسية في الواليات المتحدة األمريكية «: نازاروف»ويقول 

 :ثالث
سابقا على نحو أصبحت معه الصناعة ” العالم الثالث“أوال :: تطور  

األمريكية عاجزة عن المنافسة، بحيث لم يعد أمام الشركات والمصانع 
انعها إلى الخارج، أو أن تخفض من رواتب األمريكية سوى أن تخرج بمص

عمالها على نحو كبير، حتى تقلل من سعر البضائع، وهو ما سيؤدي في 
الحالتين إلى انخفاض مستوى المعيشة، ومن ثم إلى أزمة سياسية، وهناك 

https://www.alghad.tv/author/fkhattab/
https://www.alghad.tv/wp-content/uploads/2019/10/23285556-american-flag-with-some-grunge-effects-and-lines.jpg
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محاوالت يائسة لدونالد ترامب إليقاف هذا التطور الحتمي، الذي سوف يؤدي 
متحدة األمريكية في خسارة المنافسة، وما يتبع ذلك إلى استمرار الواليات ال

 .من أزمات اجتماعية وازدياد في حدة الصراع السياسي الداخلي
ثانيا .. المسألة العرقية، ومنذ فترة طويلة لم يمثل التنوع العرقي واالثني  

)القومي( في الواليات المتحدة األمريكية خطرا، بل كان حاجزا منيعا لألزمات، 
ليوم فقد اختلفت الخريطة الديموغرافية للواليات المتحدة األمريكية، فيوجد أما ا

المواطنون من ذوي األصول اإلفريقية، وازداد عدد المواطنين من أصول 
أمريكية التينية، ما ينذر بأنهم سيصبحون أغلبية في المستقبل القريب. وجاءت 

اء، تهيمن على اللحظة التي أصبحت فيها أقلية عرقية معينة، غير بيض
توضح أين يسكن خريطة مساحة كبيرة من األراضي. فهذه، على سبيل المثال،

 50أخرى توضح أين يعيش  خريطة مليون نسمة من المكسيكيين، وهذه 32
توضح أين  خريطة مليون من األمريكيين المتحدثين باللغة اإلسبانية، وهذه

مليون  41توضح أين يعيش  خريطة مليون أمريكي أبيض، وهذه 231يعيش 
، 2013من األمريكيين السود. وتلك الخرائط مبنية على بيانات تعود لعام 

قد انخفضت نسبة العرق األبيض منذ ذلك الحين، على حساب ازدياد نسبة و 
بيزنس “األعراق األخرى من السود والالتينيين وغيرهم من األقليات. ووفقا لـ 

، ففي معظم المدن األمريكية الكبرى، وفي Business Insider ”إنسايدر
، بينما تشير التوقعات إلى أنهم سوف يمثل البيض أقلية عرقية أربع واليات،

. بل إن 2045يفقدون أغلبيتهم في الواليات المتحدة األمريكية بحلول عام 
، 2020عاما، في عام  18الشباب األمريكي األبيض، أصغر من سن 

شر سنوات من اآلن، لن يمثل البيض أغلبية من هم سيصبح أقلية. وخالل ع
عاما، وتلك هي فئة الشباب، التي تحارب وتصنع الثورات،  30أصغر من 

https://image.businessinsider.com/522c73e469bedd0f3169647d?width=700&format=jpeg&auto=webp
https://image.businessinsider.com/522c73e56bb3f7650fb85520?width=700&format=jpeg&auto=webp
https://image.businessinsider.com/522c73e5eab8ea816569647f?width=700&format=jpeg&auto=webp
https://image.businessinsider.com/522c73e5ecad04d210696481?width=700&format=jpeg&auto=webp
https://www.businessinsider.com/america-non-white-majority-future-by-2045-2019-5
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لذلك فسوف يحدث التغيير، قبل أن يفقد البيض أغلبيتهم السكانية في الواليات 
المتحدة األمريكية بفترة طويلة. فسوف يصبح األمريكيون البيض شيوخا 

 .صدون المشهد على شاشات التلفزيون وال يشاركون فيهمتقاعدين، ير 
وثالثا.. ، فإن النظام السياسي األمريكي المبني على حزبين، والذي  

، قد أصبح خارج «األموال الكبرى »يصد ر وهم االختيار بين يمين ويسار 
إطار الزمن، لم يكن هذا النظام ديمقراطيا في يوم من األيام، وإنما كان يصد ر 

الديمقراطية ومشاركة الشعب في االختيار وإدارة البالد، الشعب الذي وهم 
سنوات على جرعة من األمل تكفيه لما تبقى من الزمن حتى  4يحصل كل 

االنتخابات المقبلة. لقد فقد األمريكيون اإليمان بنظامهم السياسي، وهم يرون 
ألول. أما أن شيئا ال يتغير، بصرف النظر عن تصويتهم، وهذا هو التحدي ا

التحدي الثاني، فهو غياب األحزاب السياسية في البالد، التي تدافع عن 
مصالح األقليات العرقية، في الوقت الذي ستصبح فيه هذه األقليات قريبا 
أغلبية، بينما ال تملك اللغة اإلسبانية، التي تعد اللغة الثانية بعد اإلنجليزية، 

نين األمريكيين، ال تملك وضعا ويتحدث بها عشرات الماليين من المواط
 .رسميا في البالد، وتلك مشكلة بكل تأكيد

والمالحظة الجديرة باالهتمام والرصد، على هامش مؤشرات تفكك  
الواليات المتحدة األمريكية.. أن النخب األمريكية تحاول بكل الطرق الوقوف 

لى أمام ظهور أحزاب على أساس عرقي، لكن الحزب الديمقراطي يتحول إ
حزب يدافع عن مصالح األقليات، بينما يجتمع البيض في الحزب الجمهوري، 
الذي يتحول بدوره إلى حزب عنصري، معاد لألقليات، على حد تعبير 
البعض. أي أن التفسخ العرقي يتسرب على أية حال إلى النظام السياسي 
األمريكي، وسوف يتحول مع مرور الوقت إلى صراع بين أحزاب تمثل في 
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وستبلغ هذه المشكالت جميعا  وهرها صراعا بين مجموعات عرقية مختلفة..ج
ذروتها حينما ينهار الهرم االئتماني، وهو ما سيوجه ضربة قاصمة لالقتصاد 
والتجارة العالميين. وحينها سوف تعاني الدول التي لجأت لطباعة تريليونات 

تضخم هائل كالذي  الدوالر واليورو والين، في محاولة لتأجيل االنهيار، من
عانت منه روسيا عقب انهيار االتحاد السوفيتي، والذي عانت منه زيمبابوي، 

 .والذي تعاني منه اآلن فنزويال
ويربط المحلل السياسي الروسي، ألكسندر نزاروف، بين توقعات تفكك 
الواليات المتحدة األمريكية، وبين األزمة التي يمر بها الغرب بصفة عامة، 

تسفر نتائجها عن نهاية لعصر هيمنة الحضارة األوروبية، وفقدان  والتي سوف
الواليات المتحدة األمريكية لمكانة القوة األعظم في العالم.. ويقول 

، إنه لم يعد خافيا أن ظواهر مثل: دونالد ترامب، وبوريس «نازاروف»
 جونسون، والبريكست، ومحاوالت انفصال كاتالونيا، والربيع العربي، وغيرها

من الظواهر المشابهة حول العالم، ليست سوى دليل على تفاقم أزمة النظام 
العالمي، فاألزمات تعصف بكل دولة على حدة في أكثر القضايا إيالما، وهي 
قضايا قد تختلف من دولة ألخرى، لكن مصدرها جميعا واحد، وأمام ذلك تبدو 

ليب القديمة تصلح النخب السياسية القديمة عاجزة ومرتبكة، فلم تعد األسا
لإلدارة، بالتزامن مع تدهور األوضاع السياسية من سيء إلى أسوأ، بينما ال 
تبدو هناك في األفق أي حلول مع تفاقم األزمة االقتصادية، وتالشي أي أمل 

 .في نهايات
إذن، من الواضح أن هناك بعض ظواهر تختمر لبذور حرب أهلية عرقية  

 .يكيةداخل الواليات المتحدة األمر 
ويعيد الخبراء الروس، طرح التساؤالت: ترى كم عام سيمضي، وكم تطهير 
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عرقي سوف ترتكبه المجموعات العرقية األمريكية المختلفة ضد بعضها 
البعض، وكم من أنهار الدماء ستسيل، قبل أن تتكون في الواليات المتحدة 

جود سلطة األمريكية من جديد كيانات ودويالت ذات نسيج متماسك، تسمح بو 
كما أنه ليس من المتوقع أن تستمر الواليات  مستقرة، وإعادة لبناء االقتصاد؟ 

المتحدة األمريكية على هذا النحو طويال، وسوف تقسم على األقل إلى ثالثة 
 .كيانات: البيض، والسود، والالتينيين

بالطبع الزالت الواليات المتحدة األمريكية تحتفظ باحتياطي من الصالدة، 
لم تصل التحوالت الديموغرافية فيها إلى حدود الخطر بعد، لكن تلك مسألة و 

وقت ال أكثر، وانهيار العولمة والهرم االئتماني سوف يسر عان من وتيرة تلك 
 .التحوالت

https://www.alghad.tv/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/ 

 
التحليل التقني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي: المؤشر يحاول  - 21

 تعويض بعضاً من خسائره

 2020, 23أكرم عادل  في سبتمبر   
 DOW JONES INDUSTRIALصعد مؤشر داو جونز الصناعي 

بتداوالته األخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته 
نقطة ويستقر في نهاية تداوالت  140.48ر % ليزيد المؤش0.52بنسبة بلغت 

، ليكسر المؤشر بهذا االرتفاع سلسلة خسائر 27,288.18على مستوى 
 استمرت ثالث جلسات متتالية.

ويأتي ارتفاع المؤشر كمحاولة منه لتعويض بعضاا مما تكبده من خسائر 

https://www.alghad.tv/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7/
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وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد  سابقة على المدى القصير،
قت سابق على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق في و 

 لفترة زمنية )يومية(.

 
 TradingViewتم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة 

كما يعاني المؤشر في الوقت نفسه من الضغط السلبي المتواصل بسبب 
افة لتوارد يوماا السابقة، باإلض 50تداوالته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 

اإلشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة 
 التشبع بعمليات البيع.

لهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خالل تداوالته القادمة على 
نرجح له  ،27,580.21المدى القصير، فطيلة استقراره دون مستوى المقاومة 

استعداداا  26,384.10ستهدف أولى مستويات الدعم عودة االنخفاض لي
 لكسره.

 دقيقة(:  60وبالنظر إلى المؤشر على المستويات اللحظية أو في إطار )
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 الرسم البياني لمؤشر الداو جونز باطار ساعه

نجد بأن المؤشر بالرغم من ارتفاعه األخير والذي كان الغرض منه 
أنه يظل يتحرك بمحاذاة خط ميل تعويض بعضاا من خسائره السابقة، إال 

تصحيحي هابط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية )ساعة(، 
فهذا المستوى يمثل نسبة  ،27,512.75كما يستقر أدنى مستوى المقاومة 

% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى 38.2
والمسجل  24,843.18ن على مستوى القصير، والتي بدأت من القاع المتكو 

 .29,199.35يونيو/ حزيران وانتهت بالقمة المتكونة على مستوى  15في يوم 
كما يعاني المؤشر من استمرار الضغط السلبي لتداوالته دون المتوسط 

على المستويات اللحظية، كما نالحظ وسط ذلك  50المتحرك البسيط لفترة 
طق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة وصول مؤشرات القوة النسبية لمنا

مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، 
 ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية على تداوالته القادمة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خالل تداوالته القادمة، خاصة 
، ليستهدف بعدها مستوى 27,021.27في حالة عودة استقراره دون مستوى 
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الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق اإلشارة إليها عند 
 % منها.61.8الذي يمثل نسبة  26,507.24

https://arab.dailyforex.com/forex-technical-
analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-
%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-
%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-
%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-
%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963 

 
تحليل اليورو/دوالر أمريكي اليوم: اليورو يواجه المصاعب في  - 22

 األعلى مباشرة

 2020, 02كريستوفر لويس في أكتوبر  
حاول اليورو االرتفاع بداية جلسة الخميس، خاصة بعد ظهور بعض 
الدعاية التي تفيد بأن المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي كانا متفائلين بشأن 

االتفاق بشأن بريكست. ومع ذلك، فقد تم سكب الماء  التوصل إلى نوع من
البارد على ذلك على الفور تقريباا، وبالتالي فقد خسرنا جميع المكاسب من 
ذلك التقدم األولي إلى األعلى. في نهاية المطاف، يشكل السوق منطقة 
اهتمام، حيث شكلنا مطرقة خالل الجلسة السابقة، ثم نوع من الشهاب خالل 

لماضية. يشير هذا إلى أننا في مرحلة اتخاذ القرار، وبصراحة تامة، الجلسة ا
ال يتطلب األمر الكثير لتخيل ذلك بناءا على الرسوم البيانية بالطريقة التي 

 وضعتها.
يمكنك القول بأننا اختبرنا للتو خط اتجاه صعودي وتراجعنا عنه. يمكنك 

https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2020/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87/150963
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عند مستوى حاسم في أيضاا تقديم حجة مفادها أن الجنيه البريطاني فشل 
مباشرةا. في هذه المرحلة، على المرء  1.30نفس الوقت، ما دون المستوى 

وضعيات  أن يتساءل عما إذا كان الدوالر األمريكي سيبدأ بالتعزيز أم ال؟
المضاربة في سوق العقود اآلجلة تقع عند ظروف ذروة الشراء التاريخية 

يء الوحيد الذي يمكنني إخبارك به المتطرفة عندما يتعلق األمر باليورو، الش
هو أنه إذا تالشى ذلك، فسيكون هائالا في ضراوته وسوف يؤثر باليورو بشكل 

 عام.

 
 1.1850من خالل النظر إلى هذا الرسم البياني، أعتقد أن المستوى 

يمثل مقاومة هائلة، وسوف أقوم بالبيع هناك أيضاا. ومع ذلك، بناءا على 
قمنا بها، فإنها تقيس أيضاا احتمالية حدوث حركة تنازلية الحركة األخيرة التي 

. كانت هذه منطقة دعم سابقاا، ومن المنطقي جداا أننا قد 1.15إلى المستوى 
نرى الكثير من االهتمام بهذا الزوج في تلك المرحلة. في نهاية األمر، أعتقد 

ن هناك أن هذا السوق سيشهد الكثير من الضجيج بشكل عام، نظراا لحقيقة أ
الكثير من المتداولين المرتبكين الذين يقررون ما إذا كان ينبغي عليهم التركيز 

أو أرقام  على التحفيز في الواليات المتحدة أم ال، ومسألة بريكست مع أوروبا.
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فيروس كورونا في االتحاد األوروبي أو االنتخابات في الواليات المتحدة. 
عتماد عليه هنا هو الكثير من الضجيج، بعبارة أخرى، أعتقد أن ما يمكنك اال

ولألسف أن هذا سوف يكون الحال لمدة شهر آخر على األقل. من المؤكد 
 أن هناك الكثير من المقاومة في األعلى على أي حال.
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 
 ادية في رئاسة مجلس الوزراءالخليل رئيساا للجنة االقتص - 1

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراا بتشكيل اللجنة 
االقتصادية في رئاسة المجلس برئاسة وزير االقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية 

واإلصالح وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والزراعة 
الزراعي والدولة لشؤون االستثمار واألمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة 

 .التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي 
وحدد القرار مهمة اللجنة بدراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها 

حول التوجهات والقضايا  في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات
العامة في مجال قطاعها ومناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة المتعلقة 
باختصاصها وتقديم المقترحات والحلول ودراسة ما يحال إليها من مجلس الوزراء 

 http://syrianexpert.net/?p=53046 .أو رئيس مجلس الوزراء

 
 ..السفاف رئيسة للجنة التنمية البشرية في رئاسة الوزراء - 2

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، قراراا بتشكيل لجنة التنمية 
البشرية في رئاسة المجلس برئاسة الدكتورة سالم سفاف وزيرة التنمية اإلدارية 

تماعية والعمل واإلعالم والتعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزراء الشؤون االج
 http://syrianexpert.net/?p=53042 .والثقافة والتربية والعدل والصحة

 

http://syrianexpert.net/?p=53046
http://syrianexpert.net/?p=53042
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 ..مخلوف رئيساا للجنة الخدمات والبنى التحتية في مجلس الوزراء - 3

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراا يقضي بإعادة  

 7تشكيل لجنة الخدمات و البنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء و التي ضمت 
وزراء برئاسة وزير اإلدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف و عضوية كل 

والتقانة، الموارد المائية  من وزراء السياحة ،األشغال العامة واإلسكان ،االتصاالت
، النقل ،الصحة، و وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية ، 
إضافة إلى رئيس هيئة التخطيط والتعاون و ممثل عن األمانة العامة لرئاسة 
مجلس الوزراء كأمين سر و مقرر في اللجنة. وحسب القرار ستكون مهمة اللجنة 

وتقديم الحلول والمقترحات حول التوجيهات والقضايا العامة في إعداد الدراسات 
مجال قطاعها ، دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال 
اختصاصها ،إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة 

اعة في مجال في مجال قطاعها ،إضافة إلى مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الس
اختصاصها ،وتقديم المقترحات والحلول إضافة إلى دراسة ما يحال إلى اللجنة من 

 http://syrianexpert.net/?p=53039 .مجلس الوزراء أو من قبل رئيس المجلس

 
 راءطعمة رئيساا للجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوز  - 4

 06/09/2020 :الخبير السوري 
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراا يقضي بإعادة  

تشكيل لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة وزير النفط والثروة 
المعدنية المهندس بسام طعمة و عضوية كل من وزراء الموارد المائية ، النقل 

http://syrianexpert.net/?p=53039
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اء إضافة إلى حاكم مصرف سورية المركزي ومدير مكتب الصناعة ، والكهرب
تسويق النفط و ممثل عن األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كأمين سر و مقرر 

وحسب القرار ستكون مهمة اللجنة دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات   .في اللجنة
ات حول التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترح

التوجهات والقضايا العامة في مجال قطاعها ،إضافة إلى مناقشة القضايا الطارئة 
وقضايا الساعة في مجال اختصاصها ،وتقديم المقترحات والحلول. ومن المالحظ 
أن جميع الوزراء أعضاء اللجنة هم من الحكومة الجديدة مع إضافة مكتب تسويق 

    .سوى حاكم مصرف سورية المركزي  النفط ولم يتبق من التشكيلة السابقة
http://syrianexpert.net/?p=53036 

 
 ألف طن قطن متوقع إنتاجه هذا الموسم 100حوالي  - 5

 :10/08/2020 :الخبير السوري 
صرح رئيس مكتب التسويق في االتحاد العام للفالحين، خطار عماد، بأن 

ألف طن، وهي  100و 74نتاج المتوقع من القطن للموسم الحالي يتراوح بين اإل
 .تقارب كمية إنتاج الموسم الماضي

وبي ن أن اإلنتاج األكبر من القطن يتركز في محافظتي دير الزور والحسكة، 
 .باإلضافة لوجود كميات قليلة من اإلنتاج في حماة وحلب

بالمئة  70حسكة ودير الزور يقارب وأوضح للوطن أن اإلنتاج في محافظتي ال
من حجم اإلنتاج الكلي، منوهاا بأن جني الموسم الحالي سوف يبدأ في شهر تشرين 

 http://syrianexpert.net/?p=52475 .الثاني القادم

 
 

http://syrianexpert.net/?p=53036
http://syrianexpert.net/?p=52475
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 "فوربس الشرق األوسط" تعلن قائمتها لسيدات األعمال - 6

  03-08-2020ام برس :  د 
أطلقت مجلة "فوربس الشرق األوسط" إصدارها السنوي الثاني من قائمة سيدات 
تضم رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة وتحدي العوائق، 

وشملت القائمة السيدات الالتي لديهن جذور من  ومواكبة المستجدات الطارئة.
 ي أسسن عالمات تجارية في المنطقة.منطقة الشرق األوسط، أو الالت

وتصدرت األمريكية من أصول عراقية هدى قطان قائمة العام الحالي بعالمتها 
مليون متابع على  46، التي حظيت بدعم أكثر من "Huda Beautyالتجارية "

 ماليين دوالر. 610منصة "إنستغرام"، وقدرت ثروتها في العام الماضي بحوالي 
سيدة أعمال،  17% من القائمة بواقع 42واألزياء"  ومثل قطاع "الموضة

بقيادة مصممة األزياء األشهر في الشرق األوسط ريم عكرة، وحل قطاع 
عالمات تجارية تقودها سيدات من المنطقة  9المجوهرات في المرتبة الثانية، بواقع 

 تصدرتهن المصرية عزة فهمي، وابنتاها أمينة وفاطمة غالي.
 10العام الحالي قائمة سيدات األعمال، التي تضم أبرز  وأطلقت المجلة في

سيدات أسسن عالمات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق األوسط 
ونجحن في جمع استثمارات وتمويل بماليين الدوالرات من المستثمرين، وتصدرت 
منى عطايا وشريكتها لينا أبي خليل القائمة، في ظل نجاح شركتهما 

"Mumzworld"  مليون دوالر من المستثمرين. 50في جمع أكثر من 
وكان لرائدات األعمال من األصول اللبنانية النصيب األكبر بين باقي 

سيدات، ثم  10سيدة، تلتهن السعوديات بواقع  14الجنسيات في القائمتين بواقع 
 رائدات أعمال من أصول أردنية. 5سيدات، و 10مصر بواقع 
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http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=8&id=99638 

 
 .. عبر السورية للتجارة ..موز االكوادور في سورية - 7

   الخبير السوري  10/08/2020المصدر : البعث  
على تأييد مقترح وزارة التجارة  30وافقت اللجنة االقتصادية بجلستها رقم 

للتجارة اإلجازة الالزمة الستيراد   الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية
طن، وإعفاء  1500ألف كرتونة، بما يعادل  72مادة الموز اإلكوادوري بكمية 

سة من أنظمة القطع األجنبي لتمكينها من التدخل اإليجابي في األسواق،  المؤس 
اللجنة أيضاا على  المادة في منافذ المؤسسة بأسعار منافسة، كما وافقت وبيع

تكليف وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي النقل والمالية بخصوص طلب 
 .اإلعفاء من كافة الرسوم والبدالت المرفئية والتوكيالت المالحية

مرسل من وزارة  اللجنة االقتصادية في توصيتها المذكورة على كتاب واستندت
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبي ن فيه األسباب الموجبة لذلك، ومنها عدم 
وجود مانع من الناحية الحجرية لدى وزارة الزراعة على استيراد المادة أعاله، لكن 
شريطة التأكد من سالمتها من الناحية النباتية، وأن يكون مسموحاا استيرادها وفق 

نظمة النافذة، وأن السماح جاء نظراا الرتفاع أسعار مادة الموز في القوانين واأل
منها في الدول المجاورة حالياا، لصعوبة استيراد  األسواق المحلية وعدم وجود إنتاج

هذه المادة بسبب العقوبات االقتصادية، مما أدى الرتفاع أسعارها وزيادة عمليات 
ر مادة الموز خالل الفترة الماضية ُيذكر أن أسعا .تهريبها من الدول المجاورة

% بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد للموز األصفر إلى 70انخفضت إلى حدود 
ليرة سورية، واألقل  3000ليرة، والموز الصومالي األخضر إلى حدود  7000

ليرة، مع اإلشارة إلى أن السبب في هذا االنخفاض الكبير  1500جودة إلى 

http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=8&id=99638
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للمادة المذكورة في صاالتها بأسعار مشجعة وصلت  باألسعار هو طرح المؤسسة
 http://syrianexpert.net/?p=52467   .ليرة للكيلو الواحد 2500إلى حدود 

 
 المركزي يشدد على ضوابط عمليات استالم وتسليم األموال - 8

 المصدر : البعث 
من المصارف كافة االلتزام بعدم دفع األوراق  طلب مصرف سورية المركزي 

ها وتدقيقها، بحيث يتم  التأكد من  النقدية المستلمة عن طريق صناديقها قبل عد 
م الدفعة وتسليم األوراق النقدية البالية  أصالة وعدد األوراق النقدية بحضور مقد 

على برنامج المكتشفة أثناء عمليات التدقيق لمصرف سورية المركزي بعد تسجيلها 
 .األوراق النقدية البالية

ورقة نقدية ضمن رباط  100وأشار المركزي في تعميم له إلى وضع كل 
تاريخ  –الموظف الذي قام بالعد  والتدقيق  –الفرع  –يسجل عليه اسم )المصرف 

ربطات في رزمة مغلفة بغالف شفاف متين،  10عملية التدقيق(، وتوضع كل 
 .نقدية مرتبة بذات االتجاهعلى أن تكون األوراق ال

كما أشار التعميم إلى تزويد آالت أمناء الصناديق بشاشة توضع في مكان 
واضح، بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استالم وتسليم 
األموال، وتخصيص مكان في كل  فرع من فروع المصارف التي تقوم بتسليم أموال 

ان مجهزاا بآلة عد  لألوراق النقدية ونظام مراقبة للزبائن، بحيث يكون هذا المك
، وتتم العملية بإشراف  بهدف عد  المبالغ المسلمة للزبائن في حال رغبتهم بالعد 
المعنيين، على أن يتم  وضع إعالن في مكان واضح يبي ن إمكانية عد  الدفعة 

ص قبل مغادرته للمصرف وصندوق للش كاوى، المسل مة للزبون في المكان المخص 
 http://syrianexpert.net/?p=51987 .إضافة لرقم هاتف في حال وجود أية مالحظة

http://syrianexpert.net/?p=52467
http://syrianexpert.net/?p=51987
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 مليون ليرة حتى حزيران ١١٥وسيم تنتج  - 9

 :الخبير السوري  22/07/202 
عة، بعد جرعة الدعم الكبيرة المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصنا

تسجيل خطوة إيجابية ” وسيم“استطاعت الشركة العامة إلنتاج األلبسة الجاهزة 
لجهة التخطيط إلنشاء وحدات إنتاجية على امتداد الجغرافية السورية توفر فرص 
عمل لذوي الشهداء والجرحى في أماكن سكنهم وتوطين الصناعة السورية لتخفف 

بي فرص العمل، ومن هنا جاء الضغط السكاني عن العاصمة واألعباء عن طال
التحرك باتجاه تأسيس هذه الوحدات التي تعتبر إنجازاا حقيقياا يجب العمل على 

 .التوسع فيه بما يساهم بدعم الصناعة الوطنية
المدير العام لشركة وسيم هيثم زاهر أوضح أن الوحدات اإلنتاجية التابعة 

اعت أن تحقق ريعية اقتصادية للشركة رغم عمرها اإلنتاجي القصير إال أنها استط
منذ انطالقها بداية العام الماضي والذي جاء بدون أي تكلفة مادية وهي مشاغل 

مليون ليرة لغاية  ١٧،٩دمشق وحمص ودريكيش وبيت ياشوط والقطيلبية، بلغت 
 .شهر حزيران الماضي

مليون قطعة بقيمة  ١،٢٨٩وأشار زاهر أن الوحدات أنتجت لغاية حزيران 
مليون ليرة، مشيراا إلى أن هذه الكميات من اإلنتاج هي للمشاغل  ١١٥،٠٤٧

الخمسة المذكورة أنفاا، مبيناا أن مشاغل القرداحة وتل سلحب التي دخلت حديثاا 
 .باإلنتاج لم تلحظ مؤشراتها بعد

وأشار إلى أن الوحدات السبع تم إحداثها ضمن التجمعات الريفية لرفع الطاقات 
تعود إلى خزينة الدولة، مشيراا إلى ” ربحية“والريعية االقتصادية اإلنتاجية للشركة 

أن إنشاءها كان بدون تكلفة مادية حيث تم تقديم اآلالت من قبل عدة جهات عامة 
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وجمعيات مدنية إضافة إلى تقديم الصاالت التي تمت تهيئة البنية التحتية لها من 
المصدر : الثورة .الشركةماء وكهرباء ووضع اآلالت من قبل خبراء فنيين من 

http://syrianexpert.net/?p=51973 
 
المركزي يدعو المصارف العاملة لاللتزام بعدد من الضوابط عند استالم  -

 وتسليم األموال للمواطنين

  23-07-2020دام برس :   
لعاملة عدم دفع األوراق النقدية طلب مصرف سورية المركزي من المصارف ا

المستلمة عن طريق الصناديق قبل عدها وتدقيقها وتسليم األوراق النقدية البالية 
 المكتشفة إلى المركزي بعد تسجيلها في برنامج األوراق المالية البالية.

وأكد المركزي أنه على المصارف العاملة االلتزام بعدد من ضوابط عمليات 
كل مئة ورقة نقدية ضمن رباط “ألموال للمواطنين وال سيما وضع استالم وتسليم ا

يسجل عليه اسم المصرف والفرع والموظف الذي قام بالعد والتدقيق وتاريخ عملية 
ربطات في رزمة مغلفة بغالف شفاف متين على أن تكون  10التدقيق ووضع كل 

 ”.األوراق النقدية مرتبة باالتجاه ذاته
تزويد آالت أمناء الصناديق بشاشة توضع في “إلى  ودعا المركزي المصارف

مكان واضح بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استالم وتسليم 
تزويد أماكن تسليم األموال بآالت عد للنقود ونظام مراقبة بهدف عد ”و” األموال

 ”.المبالغ المستلمة أو المسلمة للزبائن في حال رغبتهم بالعد
مركزي إلى ضرورة وضع إعالن يبين للزبائن إمكانية عد الدفعة وأشار ال

المسلمة أو المستلمة قبل مغادرتهم المصرف وصندوق للشكاوى ورقم هاتف في 
 حال وجود أي مالحظة من الزبائن.

http://syrianexpert.net/?p=51973
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http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=8&id=99521 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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