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 لسيادتكم:  أرسل تحية طيبة،

 2021 /362م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
 November 21 2021 ،ثانيتشرين ال 21األحد 

 ية.التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوت
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

  الموثوقية.ذكر المصدر لتحقيق هذه المعلومات مع 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 فري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الك                             

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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M E A K -Weekly Economic Report No. 362 /2021 
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 
My Greetings to all of you, 

I am sending you:  

MAK Weekly Economic Report No. 362/2021 

History of economic thought 

Sunday 21 November 2021  

For the full report, click the link:         here 

The report is the outcome of a follow-up to the economic media 

and the World Wide Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision-

makers and followers, to facilitate access to economic information.  

I have to mention that some of the information and data 

contained in the report may not be reliable enough and need to be 

checked by an expert or specialist. Help with checking this 

information and cite the source for reliability. 

I absolve myself of responsibility for any inaccurate information 

contained in the report since the proven source at the bottom of each 

article published in the report is responsible. 

Best wishes 

Note: I request those who do not wish to keep receiving the 

report to inform me so that their names will be removed from the 

mailing list. 
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 االقتصاد العالمي: –أواًل 
ة االقتصاد العالمي يبحث عن قاطرة... مع تباطؤ صيني وخيب - 1

 أميركية

 لميا نبيل المصدر: النهار العربي 11-09-2021 
 توقعات بنمو االقتصاد االميركي

ي مستدام، حتى يتحول ال يكاد العالم يمسك بأمل في انتعاش اقتصاد
سرابًا. ورغم قوة االقتصادين األكبر عالميًا، األميركي والصيني، إال أن 

أو -نتائجهما األخيرة تلقي ظالاًل من الشكوك الواسعة على قدرة أي منهما 
 على القيام بدور مأمول كقاطرة لالقتصاد العالمي بشكل عام. -كالهما
نتعاش واسعة النطاق حتى الشهر ففي الواليات المتحدة، وبعد آمال ا 

الماضي، ضربت أرقام الوظائف في آب )أغسطس( هذه األحالم في مقتل، 
إذ أظهرت البيانات تباطؤًا أكثر من المتوقع لنموها في ظل ضعف الطلب 

-على الخدمات واستمرار النقص في العاملين مع ارتفاع اإلصابات بكوفيد
19.  

ة األميركي أي وظائف صافية في آب ولم يضيف قطاع الترفيه والضياف 
)أغسطس(، وهو ما يمثل انتكاسة مقلقة لواحد من مجاالت االقتصاد األكثر 

. كما تراجعت العمالة في قطاع التجزئة بفضل 19-عرضة لوباء كوفيد
 الخسائر الفادحة في متاجر البقالة ومواد البناء ومتاجر مستلزمات الحدائق.

بايدن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثقة األسواق،  وحاول الرئيس األميركي جو 
وقال: "نحن الدولة الوحيدة التي ينمو اقتصادها رغم الجائحة، وعليكم ان 

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/authors/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
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الف  60تتذكروا كيف كان األمر حينما توليت منصبي وكان معدل الوظائف 
وظيفة في الشهر.... وكيف اصبحنا اآلن". ورغم أن الوتيرة بالفعل كافية 

مو االقتصادي األميركي، إال انها ال تكفي لشحذ عجلة االقتصاد الستمرار الن
 العالمي ككل.

وبالفعل، خفض خبراء بنك االستثمار األميركي "غولدمان ساكس غروب" 
توقعاتهم لنمو االقتصاد األكبر عالميًا خالل العام الحالي، مشيرين إلى أن 

 بقة.تحسن اإلنفاق االستهالكي جاء "أصعب" من التوقعات السا
ويتوقع الخبراء نمو االقتصاد األميركي خالل العام الحالي ككل بمعدل 

في المئة كما  6في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل  5.7
كانوا يتوقعون في أواخر الشهر الماضي. مع إشارة إلى أن "من المحتمل أن 

دلتا المتحورة واألسرع  يقل إنفاق المستهلكين األميركيين في ظل تفشي الساللة
انتشارًا من فيروس كورونا المستجد، وتالشي تأثير المساعدات الحكومية، 
وتحول الطلب االستهالكي من السلع إلى الخدمات"... بخاصة أن اضطراب 
سالسل التوريد في أغلب القطاعات يؤثر سلبًا في خطط الشركات إلعادة 

 تكوين مخزوناتها.
االقتصاديين المعنيين بالواليات المتحدة في  ويرى بول أشوورث، كبير

"كابيتال إيكونوميكس"، أن "النبأ السار هو أن االقتصاد قد تجاوز اآلن مستوى 
ما قبل الجائحة". واستطرد: "لكن مع تراجع تأثير التحفيز المالي، وتراجع 
القوة الشرائية نتيجة الرتفاع األسعار، وتفشي ساللة دلتا من فيروس كورونا 
في الجنوب، وتراجع معدل اإلدخار ألقل مما كنا نعتقد، فإننا نتوقع أن يتباطأ 

في المئة في النصف الثاني من العام  3.5نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
 على أساس سنوي".
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وكشف تقرير "بيغ بوك" الصادر هذا األسبوع عن مجلس االحتياطي  
خالل الفترة بين بداية تموز )يوليو(  الفدرالي أن النمو االقتصادي شهد تباطؤاً 

وحتى آب )أغسطس(، بفعل تراجع أنشطة مثل تناول الطعام في الخارج 
 والسفر وسط القلق بشأن "دلتا".

كما يعتقد المجلس الفدرالي أن الشركات األميركية تشهد تضخمًا 
متصاعدًا يتفاقم بسبب نقص السلع، مع صعود األجور في بعض المناطق، 

رًا الى ارتفاع كبير في تكلفة المعادن والمنتجات القائمة عليها وذلك نظ
وخدمات الشحن والنقل ومواد البناء، تصب كلها في توقعات بتمرير المزيد 

 من الزيادات في التكلفة للمستهلكين من خالل رفع األسعار.
ومع هذا االضطراب المتواصل، قال رئيس البنك االحتياطي الفدرالي  

س، جيمس بوالرد، إنه "على الرغم من تقرير الوظائف السلبي في سانت لوي
عن آب )أغسطس(، فإن البنك عليه مواصلة المضي قدمًا في خطته لخفض 
برنامج التحفيز المرتبط بالتضخم". ومن غير الُمرجَّح أن يعلن البنك 
االحتياطي الفدرالي عن تقليص التيسير الكمي خالل هذا الشهر، تزامنًا مع 

البيانات السيئة، لكن يبقى االحتمال األكبر أن يقوم بإعالنه عند  ضربات
 نهاية العام.

وفي الفضاء الصيني، الذي يبقى أماًل وحيدًا للتعافي العالمي، أظهر  
مسح أن نشاط قطاع الخدمات انكمش بشدة في آب )أغسطس(، إذ تهدد 

التعافي  القيود المفروضة لكبح الساللة دلتا من فيروس كورونا بإخراج
االقتصادي عن مساره، بينما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المنتجين 

الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ  )أغسطس( )الجملة( في الصين خالل آب
عامًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الوسيطة. وذكر مكتب اإلحصاء  13
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المئة سنويًا،  في 9.5الوطني أن أسعار المنتجين زادت الشهر الماضي بنسبة 
، في حين كان المحللون 2008 )أغسطس( وهو أعلى مستوى له منذ آب

في المئة فقط، وهو معدل الزيادة نفسه في الشهر  9يتوقعون زيادتها بنسبة 
 السابق عليه.

كما أوضحت بيانات سابقة تباطؤاً مقلقاً إلنتاج المصانع ومبيعات التجزئة 
، 19-بفعل تفش جديد لكوفيدفي الصين بشدة، مع تعطل األنشطة 

وفيضانات، وارتفاع أسعار السلع األساسية في الضغط على الشركات، ما 
 زاد من عالمات تباطؤ التعافي االقتصادي.

وأوضحت بيانات نشرتها الهيئة الوطنية لإلحصاء، الشهر الماضي، أن 
س في المئة على أسا 6.4الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، ارتفع بنسبة 

سنوي في تموز )يوليو( مع استمرار انتعاش الطلب على اإلنتاج... وكان 
 8.3في المئة بعد نموه بنسبة  7.8المحللون يتوقعون ارتفاع اإلنتاج بنسبة 

  في المئة في حزيران )يونيو(.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير االقتصاديين الصينيين في شركة 

كرة: "تشير أحدث االستطالعات إلى أن اقتصاد "كابيتال إيكونوميكس"، في مذ
)أغسطس(، إذ أثرت االضطرابات التي أثارها الفيروس  الصين انكمش في آب

بشدة على نشاط الخدمات. واستمرت الصناعة أيضًا في فقدان القوة الدافعة 
 مع زيادة االختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب".

الستهالك في الصين واصل زخم التعافي كما أظهرت بيانات منفصلة أن ا
في تموز )يوليو( الماضي على أساس سنوي مع ثبات الطلب المحلي. 
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(، بلغ إجمالي 

تريليونات يوان  3.49مبيعات التجزئة من السلع االستهالكية في الصين 
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في المئة  8.5ي تموز )يوليو(، بارتفاع بنسبة مليار دوالر( ف 540)نحو 
في  11.5على أساس سنوي، هي نسبة أقل بكثير من التوقعات بارتفاع 

 في المئة. 12.1المئة، ومقارنة بارتفاع حزيران )يونيو( بنسبة 
https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7

%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10092021113958727 
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 عاما 15 – 64يموتون بين سن  66
 عاما 65فوق  يعيشون   8
إذا كان لديك منزلك وتتناول وجبات كاملة وتشرب الماء النظيف ولديك  

هاتف محمول ويمكنك تصفح اإلنترنت وتذهب إلى الكلية ، فأنت في منطقة 
 ٪7االمتياز الضئيلة أي في فئة األقل من 

 شخص : 100من أصل 
 أشخاص فقط يتجاوزون سن   8

 عاما 65ال      
 زون سن الشخص ال يتجاو  92

 عاما  65     
سنة , كن راضيا وممتنا وتمتع بالحياة  65إذا كان عمرك أكثر من  

 وإستوعب كل لحظة في حياتك .
شخًصا الذين  92عاما مثيل ال  64وإن لم تغادر هذا العالم قبل سن ال 

 سبقوك , فأنت بالفعل محظوظ بين البشر .
 
 2021توقعات الذهب لشهر سبتمبر  - 3

 2021, 01سبتمبر ، توفر لويسكريس 
كانت أسواق الذهب جانبية نوعًا خالل شهر أغسطس، ولكننا شهدنا 
عمليات بيع مفاجئة بداية الشهر. كان هناك بعض محافظو بنك االحتياطي 
الفدرالي الذين أشاروا إلى أن التنقيص التدريجي قد يحدث بين اآلن ونهاية 

معدالت الفائدة، ما يعني أنها سوف العام. في ذلك السيناريو، سوف ترتفع 
من ذلك أن هذا يعني  تقدم عوائد حقيقية جذابة أكثر بكثير من قبل. االستقراء
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بأنه من األرخص أكثر االحتفاظ بالسندات للحصول على العوائد من االحتفاظ 
بالذهب المادي ودفع رسوم التخزين الفائقة. في حين أن أغلبية المتداولين 

كرون بهذا األمر، فإن الحقيقة هي أن الكثير من الصناديق تحتفظ األفراد ال يف
 بالذهب المادي، وليس بالضرورة ما يعادله من أوراق.

مع ذلك باالعتبار، لدي سيناريوهين محتملين خالل شهر سبتمبر. كال 
هذين السيناريوهين يرتكزان على ما سوف يقوم به البنك الفدرالي من حيث 

في النهاية، مع ندوة جاكسون هول وحديث العديد من التنقيص التدريجي. 
مسؤولي البنك الفدرالي، فإن السوق سوف يستمر بتحليل فكرة ما إن كان 

الحقيقة هي أن البنك الفدرالي كان  سوف يقوموا بالتنقيص التدريجي أم ال.
يعمل مع الكثير من الكالم المزدوج مؤخرًا، مع خروج بعض األعضاء عن 

"بالونات تجريبية" في وسائل اإلعالم لمعرفة رد فعل السوق. النص، ونشر 
من الواضح أن السوق ال يفضل فكرة تنقيص مشتريات السندات قريبًا، والذي 

 يعني بأن البنك الفدرالي محصور في زاوية.
إن بدأ البنك الفدرالي بالتنقيص التدريجي، سوف نرى أن كاًل من سوق 

مصاعب. سوف يؤدي هذا إلى نوبة غضب الذهب وسوق األسهم يواجهان ال
الماضية، حيث أن المال  13من وول ستريت كما حدث خالل السنوات الـ

يصبح تكلفة للدخول في األسواق. مع هذا باالعتبار، نحن نصل إلى نقطة 
التقاء رئيسية بشأن ما إن كان البنك الفدرالي سوف يقوم فعاًل بالتنقيص، 

سهم والذهب، أو أن يقوم ببساطة باالستمرار والمخاطرة بانهيار أسواق األ
بالتأجيل، ويعزز "فقاعة كل شيء" أكثر. يشير التحليل التقني إلى أننا سوف 
نستمر بكوننا في سوق "شراء التراجعات" إال إن قمنا باالختراق ما دون 

من الناحية األخرى، إن قمنا باالختراق فوق المستوى  دوالر. 1680المستوى 
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 1910، فإن هذا السوق من المفترض أن يتجه نحو المستوى دوالر 1835
 دوالر خالل الشهر.

 

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

analysis/2021/09/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-

%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021/167485 
 
ً بين النّأي  - 4 من األفيون إلى الليثيوم... اقتصاد أفغانستان مترنّحا

 الغربي والميل الّشرقي

 لميا نبيل المصدر: النهار العربي | 02-09-2021 
 معادن ثمينة في أرض أفغانستان
بحسب  2020مليار دوالر عام  19.8بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 

عالميًا، مع  115تقديرات البنك الدولي، حل االقتصاد األفغاني في المرتبة 
مساعدات دولية تشكل نحو نصف الناتج الداخلي، مع توقعات شديدة 

 على البالد. حول المستقبل بعد سيطرة حركة "طالبان"الضبابية 

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/authors/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
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وحتى العام الماضي، تشير التقارير إلى أن معظم الدخل الذي تحققه  
مليار دوالر،  1.5سنويًا، والذي قد يصل في مداه األقصى إلى  "طالبان"

في المئة من  80يعتمد على زراعة الخشخاش واستخراج األفيون )تنتج البالد 
لعالمي من هذا المخدر( فالهيرويين، ثم تهريب المخدرات خارجيًا، اإلنتاج ا

إضافة إلى عمليات خطف تتبعها فدية، وتحصيل ضرائب في صور مختلفة 
  في المناطق تحت سيطرتها.

لكن مع سيطرتها على البالد وإدارتها، تؤكد الحركة تخليها عن المخدرات  
هر الماضي أن "أفغانستان كمصدر للدخل، وأكد الناطق باسمها منتصف الش

لن تكون بعد اآلن دولة لزراعة األفيون"، مشيرًا الى أن اإلنتاج سيخفض الى 
 2001"الصفر مرة أخرى"، في إشارة إلى أنها عندما حكمت البالد حتى عام 

 حظرت زراعة الخشخاش.
وفي تحليل الشهر الماضي، قالت ذراع األبحاث وتحليل المخاطر لدى 

تصنيف االئتماني لـ"رويترز" إنه ال يمكن استبعاد فقدان عشرة وكالة فيتش لل
إلى عشرين في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ألفغانستان عقب سيطرة 

على البالد، وأنه "من الصعب أن تحقق البالد أي نمو إيجابي هذا  "طالبان"
 العام".

ماده على وبحسب البنك الدولي، "يتسم اقتصاد أفغانستان بهشاشته واعت
المساعدات الدولية"، الفتًا الى أن التنمية االقتصادية وتنويع القطاع الخاص 
"تعرقالن حتى اآلن بسبب انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي، وضعف 

 المؤسسات، وعدم كفاية البنى التحتية والفساد المعمم".
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رثة قبضتها على أفغانستان، تواجه البالد كا ومع إحكام "طالبان" 
اقتصادية، حيث تحركت القوى العالمية والمؤسسات المالية الدولية لحجب أو 
 تجميد أصول بمليارات الدوالرات ومساعدات عن حكومة تديرها حركة منبوذة.
ويعتمد األفغان اعتمادًا كبيرًا على التحويالت التي يرسلها أفراد عائالتهم 

بلغت هذه التحويالت نحو  الذين يعيشون في الخارج. وبحسب البنك الدولي،
مليون دوالر العام الماضي. وهي تعّد مصدرًا حيويًا للسكان... لكن  789

 شركة "وسترن يونيون" أعلنت تعليق عمليات التحويل الشهر الماضي.
وفي ما قد يمثل فاجعة كبرى، قال رئيس البنك المركزي األفغاني السابق  

تمكن من الوصول إلى معظم لن ت منتصف الشهر الماضي، إّن "طالبان"
احتياطات البالد من النقد، رغم استيالئها السريع على السلطة. موضحًا أن 

مليارات دوالر )تعادل نحو نصف  9المصرف لديه احتياطات تقدر بنحو 
إجمالي الدخل المحلي(، لكّن معظمها موجود في مصارف خارج البالد، بعيدًا 

للمعايير الدولية، فإن معظم األصول محتفظ عن متناول "طالبان"، وأنه "وفقًا 
 بها في أصول آمنة سائلة مثل سندات الخزانة والذهب".

وأكد مسؤولون في اإلدارة األميركية أن "أصول البنك المركزي التي  
تملكها الحكومة األفغانية في الواليات المتحدة، لن تكون متاحة لـ"طالبان""، 

التعاون االقتصادي... فيما علق صندوق كما أعلنت معظم دول أوروبا وقف 
النقد الدولي المساعدات المرصودة ألفغانستان بسبب الضبابية المحيطة 

على البالد، و"بالتالي ال  بوضعية القادة في كابول بعد سيطرة حركة "طالبان"
يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد 

 ".صندوق النقد الدولي
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وكان من المقّرر أن يحّرر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات 
ألفغانستان، في إطار برنامج صودق عليه في السادس من تشرين الثاني 

مليون دوالر. وكان البرنامج الممتد على  370بإجمالي قدره  2020)نوفمبر( 
الر، مليون دو  115شهرًا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت  42

مليون دوالر في مطلع حزيران  149,4وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 
)يونيو(، بعد تقييم أول للتقّدم الذي ُأحرز على صعيد تنفيذ البرنامج... وبقيت 

 ماليين دوالر. 105,6الدفعة األخيرة البالغة 
 وأفغانستان، فإن ثمة "ميالً  لكن في مقابل "النأي الغربي" عن "طالبان"

شرقيًا" للتعاون في آفاق غير مسبوقة، متمثاًل خاصة في دولتين كبريين، هما 
 -الصين وروسيا... وذلك قد يمثل أمل مشترك للطرفين، األفغاني والصيني 

 الروسي، الستغالل الموقف.
فحسب موقع "كوارتز"، وبخالف الصورة النمطية التي يعتقد البعض 

الجبال والمساحات الوعرة، فإن أراضيها  بموجبها أن أفغانستان هي سلسلة من
تحتفظ بثروات ضخمة، وعلى سبيل المثال، أصبح بمقدور حركة 

استغالل رواسب ضخمة من المعادن التي تعتبر ضرورية لبناء  "طالبان"
 اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي.

أصدرت وزارة الدفاع األميركية مذّكرة داخلية بعنوان  2010فعام 
المملكة العربية السعودية لليثيوم"، بعدما اكتشف الجيولوجيون  "أفغانستان

الحجم الهائل للثروة المعدنية للبالد. وهذا المعدن ضروري إلنتاج السيارات 
الكهربائية وبطاريات الطاقة المتجددة، ويعتقد أن أفغانستان تمتلك أكبر 

 احتياطي منه في العالم.
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ن قيمة الثروة المعدنية في أفغانستان ووفقًا لوزارة المناجم والبترول، فإ
تقدر بنحو تريليون دوالر، لكن هيئة المسح الجيولوجي األميركية تختلف مع 

 تريليونات دوالر. 3هذه التقديرات، وتقول إن القيمة الحقيقية لها تصل إلى 
وبين أبرز عناصر هذه الثروة المعدنية التي تشتهر بها أفغانستان 

 88ني أكبر احتياطي في العالم منه بقيمة تقدر بنحو النحاس، إذ تمتلك ثا
مليار طن من خام الحديد. كما تمتلك  2.2مليار دوالر، إضافة إلى نحو 

مناجم  5مليون طن من العناصر األرضية النادرة و 1.4أفغانستان أيضا 
مليار  88نوع من الرخام واحتياطيات من البريليوم تقدر بقيمة  400للذهب و
 مليون دوالر من بيع األحجار الكريمة سنويًا. 160جني دوالر، وت

وبعد عشر سنوات، وبفضل الصراع والفساد والخلل البيروقراطي، ظلت 
هذه الموارد غير مستغلة بالكامل تقريبًا. وقال رود شونوفر، رئيس برنامج 
األمن البيئي في مركز المخاطر االستراتيجية، وهو مركز أبحاث في واشنطن: 

 تتربع اآلن على بعض أهم المعادن االستراتيجية في العالم". ن"طالبا
وفي الوقت الذي هددت فيه الدول الغربية بعدم العمل مع "طالبان"، 
تتزاحم الصين وروسيا وباكستان للبدء في تدشين أعمال تجارية مع "طالبان". 

الى أن الصين تعد الدولة التي تصنع نصف البضائع الصناعية في  ونظراً 
لعالم، فإنها مهتمة للغاية بالمعادن األولية والثمينة منها على وجه ا

الخصوص... ما يرشح بكين بقوة لقيادة العالم في بناء نظام تعدين فعال في 
 أفغانستان لتلبية احتياجاتها الكبيرة من المعادن.

https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%B1/01092021041141645 
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 الغذاء يربك روسيا.. وموسكو تربك العالم - 5

 لميا نبيل المصدر: النهار العربي | 25-07-2021 
 يداخل سوق روس

تشكل أسعار الغذاء المنفلتة إشكالية كبرى لإلدارة الروسية، وعلى رأسها 
الرئيس فالديمير بوتين شخصيًا. وبعدما شن األخير حملة كبرى لمواجهة 
ارتفاع األسعار خالل الشهور األخيرة، أسفرت عرضيًا عن أزمة محتملة في 

سي التخاذ خطوة أسواق القمح العالمية، جاء الدور على البنك المركزي الرو 
 حاسمة وكبرى لمواجهة انفالت التضخم.

نقطة أساس  100ومساء الجمعة، قرر البنك رفع سعر الفائدة بمقدار 
  .2014في المئة، في أكبر زيادة من نوعها منذ أزمة العملة عام  6,5إلى 
وألحقت جائحة كوفيد أضرارًا كبيرة باالقتصاد الروسي، فضاًل عن أزمة  

، وتتعرض السلطات لضغوط بعد االرتفاع الكبير 2020عام  أسعار النفط
  في أسعار السلع األساسية، مثل السكر وزيت عباد الشمس والبيض.

وقالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا التي قدمت عرضًا حول  
نقطة أساس؛  75و 50إجراء رفع الفائدة، إن البنك درس أيضًا زيادات بواقع 

تحركًا أكثر قوة إلعادة التضخم إلى هدفه عند أربعة في  لكنه اختار
مشددة على أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك لن تضر النمو  المئة،

 االقتصادي.
وأشارت إلى أن "التضخم يزداد بما يتجاوز توقعات بنك روسيا"، مضيفة  

ير هذا الخطر"؛ أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تهدف إلى "الحد من تأث
حاليًا، وهو  في المئة 6.5في المئة، بداًل من  4وإعادة التضخم إلى مستوى 

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/authors/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
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 10.5حين كانت الفائدة الرئيسية  2016أعلى مستوياته منذ آب )أغسطس( 
 في المئة.

وقال البنك المركزي في بيان "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التصور  
ورة زيادة أخرى للفائدة الرئيسية في األساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضر 

-5.7اجتماعاته القادمة"، مشيرًا إلى أن التضخم سينهي العام الجاري عند 
. كما 2022في  في المئة 4.5في المئة، ويعود إلى نطاق بين أربعة و 6.2

في  4.5-4عدل البنك توقعاته االقتصادية، ويتوقع اآلن نمو االقتصاد 
 في المئة. 4-3ع سابق لنمو مقابل توق 2021في  المئة

ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، وصل االقتصاد الروسي إلى مستوى ما 
. كما أن "النمو المّطرد في الطلب 2021قبل الوباء في الربع الثاني من عام 

المحلي يفوق طاقة التوسع في اإلنتاج في مجموعة واسعة من القطاعات"، 
ن األسهل تحميل التكاليف المرتفعة على ونتيجة لذلك، "تجد الشركات أن م

 األسعار".
 2014ورفع سعر الفائدة، الجمعة، هو األعلى منذ أن عانت روسيا في 

بعد هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة 
القرم. وفي ذلك العام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي فجأًة إلى أكثر 

 في المئة. 17من 
وبعد شهور من التضخم المنخفض تاريخيًا، بدأت أسعار البضائع  

، مدفوعة بانخفاض قيمة الروبل. 2020االستهالكية ترتفع في آذار )مارس( 
وبدأ البنك المركزي برفع سعر الفائدة المنخفض تاريخياً في الشهر نفسه. وفي 

 6,5مرتفعًا عند  حزيران )يونيو( الماضي، ظل التضخم السنوي في روسيا
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 2016وفقًا لوكالة اإلحصاء الحكومية، وهو أعلى مستوى منذ  في المئة
 في المئة. 4,0وأعلى بكثير من توقعات البنك عند 

والشهر الماضي، أقر بوتين بأن ارتفاع تكلفة الغذاء مشكلة باتت تشمل  
 حتى الخضروات األساسية، وقال إن السبب هو ارتفاع األسعار العالمية
ونقص اإلنتاج المحلي... لكنه قال إن الحكومة الروسية أخذت خطوات لحل 

 المشكلة، وإنه يجري بحث تدابير أخرى لكنه لم يذكر تفاصيل.
ودفع ارتفاع األسعار بوتين إلى الضغط على الحكومة ألخذ خطوات  

لمعالجة التضخم. وتضمنت هذه الخطوات فرض ضريبة على صادرات القمح 
الشهر الماضي على أساس دائم، وفرض حدود قصوى ألسعار  بدأ تطبيقها

التجزئة للمواد الغذائية األساسية األخرى... لكن من شأن ذلك أن يلحق 
الضرر بقطاع الزراعة الروسي؛ إذ يشكو المزارعون الروس من أن الضرائب 

 الجديدة ستثبط هممهم عن القيام باستثمارات طويلة األجل.
طتها روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، وغذت الخطوات التي خ

التضخم في دول أخرى برفعها سعر القمح. فقد أدت زيادة ضريبة الصادرات، 
التي ُكشف عنها منتصف كانون الثاني )يناير( الماضي إلى ارتفاع األسعار 

 العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
المزارعين الروس ال يرحبون  وعلى الجانب اآلخر، فإن عدداً غير قليل من

بالضريبة الزراعية، ألنهم يعتقدون أن التجار الروس سيدفعون ثمنًا أقل للقمح 
لتعويض زيادة تكلفة التصدير، وربما تضر بالربحية وستؤدي إلى تقليص 

 االستثمار في الزراعة.
ويقول تجار إن التدابير الحكومية قد تجعل القمح الروسي أيضًا أقل قدرة 

ى المنافسة عالميًا، إذ إن الضريبة تجعل من الصعب عليهم إبرام صفقات عل
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مربحة في الحاالت التي يكون الشحن فيها بعد أسابيع عدة، ما قد يدفع 
  المشترين من الخارج إلى التطلع إلى دول أخرى مثل أوكرانيا والهند.
ديميتري  ورغم هذا التأزم داخليًا وخارجيًا، يقول المتحدث باسم الكرملين

بيسكوف، إن الرئيس يعارض األوضاع التي يرتفع فيها سعر منتجات محلية 
ارتفاعًا غير معقول، بينما تؤكد وزارة االقتصاد الروسية أن اإلجراءات التي 

ساعدت في تحقيق االستقرار ألسعار الغذاء...  2021ُفرضت منذ بداية 
اء وسلعًا وخدمات غير أن التضخم في أسعار المستهلك، الذي يشمل الغذ

على أساس سنوي  في المئة 6.5أخرى، واصل ارتفاعه في روسيا، إذ زاد إلى 
في حزيران )يونيو(، مسجاًل أسرع معدل في خمس سنوات. وفي الشهر نفسه 

 على أساس سنوي. في المئة 7.9زادت أسعار الغذاء 
دارية وتشير وزارة االقتصاد إلى أن الحكومة تحاول تقليل اإلجراءات اإل

المفروضة ألدنى حد ممكن، ألن التدخل المفرط في آليات السوق عمومًا 
 يخلق مخاطر لتطوير األعمال، وربما يتسبب في نقص المنتجات.

https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%B1/25072021095929590 

 
 اردات الغذاء العالمية لمستوى قياسي "الفاو" تتوقّع ارتفاع كلفة و - 6

 المصدر: رويترز 13:32|  10-06-2021 
أعلنت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم  : منظمة االغذية العالمية

 12المتوقع أن ترتفع المتحدة )الفاو( أن "كلفة واردات الغذاء العالمية من 
اع أسعار السلع، وزيادة ، لتبلغ مستوى قياسيا بسبب ارتف2021بالمئة في 

 .19-الطلب خالل جائحة كوفيد
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وقالت المنظمة في تقرير توقعات الغذاء الذي تصدره مرتين كل عام،  
واردات الغذاء العالمية، بما يشمل الشحن، من اليوم الخميس، إن "كلفة 

 1.530العام، في مقابل تريليون دوالر هذا  1.715المتوقع أن تصل إلى 
وتابعت أن "نمو تجارة المنتجات الزراعية أثناء الجائحة   .2020في تريليون 

الغذاء ومرونة األسواق العالمية، لكّن أظهر الطبيعة غير المرنة الستهالك 
الدول األكثر فقرا ، يزيد المخاطر على 2020ارتفاع األسعار منذ أواخر عام 

 المعتِمدة على الواردات.
ألسعار الغذاء، أعلى مستوياته في عشر  وسجل مؤشر )الفاو( الشهري  

يعكس االرتفاع الكبير في أسعار الحبوب سنوات في أيار )مايو(، فيما 
قيمة واردات الغذاء، ومن ضمنها  كما أن مؤشر والزيوت النباتية والسكر.

مسجال مستوى قياسيًا في مارس آذار هذا العام، كلفة الشحن، ارتفع كذلك 
في أسعار األغذية، في الفترة صدت أثناء ارتفاعات سابقة متجاوزاً مستويات رُ 

وكانت الزيادة الكبيرة في  .2012إلى  2010ومن  2008إلى  2006من 
الغذاء حجم واردات األغذية األساسية العام الماضي، قد دفعت كلفة واردات 

 العالمية للزيادة ثالثة بالمئة إلى مستوى قياسي.
لطلب على المنتجات الزراعية وأسعارها العام وقادت واردات الصين ا 

 جزئيا جهود بكين إلعادة بناء قطاع تربية الخنازير.الماضي، فيما يعكس 
كما أشارت توقعات )الفاو( إلى أن واردات الصين من الذرة في موسم 

مليون طن، لتبقى أكبر مستورد لها في العالم،  24سترتفع إلى  2022/2021
 22أربعة أمثالها، لتبلغ ارت التوقعات إلى ارتفاعها إلى وذلك بعد أن أش

 .2021/2020مليون طن في موسم 
 https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7

%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10062021101803820 



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

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

 ــ 24ــ 

 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
7 - Environmental Agency launches project to measure 

performance of food and drink sector 

A new BEIS funded project aims to establish standardised 
metrics for measuring environmental performance of the food and 
drink sector, with the hope to minimise greenwashing. 

Olivia Story  07 October 2021 
A new BEIS funded project aims to establish standardised 

metrics for measuring environmental performance of the food and 
drink sector, with the hope to minimise greenwashing. 

The project aims to simplify business and public understanding 
of the environmental performance of companies in key areas, 
including greenhouse gas reduction and resource efficiency. 

By helping manufacturers more effectively communicate their 
environmental performance, issues of greenwashing will be 
minimised. 

In partnership with the Institute for Manufacturing at the 
University of Cambridge, Scottish Environment Protection Agency, 
Northern Ireland Environment Agency, Waste and Resources 
Action Programme and the British Standards Institute, this project 
hopes to incentivise companies towards greener manufacturing 
processes and business operations helping to tackle climate 
change. 
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Project lead Becca Tremain, of the Environment Agency, said: 
“One of the big challenges for food businesses trying to mitigate 
climate change is how to communicate their environmental 
performance that goes beyond legal compliance effectively and 
efficiently.” 

“Different food businesses have developed and adopted various 
environmental metrics and it can be time-consuming for food 
businesses to collect data from different supplier systems.” 

“This project seeks to address this challenge by standardising 
environmental metrics for food businesses that go beyond legal 
compliance.” 

A grant of £195,000 has been provided from the Regulators’ 
Pioneer Fund launched by The Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy (BEIS). 

IEMA, the Institute of Environmental Management and 
Assessment, trade associations and private sector organisations 
including Sainsbury’s, Nestle, Cranswick, 2 Sisters and Vitacress 
will be working on the project to understand and ensure the 
feasibility of the metrics. 

Sarah Mukherjee, Chief Executive of IEMA, said: “Measuring 
the environmental performance of the food and drink sector is a 
complex task, but a vital one given the size and economic 
significance of the sector.” 

“IEMA is uniquely positioned to contribute to the challenge given 
the expertise of its members in developing approaches to both 
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understanding and mitigating the environmental impacts of supply 
chains across all areas of the economy.” 

Business Minister Lord Callanan said: “This project aiming to 
standardise environmental metrics for the food and drink sector 
could pave the way for exciting developments in the sector, bringing 
benefits to British businesses and consumers alike.” 

Posted In: Worldwide, Policy, Agriculture, Energy 
https://www.climateaction.org/news/environmental-agency-launches-project-to-

measure-performance-of-food-and-
dr?vgo_ee=VIGWRkFHi8%2FGNKKlyBfJg2QOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D 

 
8 - Condition Rarity vs. Absolute Rarity in Coin 

Collecting 

By  Doug Winter November 3, 2021 
CoinWeek Content Partner 
In numismatics, there are essentially two types of coins. 
There are coins that are condition rarities and there are coins 

that are absolute rarities. A condition rarity is a coin whose value 
is primarily derived from its high degree of preservation. An 
absolute rarity is a coin whose rarity is based more on the total 
number known to exist than its grade. As a long-time participant in 
the coin market, I tend to prefer coins that are absolute rarities. 

 

https://www.climateaction.org/topics/worldwide
https://www.climateaction.org/topics/policy
https://www.climateaction.org/topics/agriculture
https://www.climateaction.org/topics/energy
https://coinweek.com/author/doug-winter/
https://www.coinweek.com/
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Let’s take a look at a few specific coins that easily fall into one 
of the two categories. Then, let’s take a look at another category 
(and for my money the most interesting): a coin that is not only an 
absolute rarity but a condition rarity as well. 

Most new collectors buy coins based on condition. This makes 
sense. They are introduced to coins through mass marketers or 
they buy modern coins directly from the United States Mint. Mass 
marketers can’t sell absolute rarity for an obvious reason: there 
isn’t a large enough supply and mass marketing entails selling 
products on a large scale. 

Certain mass-marketed coins aren’t strictly condition rarities in 
the truest sense of the word. A coin that most people would 
consider to be a condition rarity would be a common date Saint-
Gaudens double eagle in MS65. But this isn’t really the case. A 
damaged, virtually destroyed Saint has a current market value of 
around $1,500 USD while an MS65 is worth $2,700. The 1.8x 
value ratio for a Gem is low when compared to the basal value. 

A coin that I would consider a classic condition rarity is 
an Indian Head half eagle. This is a coin that is worth just a bit 
over $700 in very low grades but over $9,500 in MS65. That’s a 
13.5x value ratio. I appreciate the fact that a true MS65 Indian 
Head half eagle is a reasonably scarce coin. But I have a hard time 
attributing this much value to a high-grade example, especially 
based on the fact that the series is not terrifically popular with date 
collectors. 

https://coinweek.com/category/us-mint-news/
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So what is there to like and not to like about a condition rarity 
such as an Indian Head half eagle in MS65? 

What I don’t like about this coin is exactly what turns me off 
about condition rarity in general: a significant portion of this coin’s 
value is based on a subjective factor (such as one grading point). 
In MS64, an Indian Head half eagle is worth $2,050. Most 
collectors would have a hard time telling an MS64 from an MS65, 
and a number of already-certified MS65 Indian Head half eagles 
might come back MS64 if they were (re)submitted for a regrade. 
And if certified grading were to suddenly disappear, you have a 
very expensive piece of plastic–in this case (pun intended), one 
that might be the only thing keeping a $9,500 coin from becoming 
a $2,050 one. 

Another thing I don’t like about this coin is a point I touched on 
earlier. In theory, an MS65 Indian Head half eagle is a scarce coin. 
If you go to a major show, you won’t see more than a handful and 
it is unlikely that any will be what I would consider choice for the 
grade. But the demand for this coin isn’t really all that high. It’s a 
coin that’s rarely mass-marketed (there aren’t enough to go 
around), and type collectors of 20th-century Gem gold don’t 
appear to be extremely plentiful right now. So while the supply is 
admittedly low, the demand for this type in Gem might be even 
lower. 

A coin does not have to be expensive to be an absolute rarity. 
Here’s a totally random example: an 1869 half eagle. Only 1,760 
were produced and given the fact that the survival rate 
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for Philadelphia half eagles from this era tends to be around 2-3% 
it’s safe to assume that only 35-50 pieces are known. I’d estimate 
that at least half of the known coins are either damaged or well-
worn, making an accurately graded EF45 to AU50 piece about as 
nice as most collectors are going to locate. 

What’s interesting about this coin is that its rarity is not 
predicated solely on its grade. You can’t buy a ratty, worn-out 
1869 half eagle for $700 like you can an Indian Head half eagle. 
Basal value for this issue is probably around $1,000. This means 
that any 1869 half eagle that is gradable (i.e., not harshly cleaned 
or exhibiting major damage) has a value of at least $1,100 or so. 

 
What’s even more interesting about this coin is that its value 

level does not skyrocket as you go higher and higher up the 
circulated coin ladder. You can figure that a decent quality AU55 
is going to cost you around $9,000 to $10,000. That is a 9x to 10x 
ratio over the world’s worst 1869 half eagle, which seems like good 
relative value to me. 

There is one key point that I haven’t made (yet) that is 
important. While the 1869 half eagle is a coin with true absolute 
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rarity, it is also a coin with limited collector demand. At this point in 
time, there are few collectors attempting to assemble date sets 
of Liberty Head half eagles. This lack of demand, obviously, limits 
the upside potential of this issue. 

Let’s choose another example of a coin that is an absolute 
rarity but one with a higher degree of collector demand. How about 
an 1861-D gold dollar? 

This is a coin that is truly rare in all grades (with fewer than 
100 known) AND has a high level of demand. It is admittedly an 
expensive coin but there always seems to be collectors looking for 
an 1861-D gold dollar; both at the low end and at the high end of 
the grading/price spectrum. If I were an investor looking to 
purchase a U.S. gold coin with good long-term upside, I’d 
personally be more interested in a coin like the 1861-D gold dollar 
than, say, a 1907 High Relief in MS64. 

As I mentioned earlier in this article, there is one final 
subcategory of coin: one that combines both condition rarity and 
absolute rarity. Coins like this are far and few between and they 
form the cornerstones of truly great advanced collections. An 
1861-D gold dollar that graded MS63 or MS64 and was properly 
graded and cosmetically appealing would epitomize this high 
grade/high rarity hybrid. It would be one of the finest known 
examples of a coin that is rare in all grades. Given the fact that it 
would probably command “only” a 5x to 6x premium over a very 
average quality example, the upside potential is apparent. 
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What’s my all-time favorite number one “hyrbid” rare U.S. 
gold coin? That’s hard to say. But one that clearly stands out for 

me is the Bass/Norweb 1864-S half eagle graded MS65 
by PCGS. This coin is a classic in every sense of the word: it’s 

extremely rare in all grades, the coin itself is an amazing 
screaming Gem, and it is the finest known by a mile. There are 
not many U.S. gold coins that hit a home run on three of these 

parameters and this one does. 

  
Get Your Copies of Doug’s Books from CoinWeek Supplies for 

25% off. 
* * * 
https://coinweek.com/us-coins/condition-rarity-vs-absolute-

rarity-in-coin-collecting/ 
 
9 - Royal Bank of Scotland Issues New £50 

Polymer Note 

By  CoinWeek  August 26, 2021 
By De La Rue, plc ….. 
The new £50, which entered circulation on August 18, features 

an illustration of women’s education pioneer Flora Stevenson and 

https://supplies.coinweek.com/index.php?p=catalog&mode=search&search_in=all&search_str=douglas+winter&x=0&y=0
https://coinweek.com/author/coinweek/
https://raregoldcoins.com/?utm_source=coinweek
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the Scottish Osprey. It is the fourth note in the Fabric of 
Nature series, which began in 2016. 

 
Malcolm Buchanan, chair, Scotland Board, Royal Bank of 

Scotland, said: 
Royal Bank of Scotland has been issuing banknotes since 1727 

and they play an important part in our 300-year history, but we feel 
that the value is more than just the portrait and pictures printed on 
the notes. It is a commemoration that lives in people’s pockets and 
offer the chance to celebrate and remember those who have helped 
shape our society and the communities that the Bank serves. 

This new £50 banknote is the next in the series of polymer 
banknotes following the first £5 Polymer banknote, launched in 2016, 
which features the poet Nan Shepherd, the £10 Polymer banknote, 
launched in 2017, which features the scientist Mary Somerville, and 
the £20 Polymer banknote, the bank’s largest circulating 
denomination, which features the philanthropist Kate Cranston and 
was launched in 2020. 

The new £50 banknote was designed and 
printed by De La Rue on SAFEGUARD® substrate and features a 
clear window with a holographic foil stripe featuring the RBS logo 

https://coinweek.com/paper-money-2/paper-money-world/royal-bank-scotland-issues-new-5-polymer-note/
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above a number ‘50’ with Ladies Bedstraw flowers in the 
background. The £50 also includes Enhanced GEMINI™ and, as 
with the £10 and £20, the £50 will have a tactile emboss feature 
for the visually impaired. 

Ruth Euling, Executive Director and Managing Director, 
Currency of De La Rue, said: 

“Congratulations to the Royal Bank on the launch of this 
remarkable banknote. We are privileged to have supported the 
design of such a beautiful series of banknotes as they transitioned 
their denominations to polymer.” 

* * * 
About De La Rue plc 

 De La Rue is a leading commercial banknote 
printer, security paper maker and provider of security products and 
software solutions and, as a trusted partner of governments, central 
banks and commercial organizations around the world, is at the 
forefront of the battle against the counterfeiter. 

As the world’s largest commercial banknote printer, De La Rue 
provides customers with a fully integrated range of sophisticated 
products and services which are available either individually or as 
a whole. This includes a leading design capability, production of 
innovative security components, manufacture of security paper and 

https://www.coinweek.com/wp-content/uploads/2015/04/b3dgh82.gif
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polymer substrates, and sophisticated printing of banknotes, all 
contributing to trust in the integrity of currencies. 

De La Rue is the world’s largest commercial passport 
manufacturer in an environment of increasing global concern over 
security at national boundaries and border control. De La Rue also 
produces a wide range of other security products, including tax 
stamps for governments who are seeking to combat illicit trade and 
collect excise duties. Other products include authentication labels, 
assuring purchasers of product validity, and government identity 
documents. In addition, the Group manufactures high-speed cash 
sorting and banknote inspection equipment. 

 https://coinweek.com/paper-money-2/royal-bank-of-
scotland-issues-new-50-polymer-note/ 

 
10 - PMG Certifies Phenomenal Canadian 

Banknote Rarity 

By   Paper Money Guaranty  - August 13, 2021 
Paper Money Guaranty (PMG) has certified an incredibly 

rare Canadian banknote that recently sold for more than $400,000 
USD. Upon acquiring the note, the new owner promptly submitted 
it to PMG for expert authentication, grading, and encapsulation. 

https://coinweek.com/author/paper-money-guaranty/
https://coinweek.com/ngc/
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The note, one of just four privately owned examples, realized 

CA$528,750 (about $430,000 USD) when it was offered in an 
auction presented by The Canadian Numismatic Company on June 
27, 2021. The respected Quebec-based auction house praised the 
note as the “Holy Grail of Dominion of Canada banknotes”, an 
assertion that was supported by the enthusiastic bidding for it. 

Shortly after the auction, the new owner submitted the note, 
which was in another grading service’s holder, to PMG. PMG’s 
expert team authenticated it and graded it PMG 20 Very Fine. 



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

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

 ــ 36ــ 

 
“This is one of the most important pieces of Canadian currency 

known to exist,” said Peter Treglia, Director of Currency for Stack’s 
Bowers Galleries, who assisted the new owner of the note. “I’m sure 
that PMG certification is helping the new owner feel confident about 
this stunning, numismatic investment.” 

Now encapsulated in a PMG holder, the note carries the PMG 
Guarantee, which offers the assurance that the note is genuine and 
not overgraded. PMG is the world’s largest and most trusted third-
party grading service for paper money, having certified more than 
6.5 million notes since it was founded in 2005. 

“PMG has certified more than 65,000 notes from Canada, none 
more important than this one,” PMG Finalizer Chad 
Hawk said. “We are honored to have earned the trust of the paper 
money collecting community to certify ultra-rarities like this.” 

Dominion of Canada banknotes were issued from 1870 to 
1935, and the $500 note is the second-highest denomination. The 

https://coinweek.com/stacks-bowers/
https://coinweek.com/stacks-bowers/
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rare 1911 $500 shows Mary, the wife of King George V, who was 
Queen from 1911 to 1936. Her sons Edward VIII and George 
VI both ruled as king, the latter after the former abdicated following 
a tumultuous reign that lasted less than a year. Today, her 
granddaughter Elizabeth II is Queen. 

Another example of this note, also certified PMG 20 Very Fine, 
realized $322,000 at a Heritage Auctions sale in September 2008. 
That example retains the record price for a Canadian note in any 
Heritage Auctions sale. 

* * * 
https://coinweek.com/paper-money-2/pmg-certifies-

phenomenal-canadian-banknote-rarity/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://coinweek.com/heritage-auctions/
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
اللاير اليمني يهبط ألدنى مستوى لها في الجنوب والدوالر يتجاوز  - 11
 لاير 1200حاجز 

 من ريام محمد مخشف –عدن  
واصل الريال اليمني هبوطه السريع مسجال أدنى مستوى على اإلطالق  –

أمام الدوالر في تعامالت سوق الصرف مساء اليوم السبت بمدينة عدن 
 ريال. 1200الساحلية جنوبي البالد ليتجاوز الدوالر حاجز 

ويأتي انهيار الريال اليمني المتسارع رغم استمرار إغالق محال وشركات 
الصرافة في مدينة عدن أبوابها أمام عمالئها بشكل كامل منذ أسبوعين ووقف 

إلى عمليات البيع والشراء العمالت األجنبية استجابة لدعوة جمعية الصرافين 
إضراب شامل احتجاجا على تدهور سعر العملة والوضع االقتصادي المتردي 
للبالد بشكل عام وسط احتجاجات شعبية غاضبة على ارتفاع األسعار السلع 

 الغذائية.
وتظاهر اليوم السبت المئات في مدينة تعز وسط البالد تنديدًا بتردي 

. وطالب المحتجون بإقالة األوضاع االقتصادية والمعيشية وانهيار سعر العملة
 الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والسلطة المحلية.

وكانت مناطق عدة في محافظات عدن ولحج وشبوة وحضرموت النفطية 
في شرق البالد شهدت األسبوع الماضي احتجاجات غاضبة تخللها إحراق 
إطارات سيارات وإغالق شوارع وطرق رئيسية تنديدا بتردي األوضاع 

 القتصادية والمعيشية وتدهور الخدمات.ا
وشهدت االحتجاجات مصادمات مع قوات األمن وسقوط خمسة قتلى 

 بينهم جندي وعشرة جرحى، في محافظتي عدن وحضرموت.
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ودعت األمم المتحدة يوم االثنين إلى تقديم دعم عاجل لالقتصاد اليمني 
هيار كامل لمرافق للحفاظ على استقرار العملة المحلية المنهارة وتفادي ان

الخدمات األساسية في البلد العربي الفقير الذي تعصف به حرب دموية منذ 
وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب  سبعة أعوام.

 في البالد قبل أكثر من ست سنوات ونصف العام.
لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة 

ريال  600لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البالد ال تزال ثابتة ومستقرة عند 
 للدوالر، وفقا لمصادر مصرفية.

وقال شاهد لرويترز إن بعض شركات ومحالت الصرافة في عدن لم 
تلتزم بقرار وقف عمليات البيع والشراء العمالت األجنبية وتقوم بعمليات البيع 

لسوداء من األبواب الخلفية لشركاتها ومحالتها والشراء لعمالئها بسعر السوق ا
وحررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في  فيما أبوابها الرئيسية مغلقة .

وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام  2017عدن سعر صرف الريال عام 
 سعر الريال الذي يحدده السوق بدال من تثبيت سعر محدد.

الثة أرباع قيمته مقابل الدوالر األمريكي وفقد الريال اليمني أكثر من ث
، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور 2015منذ اندالع الحرب في مطلع 

هادي المدعومة من السعودية في جنوب البالد، وجماعة الحوثي التي تدعمها 
 إيران وتسيطر على الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.

 )رويترز(
https://www.raialyoum.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-

%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d8%a8%d8%b7-
%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-

%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/ 

 

https://www.raialyoum.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d8%a8%d8%b7-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
https://www.raialyoum.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d8%a8%d8%b7-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
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في المئة من الشبان والشابات العرب عاطلون  26أزمة البطالة:  - 12

 ،عن العمل

 ،نغم قاسم & سيرينا غوكه

 2021سبتمبر/ أيلول  10، بي بي سي نيوز عربي  
 النساء وذوو اإلعاقة هم األكثر تضررا بين الفئات التي تفقد وظائفها

و علي من شرفته المطلة على شارع ضيق في أحد أحياء القاهرة، يبد
شاردا ، وهو يتحدث عن أشياء أصبحت من رفاهية الحياة بعدما طالت 
بطالته لسنوات. " اللحوم مفيش، الفراخ مفيش" هذه األطعمة ال يمكنني 

 شراؤها، أتناولها فقط عندما أكون مدعوا لدى األقارب.
علي في الثالثينيات من عمره، مطلق وحاصل على مؤهل بالدراسات 

جل يومه متصفحا االنترنت والصحف بحثا عن وظيفة إلعالة الفندقية، يقضى 
طفلته الوحيدة. لكن حلمه في العثور على عمل يتماثل مع أحالم الماليين 

 من الشبان العاطلين عن العمل في المنطقة العربية.
ويشير التقرير األخير للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

ة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية سجلت أعلى آسيا )اإلسكوا( ومنظم
معدل للبطالة في العالم. . وتقدر إحصائيات منظمة العمل الدولية أن أكثر 

% من الشباب أدرجوا ضمن فئة العاطلين عن العمل في العالم العربي 26من 
 ما قبل أزمة كورونا.

ق آمال أن يجد تقدم علي بطلبات توظيف إلى العديد من الشركات والفناد
عمال في مجال اختصاصه، ولكنه يقول إن مساعيه قوبلت بالرفض ألسباب 
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مختلفة تتراوح بين "الواسطات وعدم كفاية الشهادات التعليمية أو الشكل 
 واللباس" حسب قوله.

 
 أكثر من ربع شريحة الشباب في العالم العربي عاطلون عن العمل

 "مشكلة مزمنة"
فاقم من معدالت البطالة عالميا، إال أن المشكلة  19ورغم أن وباء كوفيد_

في العالم العربي أقدم وأعمق من ذلك. فقد بلغت أعداد العاطلين عن العمل 
مليون شخص في  14في المنطقة العربية ما قبل تفشي كورونا، أكثر من 

ربي ما يعادل بحسب منظمة العمل الدولية. بينما خسر العالم الع 2019عام 
 بسبب الجائحة. 2020مليون وظيفة في الربع األخير فقط من عام  15

ووفقا للدكتورة ربا جرادات المديرة اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية، فإن 
زادت من الضغط على سوق العمل ورفعت معدالت البطالة  19"أزمة كوفيد_

لى خلق فرص عمل بشكل كبير"، وتتابع "ال شك أن المنطقة غير قادرة ع
لألعداد المتزايدة من السكان وذلك بسبب تضخم القطاع العام من جهة 

 وضعف إنتاجية القطاع الخاص من جهة أخرى".
إال أن األسباب ال تقتصر على ذلك فقط، حيث أدت النزاعات والحروب 
وعدم االستقرار السياسي "إلى عدم رغبة كثير من المستثمرين واألفراد 

 في المنطقة العربية".باالستثمار 
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 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATIONصدر الصورة،

 البطالة بين النساء
ورغم شيوع البطالة عربيا ، إال أن بعض الفئات أكثر عرضة لها من 
أخرى، فقد سلط التقرير الذى حمل اسم "نحو مسار منتج وشامل للجميع: 

حالة عدم المساواة بين  إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية"، الضوء على
 الجنسين في أسواق العمل العربية.

وأفاد بعدم خلق فرص عمل كافية وعادلة، رغم ضيق الفجوة التعليمية 
بين الجنسين، بسبب عدم قدرة سوق العمل العربي على ذلك، خاصة القطاع 

 النظامي.
 3.4بنسبة  2020-2000وقد ارتفع معدل بطالة النساء خالل الفترة 

اتسعت الفجوة بين الجنسين في المناصب العليا بما يقارب أربعة  % كما
 أضعاف مقارنة بالفجوة بينهما في حصص العمل بدوام كامل.

نادية ، أرملة مصرية في الخمسينيات من العمر ، واحدة من هؤالء الالتي 
يبحثن عن عمل منذ سنوات. و تسعى نادية إلعالة بناتها الست إال أنها 
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ا من أصحاب العمل " يتم تسريح الصغار من وظائفهم فكيف تواجه تمييز 
 سيجدون عمال لكبيرات السن؟".

رغم ذلك لم تيأس نادية فعملت كبائعة صحف وعاملة نظافة، لكنها تشكو 
 أن حتى هذه األعمال "ال تدر دخال يكفي لسد النفقات األساسية".

ارتفاع ويعزو سليم عراجي مسؤول الشؤون االقتصادية في اإلسكوا 
معدالت البطالة بين النساء إلى الظروف السياسية وظروف الحرب التي مرت 
بها المنطقة فضال عن جائحة كورونا التي يتوقع أن تزيد األوضاع سوءا 

 خصوصا بين النساء.
ويقول عراجي إن النساء اضطررن للعودة للمنازل لرعاية األسرة كما تم 

 الجائحة. االستغناء عنهن أكثر من الرجال خالل
 ذوو اإلعاقة يعانون أكثر

وبحسب تقرير اإلسكوا يعد ذوو اإلعاقة من الفئات األكثر معاناة من 
 ارتفاع معدالت البطالة كالنساء.

وعلى بعد آالف االميال من القاهرة حيث تسكن نادية، يشاركها طه 
 الفندي في محافظة البلقاء باألردن نفس الحلم في العثور على عمل.

وحصل على دبلوم في تصميم الجرافيك إال  2012طه منذ عام وتخرج 
 أنه منذ ذلك الوقت لم يحصل على وظيفة.

% في دولة قطر  0.2وتتراوح معدالت اإلعاقة في العالم العربي بين 
 14% في المغرب. وتتجاوز معدالت تشغيل ذوي اإلعاقة نسبة  5.1إلي 

 % للرجال. 34% من النساء و
كلة الرئيسية أحيانا تكمن في تهيئة البيئة لعمل ذوي ويقول طه إن المش

اإلعاقة ويضيف " كثيرا ما كنت أحرم من فرصة عمل مناسبة واستحقها لعدم 
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توافر أدراج مناسبة أستطيع التعامل معها في مكان العمل أو لعدم وجود 
 أدوات تتناسب مع إعاقتي تعينني على أداء مهامي".

ة التنمية االجتماعية في االسكوا إن " وتؤكد سمية مجذوب وهي مسؤول
الدول العربية التزمت بتشريعات تضمن كوته و حصة إلزامية لذوى اإلعاقة 
في أماكن العمل إال أن أصحاب العمل في معظم الدول العربية ال يعرفون 

نادية و طه وعلي وجوه مختلفة ، لكنها  كثيرا عن هذه الحصص اإللزامية".
تقبل العمل في المنطقة العربية، وحسب مسؤولة منظمة ترسم صورة قاتمة لمس

العمل الدولية فإنه يتعين على الدول العربية القيام بإجراءات طارئة للتقليل 
من معدالت البطالة، مثل تبادل الخبرات حسب حاجة السوق وإصالح وتمكين 

 القطاع الخاص ليتمكن من خلق فرص عمل أكثر.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58491505 

 
 أشهر 7بالمئة في  41.82تراجع عجز ميزانية تونس  - 13

  -تونس / عائشة يحياوي / األناضول 
تراجع عجز ميزانية تونس في السبعة أشهر األولى من العام الحالي 

 947.1مليار دينار ) 2.63بالمئة، على أساس سنوي، إلى  41.82بنسبة 
 مليون دوالر(.

مليار دوالر( في  1.62مليارات دينار ) 4.52ة سجل كان عجز الميزاني
 .2020الفترة المقابلة من 

وحسب تقرير لوزارة االقتصاد والمالية حول الميزانية العامة للبالد 
مليارات دينار  7.94الصادرة، مساء السبت، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 

اتج المحلي بالمئة من الن 6.6، أي 2021مليار دوالر( في كامل  2.85)
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 اإلجمالي.
مليارات دوالر( أي  4.03مليار دينار ) 11.22كان عجز الميزانية سجل 

 .2020بالمئة من الناتج المحلي، في  9.6
ووفق التقرير الرسمي، يعود تراجع العجز إلى زيادة مداخيل ميزانية الدولة 

 مليارات دوالر( في 6.53مليار دينار ) 18.15بالمئة إلى  10.8بنسبة 
 نهاية يوليو الماضي.

 20.69بالمئة لتبلغ  0.3وزادت نفقات الميزانية بشكل طفيف بنسبة 
 7.42مليار دينار ) 20.63مليارات دوالر( مقابل  7.44مليار دينار )

 مليارات دوالر( قبل سنة.
مليارات دوالر(  3.15مليارات دينار ) 8.78واقترضت تونس مبلغ 

 .2021ر السبعة األولى لتغطية العجز في ميزانية الشهو 
مليارات  10وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز الـ 

 مليارات دوالر( إلى نهاية العام 3.59دينار )
https://www.raialyoum.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-

%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-
%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-41-82-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-7-
%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1/ 

 
 !القتل بالدوالر - 14

 04/10/2021   االفتتاحية طالل سلمان 
، والعمر كله إن شاء هللا للدوالر جاوز الدوالر الثمانين، حماه هللا من العين

وفي أرصدتهم … والدوالريين الذين يقّصرون من أعمارنا ليزيدوا في عمره
 !السمينة في مصارف الغرب

https://talalsalman.com/author/talalsalman/
https://talalsalman.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
https://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-2/
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وفي تقديرات الخبراء، كما في تخطيط حكامنا وقادتنا الميامين، إن الدوالر 
عشرة، “ر سيواصل قفزاته نحو المئة، وربما جاوزها، ألن القفزة بعد اآلن ستصي

 .وكانت من قبل درجة ثم اثنتين اثنتين ثم خمسة خمسة” عشرة
وبغير أن يكون واحدنا خبيرًا في االقتصاد فإن الممكن أن يعرف أن 

معادل النقص في قدرته هو  –بالضبط  –الزيادة في سعر صرف الدوالرهي 
 .على العيش

يوم نفسه وأخطر من هذا : إن الدوالريين ال يلتهمون رغيف اليوم، وال
 .فحسب، بل هم يلتهمون أساسيات مستقبلنا

فاألزمة االقتصادية الخانقة التي نعيش تجاوزت بمخاطرها الداهمة 
 .المواطن وشؤون حياته وأحالمه في مستقبلهن لتصيب الوطن نفسه

لقد عجز هذا المواطن ، بداية، عن االستمرار في تعليم أبنائه في الخارج، 
 .تفق على اعتباره الجامعات والمعاهد والمدارس الراقيةثم عن تعليمهم في ما ا

وعجز، تدريجيًا، عن االستمرار في عيش حياته بالطريقة التي تعودها 
ألغى بعض عاداته وبعض متطلبات حياته، ثم أضاف إلى ”: القديم“بدخله 

الئحة الكماليات الكثير مما كان يعتبره من قبل بين األساسيات، شطب على 
المكلفة، توقف عن السهر واألكل خارج البيت، وعن دعوة اآلخرين الصداقات 

للسهر عنده، استغنى عن الكتاب والصحيفة، أوقف أو باع السيارة الفخمة 
والمكلفة )هذا بالنسبة للميسور(، أما غير الميسور فعاد صاغراً إلى األوتوبيس 

طلبات البيت أو إلى السرفيس، ومن لم يعد اليوم سيعود غدًا، تحايل على مت
 …والزوجة واألطفال الخ

على إن هذا كله لم يفده، إذ أن تدهور الليرة لم يتوقف عند حد، وهكذا 
استمر دخله في التناقص، على رغم زيادة صفر أو أصفار إلى يسار الرقم 
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األصلي، وصارت المفارقة فاقعة: كلما زادت األصفار زاد عجزه عن توفير 
 انات الغد،مستلزمات العيش، ناهيك بضم

الوطن، ” مقومات” فك“أما اليوم فاألزمة االقتصادية تساهم جديًا في 
 نفسه،

لقد كان المواطن يفترض أن مشكلته مع نظامه هي مشكلة سياسية 
مرتكزها ومنطلقها اقتصادي )الحقوق، مطالب اإلصالح ورفع الغبن، العدالة 

ر فرص لتقدم في توزيع موارد الدولة، اإلنصاف في الوظائف وفي توفي
واالزدهار للمناطق، توفير الضمانات لمحدودي الدخل وصغار الكسبة من 

 .العمال والفالحين والموظفين، وحتى للشرائح الدنيا من الطبعة المتوسطة(
أما اليوم فيحس المواطن أنه قد خسر بعض األرض وكل الدولة والعالقات 

ظام إياه وقد خسر كل بريقه الطبيعية بينه وبين سائر المواطنين، وبقي له الن
الخلب فلم يتبق منه إال إفرازاته القاتلة: الحرب األهلية والليرة المهلهلة والجواز 

واألهم إن المواطن افتقد األمان، بمعناه العميق والشامل، في  !سيء السمعة
 .هذا الوطن، أمانه اليوم وأمانه في الغد وفي مواجهة عاديات الزمان

واختفى في مهجع األحالم ألن المتبقي منه على  صار الوطن ذكريات
ومنطقي والحالة هذه أن يحاول الهرب … األرض يتبدى له في صورة الكابوس

في األرض، ” جهنم أحمر“منه، إذا توفر له ثمن تذكرة السفر وتأشيرة إلى أي 
 !على حد تعبير صديقنا األرمني

 1986ون األولكان 27بتاريخ ” السفير“جزء من مقال نشر في جريدة 
https://talalsalman.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-
2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2582%

25d8%25aa%25d9%2584-
%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7

%25d8%25b1-2 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 مساومات وفساد في عملية التقييم العقاري وتالعب بالضمانات - 15 

 فاتن شنان –البعث  
في الوقت الذي يتحّفظ فيه بعض المواطنين على القروض المطروحة، 

ن الثبوتيات والضمانات سواء االستثمارية أو الشخصية، لجهة صعوبة تأمي
الالزمة لها، يقابله حماس البعض على المقلب اآلخر لدخول غمارها 
واالستفادة منها كمحاولة لتغيير واقعهم المعيشي ورفع مستوى دخلهم الشهري، 
كونها فرصة جيدة وفق منظور من يملك أفكارًا أو مشاريع صغيرة يرغب 

بات القروض، سواء السكنية أو بتطويرها، ورغم تأكيدهم صعوبة تأمين متطل
التجارية من أوراق ومستندات تستنزف طاقتهم وجيوبهم، إال أنهم لم ينجوا من 

 .!محاوالت االستغالل والوقوع فرائس لبازارات سعرية لقروضهم المأمولة
 في التفاصيل

تخفي بعض تفاصيل الحصول على القروض ثغرات تمّهد لمدخل فساد 
سة لها، فباإلضافة لوجود سماسرة القروض والذين ورشاوى يقع المقترض فري

غالبًا ما يكونون على تواصل دائم مع المصرف أو من داخله، أو معقبي 
معامالت يزعمون معرفتهم بخبايا القروض ومعامالتها المعقدة، األمر الذي 
يكلف المقترض مبالغ كبيرة غير رسمية لقاء الخدمة وتوصيل المقترض إلى 

الستالم قرضه دون عناء، يضاف إليها مدخل آخر ال يقّل نهاية المطاف 
أهمية في نشر الفساد وهو قضية التخمين العقاري، إذ يطلب تخمين قيم 
الضمانات العقارية المقدمة لزوم القرض من قبل مقّيمين عقاريين معتمدين 
لدى وزارة المالية، ويتّم تقييم الضمانة وفق عدة معايير تتعلق بالمساحة 
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وقع ونوع اإلكساء، ولكن هذه المعايير فضفاضة غير محّددة بسعر رسمي والم
يستند إليه المقّيم بعمله، لذا تتفاوت األسعار بشكل واسع رغم بعض المحددات 
التي نّص عليها قانون البيوع العقارية، إال أن اإلشكالية ليست في عدم دقة 

عري في الكشوف، إذ المعايير رغم أهميتها وقدرتها على تقليص الفارق الس
ألفاً والمليون ليرة للمتر الواحد في العقار نفسه وموقعه  250يتراوح الفارق بين 

الجغرافي واتجاهاته، لذا ينتج غالبًا عن التخمين كشفين بسعرين مختلفين 
للضمانة العقارية نفسها، وليخفف المصرف مخاطر القرض يعتمد األقل 

تكمن بنمو فرص الفساد في هذا المسار  بينهما، ولكن اإلشكالية الحقيقية
والتالعب على المقترض، واستغالل المعايير لفتح مجال للتفاوض معه بغية 
رفع قيمة الضمانة ووضع سعر متناسب مع طموح المقترض بالحصول على 

 .قرض بسقف عاٍل مقابل مبلغ نقدي يضاف إلى حساباتهم الشخصية
 إكرامية

في على أمانة المقّيم العقاري، إذ يتّم على الرغم من تأكيد مصدر مصر 
اعتماده لدى وزارة المالية وأدائه القسم على اإلخالص بالعمل، بالتوازي مع 

ألف ليرة عن كل تقييم  40صرف مبالغ مالية لكل كشف يقومون به يبلغ 
ضمانة، إال أن بعض المقترضين أكدوا قيامهم بدفع مبالغ كبيرة تحت مسّمى 

مين ليحظى المقترض بسعر أعلى، وبالتالي حصوله على للمقيّ ” إكرامية“
قرض بقيمة أكبر، والسيما أن االتفاق يتّم خارج حدود المصرف وخالل الجولة 
على تقديم كشوف عالية متقاربة بقيمتها المالية. وكشف آخرون عن وجود 
أساليب عديدة لضمان عدم رفض المصرف للقيمة بتصوير عقارات أخرى 

انة المقدمة، والكثير من أساليب التحايل على واقع الضمانات على أنها الضم
المقدمة، ولعل ملف تعثر القروض الذي تعاني منه المصارف العامة إلى 
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اآلن دليل دامغ على سوء التقدير أو التالعب في الضمانات المقدمة 
للقروض. وبدوره أكد المصدر أن المصرف يتلقى ملف القرض مرفقاً بالكشف 

للضمانة العقارية مع صور فوتوغرافية عنها، ليصار لدراستها ومقارنة المالي 
السعر بالصور، وفي حال تّم اكتشاف فارق كبير من حيث جودة الضمانة 
والسعر المرفق يتّم إعادة الطلب إلى الفرع المعنّي للقيام بكشف جديد مع 

كس سلبًا على استبدال المقّيمين العقاريين، مشيرًا إلى أن أخطاء التقييم تنع
المصرف وترفع من حجم المخاطر، لذا فالمصرف حريص على تطابق 
الصور والقيم المالية، وبما يتعلق باإلجراءات بحق المقّيم يقوم المصرف 
بإلغاء تعامل المصرف مع أولئك المقّيمين ويتّم استبعادهم من الملفات 

 .الالحقة
 إلغاء التعامل

ين علي بّين أن هناك ثالث جهات مدير المصرف العقاري الدكتور مد
تقوم بعملية تخمين الضمانات، تبدأ من المصرف كجهة أولى ثم هيئة التطوير 
العقاري، وفي حال كان هناك ملف تنفيذي يقوم خبراء المحكمة بالتخمين. 
كما بّين علي أنه في حال اكتشاف مبالغة في تقييم الضمانة العقارية المرفقة 

المصرف بطلب خبرة ثانية وتقديم كشوف جديدة من مع ملف القرض، يقوم 
قبل مقّيمين آخرين، مع إلغاء المصرف ألي تعامل مع كل مقّيم عقاري أساء 

 .العمل بمهمته، أما العقوبات فتصدر من الهيئة أو الوزارة
 عقوبات متدرجة

وبما يخّص العقوبات التي تطال المخالفين وفق ما أكدته مديرة هيئة 
التمويل العقاري انتصار ياسين أنه في حال ارتكاب خبير اإلشراف على 

الخاص بتنظيم مهنة - 2012لعام  8التقييم أية مخالفة ألحكام القانون رقم 
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أو أقدم على تصرف يخّل  -التقييم العقاري وضبط عمل خبراء التقييم العقاري 
بها أو بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وآدا

ارتكب تصرفًا يسيء إلى مكانتها، ُيحاُل إلى لجنة تأديبية تشكلها الهيئة 
بالتعاون مع التنظيم المهني، وتشكل لجنة التأديب بقرار من الوزير برئاسة 
قاٍض مستشار يسميه وزير العدل وعضو من مجلس اإلدارة وعضوين من 

ة وخبير محلف لدى التنظيم المهني أو من الخبراء المرخصين من قبل الهيئ
المحاكم ذات الصلة بالمهنة، كما يحق للجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا في 
أدائها لمهمتها، ويعاقب خبير التقييم العقاري المخالف بالتنبيه الخطي 
وتتصاعد العقوبات إلى اإلنذار الخطي ثم اإليقاف عن مزاولة المهنة لمدة ال 

 .الترخيص تزيد عن ثالث سنوات يليها إلغاء
وأكدت ياسين أن الهيئة تعمل على تنظيم عمل خبراء التقييم العقاري من 
خالل إصدارها عدة قرارات تنظيمية لعمل الخبراء من حيث أسس التقييم، 
معايير التقييم، األتعاب، ونماذج إعداد التقرير. كما تسعى الهيئة لوضع مزيد 

التقييم العقاري بما يحّقق من الضوابط للرقابة واإلشراف على عمل خبراء 
الشفافية ووجود ثقة متبادلة بين خبراء التقييم العقاري والجهات العامة 
والخاصة طالبة الخبرة، مشّددة على جميع الجهات العامة والخاصة التواصل 
مع الهيئة في حال وجود مشكالت في أي عملية تقييم عقاري أو مخالفة من 

 .مور أصوالً قبل خبراء التقييم لمعالجة األ
 ثالثة أسس

ويبدو أن معالجة الظاهرة بحسب رأي خبراء مصرفيين تكون عبر اعتماد 
ثالثة مقّيمين عقاريين للحؤول دون وجود تواطؤ مع المقترض لتقديم سعر 
مبالغ به للضمانة، بالتوازي مع االستئناس بالتقييم المالي لوزارة المالية، لتالفي 
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ات بشكل شخصي، كما يمكن أن يتّم التشّدد في أية محاولة رفع قيم الضمان
طلب ضمانة عقارية توازي ضعفين إلى ثالثة أضعاف القرض لتقليص نسبة 
المخاطرة لدى المصرف، أما فيما يخّص القروض الشخصية واالستثمارية، 
فوجود كفالء للمقترض يقّلل نسبة المخاطرة في حال وجود المبالغة في تقييم 

% من قيمة 200أن معظمها يشترط ضمانة توازي الضمانة، والسيما 
 http://syrianexpert.net/?p=60270 فاتن شنان –القرض..البعث 
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 ليرة  50م ع ك مدونة العمالت: ورقة نقدية من فئة 
 يدفع لحاملها شكًا على باريس وقيمة الليرة عشرون فرنكاً 

  1939إصدار بنك سورية ولبنان بيروت أول نيسان 
 0.00سل التسل

 جنيه إسترليني 3000تم بيعها بالمزاد العلني في لندن بمبلغ 
 جنيه إسترليني 4800 – 3200كان سعرها المتوقع بين 

 في وسط الصورة يظهر معبد باخوس الروماني
 

 الفه وسهلة للغاية شيقة بطريقة مقدمة مهمة ومعلومات للفكر مادة - 16

 اإلدارة بمنطق "جراهام ستيفانز"..!  
 أيلول 5األحـد  -صحيفة الوطن -بساطة  د.سعـد

اضطر رئيس مجلس اإلدارة في شركة مرموقة لسفر ضروري بغـية 
حضور اجتماع عـاجل؛ وكان قد ابتاع ))أو تلقى هدية، ، ،(( بطاقتين ألمسية 

 ممتعـة لحضور حفلة موسيقية راقية في دار األوبرا.
لكفاءة والجودة لديه؛ استدعى صاحبنا: السيد غراهام ستيفنز/ مدير قسم ا

 مبديًا لمسة كرم؛ ومنحه البطاقتين لالستمتاع وزوجته بروائع الموسيقا.
دهش المدير فور عـودته من رحلة العـمل عندما وجد عـلى مكتبه تقريرا 

 !-بكل أمانة –من السيد ستيفنز؛ نرفق لكم نصه 
 سيدي الكريم
 بعـد التحية

 ….(.أشكر دعـوتكم الكريمة )الخ
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إلى حفلة كونسيرتو؛ وكانت المعـزوفة  –بطلب منكم  –هبت وزوجتي لقد ذ
« شوبيرت»لمؤلفها « السمفونية الناقصة»التي احتلت جل األمسية؛ بعـنوان 

Schubert›s unfinished symphony ؛ عـلى الرغـم من رأيي أن عـماًل ،
هاكم ناقصًا كهذا يجب إهماله. فقد تابعـت المعـزوفة طوال فترة الحفلة؛ و 

 األخطاء التي أعـتبرها خلاًل يمس جوهر األداء. –وليس كل  –بعـض 
( عـازف كمان؛ يعـزفون ذات 22المشكلة األكبر تبّدت بوجود ) -1

 …( منهم21الهدر والالمباالة! أعـتقد أنه يجب طرد ) اما هذاللحن! 
الطبال؛ قبع في مكانه بال عـمل لوقت طويل؛ أقترح قياس زمن  -2

 مجازاته ماديًا عـلى أوقات العـمل الفعـلي.أدائه؛ و 
الكثير من المقاطع الموسيقية ظلت تتكرر بشكل مستمر؛ ولم أَر  -3

تفسيرا لتكرار نغـمة نافخ المزمار. لو استطعـنا قص تلك المقاطع المكررة؛ 
 ( دقيقة؛ بدالً من استهالك ساعـتين كاملتين!20لنجحنا بإنجاز السمفونية في )

للمعـدات؛ فقد الحظت نقصا شديدا في النمذجة فيما يتعـلـّق  بالنسبة -4
باألدوات الموسيقية؛ وبخاصة للوتريات. فمنها المبالغ بصغــره؛ وفيها المفرط 
بضخامته؛ منها ما تثبته تحت ذقنك؛ ومنها ما تقبض عـليه بكلتا ساقيك؛ 

ير في أتصور لو تم توحيد القياس لكل تلك التجهيزات؛ لنتج عـن ذلك توف
 الوقت؛ والمصروف؛ ما يجعـل عـملية الصيانة أبسط بكثير.

؛ لم يعـزف  -كما يفترض-القائد )المايسترو( وهو الشخص األهم  -5
لحنا واحداً طوال الحفلة؛ بل اكتفى بالتلويح بيده. عـالوة عـلى ذلك؛ أبدى سوء 

لراقي؛ بل كياسة منقطع النظير؛ لبقائه طوال الحفلة معـطيًا ظهره للجمهور ا
السكوت عـنه. ولو كنت  نال يمكإنه هددهم مرتين بعـصاه! األمر الذي 

 مسؤوال لفسخت عـقده إن لم يقـّدم االعـتذار الالئق.
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بالمختصر؛ أنا شبه متيـّقن أن السيد شوبيرت؛ لو قام بتجنـّب تلك 
م. بداًل من تركنا نستمع لسمفونية ياألخطاء؛ لحظي عـمله بنجاح عـظ

 !«ناقصة»
 دمتم بكل احترام.

 مضحكة أم مبكية؟… رسالة؛ ال أدري كيف أصفها
أال نرى في حياتنا الحقيقية ردود أفعال في الكثير من اإلدارات؛ … ولكن

 تشبه بمضمونها تعـليق صاحبنا عـلى رائعـة شوبيرت؛ والتي وصمها بالنقص؟
؛ وقد بالختام: اإلدارة هي مزيج من العـلم والفن؛ وليست عـلمًا جامداً 

 فما تلك الشعـرة؟!.« شعـرة معـاوية»اختصرها كثيرون بمصطلح 
هاء والحنكة؛  فقد ضربت األمثال بحسن إدارة معاوية حيث ُيعتبر رمزًا للدَّ
واوين المركزية: ديوان الرسائل؛ وديوان  ففي إدارتِه الداخلية أنشَأ عددًا من الدَّ

ت العرب تتحدث عن ُحسن اإلدارة الخاتم، وديوان البريد، ونظام الَكَتبة. وكان
بلوماسية في دولته وفق المصطلحات الحديثة؛ حيث كان يردد: )لو أن  أو الدُّ
وها أرَخيتَها، وإذا أرُخوها  بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا َمدُّ

 https://alwatan.sy/archives/271912 َمددتُّها(.
 

 !! ت دليل براءةالياقات البيضاء ليس مختلسون ونّص.. - 17

 19/09/2021 :الخبير السوري  –ناظم عيد 
لم يكن مازحًا ذلك الرجل الذي اتصل بنا ذات يوم، مرغيًا مزبدًا، وهو  

بسبب ” االنسحاب من االقتصاد السوري ” يتوّعد بسحب استثماراته من البلد 
 …على حد تعبيره” البيئة غير المشجعة لالستثمار” مضايقات تعّرض لها، و 
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هذا، عبارة ” رجل األعمال ” بعد التحّري واالستفسار اتضح أن استثمار 
كانت عدم ” ثورته“عن سوّبر ماركت في إحدى مدن ريف دمشق، وسبب 

الموافقة على اعتماد شهادة السوق التي حصل عليها من دولة خليجية، حيث 
 !!.كان يعمل، واستبدالها بإجازة سورية خاّصة

لى سورية، أي قبيل األزمة والحصار واختالط الحادثة قبيل الحرب ع
الطرح الذي ” سخافة” األوراق ودخول البالد في نفق الضائقة الّراهنة، ورغم 

آنذاك، إاّل أن كان باإلمكان تفّهمه كأن نطالب ” المستثمر الغاضب” دفع به 
بتعديل قانوني بسيط يضفي بعض المرونة في التعاطي مع حاالت كحالته، 

اعتدنا عليه في سياق اللهفة الحكومية الستقطاب ” ابتزازياً ” طرحًا لكنه كان 
الرساميل من الخارج ، وإفراطها في إنتاج التسهيالت المغرية لتحقيق هذا 
الهدف، ونذكر أن ثمة تحفظات كثيرة أبداها خبراء االقتصاد وكذلك اإلعالم، 

لة إذعان وليست على السخاء الزائد في اإلعفاءات التي رآها بعضهم أنها حا
 !..إجراءات تحفيز واستقطاب

ورقة خبيثة يلّوح بها في وجه الحكومة، كّل من يلفحه ” االبتزاز“اليوم بات 
استحقاق من أي نوع، كان قد سقط سهوًا أو ُأسقط عمدًا، في خضم تفاعل 

، وكان العنوان األبرز ”االستثمار في الفساد” جذوة ما يمكننا أن نسميه 
يبي الذي اختلفت وتباينت كثيرًا التقديرات بشأنه، لكنه كان رقمًا التهرب الضر 

كبيرًا يفوق الرقم اإلجمالي للموازنة العامة للدولة في سنة مالية كاملة، وهذه 
وحتى  –  وقائع ال يستطيع أحد إنكارها، هي ذاتها ما حدا بالكثير من الخبراء

حقيقّية لجهة ” ة ضريبّية جنّ ” ليهمسوا همسًا بأن سورية باتت  –رجال أعمال 
الممارسات وليس التشريعات.. بالتالي ارتفعت المؤّشرات هنا إلى مستويات 
متقدمة بالمقارنة مع دول أخرى في المضمار اإلقليمي والعربي، لجهة العائد 
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االستثماري وسرعة دورة رأس المال، لكنها مؤشرات لم توثَّق حينها، بل على 
والشكوى لذّر الرماد في العيون، على ” االبتزاز” العكس لم ينقطع ضجيج 

 .”الّنق سياج الّرزق ” طريقة المثل اللبناني الشهير 
لقد وصلت حالة ابتزاز بعض رجال األعمال للحكومة، بل وللبلد عمومًا، 
إلى درجة مريبة بمجّرد عودة الحكومة حاليًا إلى الدفاتر القديمة تحت وطأة 

ستدراك تراٍخ مريب لحكومات سابقة في تحصيل الحاجة الملّحة، ومحاولة ا
حقوق الخزينة، ومطالبة من أدمنوا تجاهلها وااللتفاف عليها، ليعلو الصراخ 

المنقول بالوكالة عبر صفحات الميديا الملّونة ” الوعيد“والتذّمر، بل وأحيانًا 
 !!المتلّونة ؟؟

تسديد رغم أن الظرف الّصعب حاليًا يقتضي أن يبادر رجل األعمال ل
التزاماته الضريبّية طوعًا، ال أن يتهّرب ويتذّمر ويمأل الدنيا صراخًا من 
المضايقات التي يتعّرض لها، لكن ما يحصل بات ُمحبطًا ألنه كشف أننا 
فقراء بأهم ثروة تفاخر بها اقتصادات العالم وهي الكم الذي تحظى به من 

 .رجال األعمال الحقيقيين
ح ما لن يروق لكثيرين، في زمن اختالط ندرك أن في مثل هذا الطر 

األوراق وتداخل الحقوق والواجبات، وانحراف المفاهيم وانزواء استحقاقات 
االنتماء أو هبوطها إلى درك متدٍن على الئحة االعتبارات الطارئة التي 
عّومتها الحرب واألزمة..لكن المنطق يفرض نفسه دومًا ولو بقسوة ليبقى 

 .منطق
نختم بسرد حادثة  –وهؤالء على حق  –إال باألدّلة الحسّية  ولمن ال يقتنع

كّنا شهودًا عليها في أحد االجتماعات الرسمّية المخصصة لمناقشة آليات 
على خجل في  –التحقق الضريبي..حيث باح أحد المعنيين في وزارة المالية 
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ية، بأن شركة كبرى دفعت ببياناتها إلى وزارة المال –محاولة لدرء الفضيحة 
الحادثة ” مليون ليرة في عام كامل  200مفصحًة عن رقم أعمال ال يتجاوز 

 صاحب اعترف والتحقيق والتحقق المراجعة بعد لكن ،″2019في العام 
 العام، ذاك في شركته ألعمال إجمالي كرقم ”ليرة  مليار 7 ” بمبلغ الشركة

 بمبلغ كتفاءاال تحاول كانت فيما ليرة مليار 3 عن أخرى  شركة أفصحت فيما
فكم لدينا مثل هذه الشركات..وكم هي قيمة األموال المستحّقة  .ليرة مليون  50

الحذاقة ” للدولة والتي أدرجها أصحابها في قائمة العائدات واألرباح و 
هؤالء هم الصارخون الناعبون ناشرو الضجيج في كل اتجاه  ؟؟” االستثمارية

عليهم..فكيف لو اختارت الحكومة من مجرد وضعهم أمام استحقاقات مترتبة 
 معالجة أوضاعهم بمفعول رجعي..؟؟

هامش: سورية من البلدان القليلة في هذا العالم لم تلحظ في قوانينها 
” : تهم التهّرب الضريبي أطاحت بـ2عقوبة السجن للمتهربين ضريبيًا. هامش

تهم  رئيس وزراء إيطاليا وكانت الضربة القاصمة من بين سلسلة” برلسكوني
  إال التهرب الضريبي استطاع مواجهتها..

http://syrianexpert.net/?p=59876 
 

سورية  بنك”.. األمل بالعلم“برعاية وزير التربية وتحت شعار  - 18
 الدولي اإلسالمي يكرم األوائل في الثانوية بمختلف فرعها

 :2021 /9/ 20دمشق / 
” األمل بالعلم“عار برعاية وزير التربية الدكتور دارم الطباع، وتحت ش

وللعام الخامس تواليًا،  20/9/2021كرم بنك سورية الدولي اإلسالمي األثنين 
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 –الطالب األوائل على مستوى سورية في الشهادة الثانوية بفروعها )العلمي 
 .المهنية التجارية( –المهنية الصناعية  –المهنية النسوية  –الشرعية -األدبي 

إطار المسؤولية االجتماعية التي يوليها البنك وتندرج هذه المبادرة في 
.للمسيرة التعليمية وإيمانًا منه بأهمية العلم في تنمية مستقبل األجيال القادمة

 
السيد الوزير أكد خالل التكريم أهمية التحلي باألفعال الحسنة لتقترن 

ام بالتفوق، الفتًا إلى أهمية مبادرة بنك سورية الدولي اإلسالمي في االهتم
بالشباب الذين هم مستقبل سورية، موضحًا أهمية البنوك لتسيير االقتصاد 

 .الوطني، وإعادة اإلعمار، والنهوض بالواقع الصناعي والتجاري و الزراعي
وأضاف الوزير: التفوق مرحلة ونحن حاليًا في عصر المفاهيم الذي ال 

ن خالل يعتمد على رؤوس األموال فحسب بل على مصادر وموارد متاحة م
الفكرة التي ُتخترع وُتصدر، األمر الذي يفرض االنتقال من التفوق إلى التميز 
واإلبداع، والبحث عن طرائق جديدة لالنسجام في المجتمع، ألن إعمار سورية 
يحتاج للمبدعين، موجهًا شكره لهذه الكوكبة من المتفوقين، والتهنئة ألسرهم 

 .على الرعاية والتوجيه
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ار الست الرئيس التنفيذي للبنك شكر السيد وزير التربية بدوره السيد بش
على رعايته وحضوره حفل التكريم، وهنًا الطلبة المتفوقين، متمنيًا لهم المزيد 
من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة، وأكد على أهمية االستمرار 

ة بالتفكير، كما في التفوق، وانتقاء خياراتهم الدراسية بدقة وبعد دراسة مشبع
توجه بالشكر العميق إلى اآلباء واألمهات الذين تعبوا وكافحوا من أجل رفعة 

 .أبنائهم وإرتقائهم في مجتمعهم
وأضاف الرئيس التنفيذي: إن البنك يحرص على تكريم المتفوقين تقديرًا 
لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، وتشجيعاً لهم الستكمال هذه 

رة والمثابرة على العمل الدؤوب، وأيضًا تقديرًا لذويهم، الذين ال يدخرون المسي
 .جهدًا في توفير احتياجات أبنائهم والسهر على راحتهم للوصول إلى مبتغاهم

وأكد الرئيس التنفيذي على أن أبواب بنك سورية الدولي اإلسالمي مفتوحة 
نهم حجر األساس في أي أمام الطالب الراغبين بالتعلم والتدريب في البنك أل

.مؤسسة تبحث عن التطور والنمو
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وتم تكريم وزير التربية وتقديم درع لجهوده المخلصة، ودوره في المساهمة 
 .في تطوير العملية التربوية ورعاية اإلبداع والتفوق 

طالبًا وطالبة عن  28ومن جهتهم أعرب الطالب المكرمون وعددهم 
م وشكرهم لبنك سورية الدولي اإلسالمي على سعادتهم بهذا االهتمام والتكري

استقبالهم وتكريمهم، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون له األثر اإليجابي لتحقيق 
 .المزيد من التفوق والنجاح

وفي الختام قدم وزير التربية والرئيس التنفيذي الدروع التقديرية والهدايا 
 .التذكارية للطالب األوائل
 :معلومات عن البنك

( مليارات ليرة 5سس بنك سورية الدولي اإلسالمي برأسمال مقداره )تأ
مليار ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في  15سورية وقام برفعه ليصل إلى 

 .2007الربع الثالث من عام 
فرعًا ومكتبًا منتشره في مختلف المناطق  28ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 

ألف متعامل حتى  275أكثر من السورية، ووصل عدد عمالء البنك إلى 
ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث  2020نهاية العام 

ألف مساهم، ومن أهم غايات  13عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 
البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

مة على غير أساس الفائدة في جميع وممارسة أعمال التمويل واالستثمار القائ
صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية االقتصادية في سورية من 
خالل قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية 
احتياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، 
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نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على إضافة إلى تحقيق 
 /http://industrynews.sy/35845-2 .حقوق المساهمين

 
خالل اجتماعهم مع وزير الصناعة ممثلو القطاع النسيجي في  - 19 

 دمشق وريفها يطالبون بتخفيض الرسوم على الخيوط القطنية المستوردة

 :أخبار الصناعة السورية
القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق   يتركزت مطالب صناعي

حول تأمين متطلبات استمرار عمل منشآت صناعة األلبسة ولتأمين  وريفها 
و ذلك خالل   كل مستلزماتها من مواد أولية وغيرها من مدخالت إنتاج

اجتماع ممثلي هذا القطاع مع وزير الصناعة في حكومة تسيير األعمال زياد 
 .صبحي صباغ

معون بتخفيض الرسم الجمركي على الخيوط القطنية وطالب المجت
المستوردة وذلك لعدم توفر الخيط القطني لدى شركات القطاع الحكومي وعدم 
توفر كل النمر من الخيوط القطنية المسرحة والممشطة عند شركات القطاع 
الخاص مما أدى إلى ارتفاع سعر الخيط القطني المستورد بالسوق المحلية 

 نظرا لندرته
ضرورة العمل على تأمين الوقود للمنشآت الصناعية   الصناعيون   وأكد

الستمرار عملها في ظل ظروف الضعف الكبير الذي تشهده حوامل الطاقة 
 .وشح مادة المازوت

من جهته وزير الصناعة أوضح أن الوزارة متابعة لكل ما يتم طرحه من 
المتكررة وبّين السيد  مشاكل و مواضيع من السادة الصناعيين خالل اللقاءات

الوزير أن الوزارة والقطاع الخاص فريق واحد لكل واحد منه حقوقه التي يجب 
أن يحصل عليها و واجباته التي يجب أن يؤديها لآلخر وعندما تؤدى الحقوق 
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والواجبات بشفافية من كل المؤسسات واألفراد سيكون هناك أساس للعمل 
 .صحي وسليم والنهوض االقتصادي يبنى عليه بشكل

وطالب السيد الوزير خالل االجتماع السادة الحضور بتقديم مذكرة 
تتضمن مقترحات وآليات لتحسين العمل، وبخصوص تأمين مادة المازوت 
نوه السيد الوزير إلى أن الموضوع تم طرحه خالل اجتماع السيد رئيس مجلس 

د الوزير الوزراء مع الصناعيين في مدينة عدرا الصناعية، و وعد السي
الحضور بالتواصل مع الجهات المعنية إليجاد الحلول السريعة لتأمين مادة 

 .المازوت للمنشآت الصناعية
كل من المهندس محمد مهند دعدوش عضو مكتب  وحضر االجتماع 

الغرفة و األستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة الغرفة و المهندس 
ير مديرية صناعة ريف دمشق محمد فياض عضو مجلس إدارة الغرفة ومد

 .و المهندس خلدون البرشة مدير االستثمار الصناعي في وزارة الصناعة
http://industrynews.sy/35222-2/ 

 
 الوزير سالم: تجار السكر أصبحوا حكومة بحد ذاتهم ..  - 20

ووعد بحل مشاكل  ”..السورية للتجارة“حجم هائل من الفساد الموجود في 
 الصناعيين

   15/09/2021 
في سياق تالقي األفكار والطروحات بين ما تطرحه وزارة التجارة الداخلية  

وحماية المستهلك والصناعيين، وبغية توضيح قضايا مهمة وأساسية قد تقلق 
، وفي إطار معرفة المطالب الملحة 8الصناعيين مثل المرسوم رقم 

في غرفة صناعة للصناعيين، وإصالح العالقة بينهم وبين الوزارة، عقد اليوم 
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دمشق وريفها اجتماع ضم عددا من الصناعيين بحضور وزير التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك عمرو سالم الذي شدد على أهمية التركيز على موضوع 
الشراكة مع القطاع الصناعي الخاص كون االستثمار الصناعي من 

ل تحتاج لوقت االستثمارات الطويلة األمد والتي ال تهدف للربح السريع ب
طويل، فضاًل عما تعانيه من مجموعة من الصعوبات الجمة الداخلية 

 .والخارجية
الذي ال يستهدفهم كونه  8وطمأن سالم الصناعيين حول المرسوم رقم  

يتعلق بالمواد التموينية والمدعومة، ومع ذلك ستتم دراسة تعليماته التنفيذية 
اقتضى األمر وفي أسرع وقت  بشكل دقيق، واقتراح تعديل بعض مواده إن

ممكن، بحيث يزول أي قلق منه لدى الصناعي، أو التاجر، أو المستثمر، 
مشيراً إلى أنه قد نسق مع وزير االقتصاد واللجنة االقتصادية لتشكيل مجموعة 
تضم اتحادات الغرف الصناعية، والتجارية، والزراعية، لوضع مذكرة وبنود 

ت التي تكتنف واقعهم، واعدًا الصناعيين بحل حول كافة المعوقات، والمشكال
جميع المشكالت خالل جلسة اجتماع واحدة، ودون الحاجة إلضاعة الوقت، 

، مؤكدًا أنه بادر لحضور ”وعقد اللجان، قائاًل: سأكون سفيركم لدى الحكومة
هذا االجتماع لسماع مطالب الصناعيين مباشرة دون أية حواجز كونهم على 

 ..كثر من الحكومةعلم بمشاكلهم أ
ووعد سالم بتأمين مادة السكر للصناعيين من معمل الفوز الذي خصص  

جميع منتجاته للسورية للتجارة وبالسعر الرسمي من خالل إعداد قوائم من قبل 
الصناعيين تتناسب مع القدرة التشغيلية لمعاملهم بالتنسيق مع الغرفة، وشرح 

ار والتي تسببت في ارتفاع سعر مادة سالم بعض الممارسات التي يتبعها التج
السكر مثل وجود تاجرين ينقالن السكر من ذات المنشأ وعلى نفس السفينة، 
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ولكن األول يقرر رفع سعر السكر كونه مستورد بالدوالر المدعوم، وذلك بغية 
سحب أكبر مبلغ من دوالر المركزي، في حين اآلخر أفصح عن سعر 

لخاص، بغية االستفادة من التخفيضات منخفض كونه استورد من حسابه ا
في الرسوم والضرائب، كما أن بعض التجار عمدوا مؤخرًا إلى إخفاء المادة، 

 .ويطالبون حاليًا برفع سعرها
السورية “وفي إشارة من الوزير إلى الحجم الهائل من الفساد الموجود في  

بل نتيجة بين أنه تم ضبط مستودع يحوي أطنانا من السكر المتج” للتجارة
طول مدة تخزينه، وتبين أن مصدرها من صاالت السورية للتجارة حيث يتم 
تبديل الغالف وبيع السكر في السوق بسعر مرتفع، وتمت إحالة المسؤولين 
عن ذلك للقضاء، وأنه شخصيًا لم يجد في سوق الهال لدى الوكيل المعتمد 

 !ر حكومة بحد ذاتهمولو كيلو واحد من السكر، قائاًل: لقد أصبح تجار السك
وفي حادثة أخرى, علمت الوزارة بدخول كميات من السكر تهريبًا عبر  

، ومع ذلك تم ”الجندلي”و” الشيف نديم“ميناء طرطوس من قبل شركتي 
التواصل مع الشركتين بشكل ودي لتفريغ الكميات تحت إشراف الوزارة وبيعها 

ت تذكر. وحول كميات السكر بالسعر الرسمي، وفعالً تم ذلك دون أية إشكاليا
تستجر يوميًا من ” السورية للتجارة“التي يتم توزيعها يوميًا علق سالم بأن 

طن لتأمين  500طن لتأمين الطلب من المواد المدعومة، و 500معمل الفوز 
 .حاجة السوق بالسعر الحر

وفي ظل األزمات االقتصادية التي نعانيها، تم إعطاء األولوية الستيراد  
ألف طن من مخصصات النفط، في حين بقيت  400لقمح وتم تغطية ثمن ا

ألف طن بحاجة للتغطية حيث تم العمل على تأمينها من خالل  500كمية 
قائمة الممنوعات من االستيراد ، والتي كان من المفترض أن تقتصر على 
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بعض المواد الثانوية، ولكن _ والكالم للوزير _ ونتيجة عدم كفاية القطع 
لمخصص الستيراد القمح تم توسيع القائمة، وتضمينها مواد كالجوز والتمر، ا

وبالنهاية فإن هذه القائمة محددة بمدة ستة أشهر فقط، معتبرًا أن تخفيض 
من سعر منتج معين قد يساهم في تأمين استيراد أدوية  –أحياناً  –دوالر واحد 

 .السرطان
المنشآت على موضوع هذا، ويحتج العديد من الصناعيين وأصحاب  

قسوة الضرائب المفروضة من قبل وزارة المالية، حيث ذكر سالم أن هذه 
الضرائب محقة فعلى سبيل المثال احتج أحد أصحاب المطاعم على الضريبة 

كيلو من مادة اللحم  25المفروضة على مطعمه قائاًل: إنه ال يبيع أكثر من 
جرار المطعم من الغاز تبين أنه يوميًا، ولدى سؤال وزارة النفط عن حجم است

جرة غاز عادي + طبيعي، ولدى مكاشفة صاحب المطعم بذلك طالب  400
مرة، وتكررت هذه  22من تلقاء نفسه رفع الضريبة المفروضة على مطعمه 

الحالة عدة مرات، وهذا الموضوع من شأنه اإلساءة للثقة في التعامل ويضر 
 .بكل من يعمل وفق القانون 

شارة إلى أن قرارات وزارة االقتصاد تتداخل مع النشاط وتجدر اإل 
الصناعي حيث طالب الصناعي محمد بشار الحالق خالل االجتماع بأخذ 
ذلك بعين االعتبار، فإيقاف استيراد صباغ من نوع معين قد يؤدي إليقاف 
إنتاج جلد من نوع معين، وهذا يضاف إلى مشكالت صناعيي قطاع دباغة 

فقط، كما نوه  9إلى  110خفض عددهم خالل األزمة من الجلود الذين ان
الحالق إلى أن أغلب الصناعات الجلدية ال تحوي بطاقة تعريفية تميز المشمع 
عن الجلد الطبيعي، وهذا أمر يضر بالمستهلك الذي يدفع ثالثة أضعاف 
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القطعة، والصناعي الذي تنافس منتجاته بعض المنتوجات الخفيفة والمزورة 
 .بسهولة
أما الصناعي حسام مكي فقد طالب بلجنة لحماية الصناعي على غرار  

حماية المستهلك، موضحًا أن الصناعي كان في حالة مرض، وهو اآلن فهو 
في حالة اإلنعاش نتيجة مشكالت نقص وغالء حوامل الطاقة، ونقص السكر 
الذي أوقف معامله إلنتاج البسكويت والحلويات بشكل كامل، ونقص العجوة 

لتي كانت تستخدم في صناعة حلويات تصدر على السعودية، مؤكدًا أن ا
 .عدم حل مثل هذه المشكالت يهدد وجود الصناعي وبصورة خطيرة

أحد الصناعيين بين أن آلية التسعير اآلن متعذرة، وال يمكن تثبيت السعر  
مما يؤدي لمشاكل مع دوريات التموين والزبائن، وهذا مرده لمشكالت 

المالية الكبيرة التي تم فرضها فجأة، وغالء المشتقات النفطية، الضرائب 
وغالء أجرة العامل الذي أصبح يهدد بالهجرة إلى مصر مطالبًا بمرتب قد 

 /http://industrynews.sy/35760-2   .ألف ليرة 300يصل إلى 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:   
1 - Národní islámská banka se etabluje v syrských provinciích 

 14 září, 2021 in: Komerční zprávy, Novinky 
Nově založená soukromá Národní islámská banka zveřejnila 

svůj tříletý plán, v jehož rámci otevře svoji centrálu v damašské 
rezidenční čtvrti Marota City a dalších osm poboček v syrských 
guvernorátech. Tři pobočky budou umístěny v syrské metropoli, 
dvě v Aleppu a po jedné v Hamá, Látakíji a v Homsu. 

Banka funguje coby klasická akciová společnost se syrskými a 
libanonskými akcionáři 

Základní kapitál banky činí v souladu se stanoviskem vlády 25 
miliard syrských liber 

Jedná se již o čtvrtou banku v Sýrii, jejíž pravidla vycházejí z 
postulátů islámského náboženství 

https://www.rebuildsyria.cz/narodni-islamska-banka-se-etabluje-v-
syrskych-provinciich/ 

 
 تأسس البنك الوطني اإلسالمي في المحافظات السورية - 2

 تجارية، في: أخبار  2021سبتمبر  14التاريخ: 
 ترجمة من اللغة التشيكية

أعلن البنك اإلسالمي الوطني الخاص الذي تم إنشاؤه حديًثا عن خطته 
الممتدة على ثالث سنوات الفتتاح مقره الرئيس في حي ماروتا سيتي السكني 
بدمشق وثمانية فروع أخرى في المحافظات السورية. وستكون ثالثة فروع في 

 حلب وواحد في كل من حماة والالذقية وحمص. العاصمة السورية، اثنان في

https://www.rebuildsyria.cz/category/novinky/komercni-zpravy/
https://www.rebuildsyria.cz/category/novinky/
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 يعمل البنك كشركة مساهمة كالسيكية مع مساهمين سوريين ولبنانيين
مليار ليرة سورية، بما يتماشى مع موقف  25يبلغ رأس مال البنك 

 الحكومة.
الدين  تعاليمالبنك الرابع في سوريا، الذي تستند قواعده إلى ويعد 

 .ياإلسالم
https://www.rebuildsyria.cz/narodni-islamska-banka-se-etabluje-v-

syrskych-provinciich/ 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 
 
 
 
 


