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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/  233القتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير ا

 2019 ، أيار  12األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

قة دة في التقرير قد ال تكون موثوالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الوار

بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر 

 لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

 رة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشو

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. أرجو
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 2019 ، أيار 12األحد  

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 هل يمكنك توقع كم خسر سهم "بوينغ" منذ حادث طيران إثيوبيا؟ - 1

 —(CNN) نيويورك، الواليات المتحدة 2019مارس / آذار  24األحد،  

تقريباا من قيمته خالل  ٪18خسرت أسهم شركة بوينغ األمريكية العمالقة لصناعة الطائرات، نحو 

مليار دوالر، منذ وقود  40للشركة بأكثر من  شهر مارس/آذار الجاري، لتنخفض بذلك القيمة السوقية

 ." التابعة للخطوط الجوية اإلثيوبية737حادث تحطم طائرتها "ماكس

وتأتي هذه الخسائر النادرة الحدوث للشركة، رغم األرباح الجيدة التي حققتها العام الماضي، كما 

 .2018مليار دوالر في  100قفزت مبيعاتها ألكثر من 

ليا في بؤرة عاصفة دولية، بعد حادثتين قاتلتين وقعا خالل خمسة أشهر لطائراتها وتقع "بوينغ" حا

737 Max والتي تمثل العمود الفقري لـ"بوينغ"، وجزء مهم من أسطول الشركة، إال أن هذه الطائرة ،

تم إيقافها على مستوى العالم، بل وأصبحت الشركة موضوع تحقيق جنائي أمريكي بشأن شهادات 

ذه الطائرة، فيما تقول "بوينغ"، إن ستنتهي قربيا من إصالح البرنامج الذي يحتمل أن يكون وتسويق ه

 .هو سبب المشكلة، إال أنه ال يبدو أن لهذه المشكلة نهاية سهلة

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دينيس مويلنبورج في خطاب عام هذا األسبوع إن السالمة هي 

ن السفر اآلمن والموثوق به على طائراتنا هو قيمة دائمة والتزامنا مصدر قلق رئيسي في "بوينغ" وضما

 ."المطلق للجميع

ماكس بعد وقت قصير من  737مارس/آذار الجاري، إحدى طائرات بوينج  10وتحطمت في 

جاء ذلك عقب تحطم  إقالعها في إثيوبيا ، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الذي كانوا على متنها،

ا 189وأسفرت عن مقتل  2018في إندونيسيا في أكتوبر  ماكس 737طائرة   .شخصا

ماكس، حتى  737وبدأت الدول وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم في وقف تحليق طائرة 

 .تظهر تفاصيل وافقة حول ما حدث على متن رحلة الخطوط الجوية اإلثيوبية

ا لدى "بوينغ"، في جميع أنحاء ماكس، األكث 737وتوقفت كل الطلبيات الجديدة لشراء طراز  ر مبيعا

 .العالم
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وتشير تقارير مبكرة إلى أن كال الحادثين مرتبطان بميزة برمجية لم يتم إيصالها إلى الطيارين 

 .بشكل كاٍف، فيما قال مسؤولون، الخميس، إن شركة بوينغ ستقوم بتحديث تدريب الطيارين

بوينغ" دفع رسوم "ن تعلن أنها ستطلب من وأصبحت شركة الطيران النرويجية، أول شركة طيرا

 .مقابل وقت الرحالت التي تم وقفها، ومن المتوقع أن تحذو شركات الطيران األخرى حذوها

وتعد شركة الخطوط الجوية اإلندونيسية، جارودا ، أول شركة طيران تلغي مجموعة من الطلبيات 

ن الرئيسية في "بوينغ" الذين اتصلت كحد أقصى، فيما قال معظم عمالء خطوط الطيرا 737لطائرة 

الجمعة، إما أنهم ليس لديهم خطط لتغيير طلباتهم، أو أنه من السابق ألوانه التعليق على  CNN بهم

 .خططهم

بتسليم آالف  "، إنه من المقرر أن تقوم "بوينغMorningstar وقال كريس هيجنز المحلل لدى

لشركة الكبار، مثل ساوثويست أو ريان اير، بخطوة ماكس، لكن إذا قام أي من عمالء ا 737طائرات 

 ."مماثلة، فإن ذلك فقد يتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة للتوقعات المالية لـ"بوينغ

والقسم الجنائي بوزارة  (FBI) األربعاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي CNN وقالت مصادر لشبكة

 .التسويق لها" وطرق 737العدل يقودان تحقيقاا في شهادة "ماكس 

وأضافت المصادر أن المحققين الجنائيين طلبوا معلومات من شركة بوينغ حول إجراءات السالمة 

وإصدار الشهادات، بما في ذلك أدلة التدريب للطيارين، إلى جانب كيفية تسويق الشركة للطائرة 

 .الجديدة

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/03/24/bmar19-usa-ethiopia-economic-stocks-accidents-

flight-boeing 

 

 مليون دوالر إلنتاج سيارة كهربائية 300جنرال موتورز" األمريكية تستثمر " -  2

  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة 2019مارس / آذار  23 

مة ثمارات بقيكشف شركة "جنرال موتورز" عمالق صناعة السيارات األمريكية، أنها تخطط الست

مليون دوالر، إلنتاج سيارة كهربائية جديدة، تحمل عالمة "شيفروليه"، وذلك من خالل مصنعها  300

 .لتجميع السيارات في "أوريون تاونشيب" بوالية ميشيغان

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، هذه االستثمارات الموجهة إلنتاج سيارة كهربائية جديدة من 

 .وظيفة جديدة 400شيفروليه ستوفر 
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مليار دوالر، في  1.8وتعهدت "جنرال موتورز" في البيان، بضخ استثمارات جديدة تبلغ قيمتها 

وظيفة  700واليات، مما يوفر نحو  6عمليات تصنيع السيارات بالواليات المتحدة األمريكية، في 

 .جديدة

ي دونالد ترامب، بعدما وتعرضت شركة جنرال موتورز، النتقادات حادة من قبل الرئيس األمريك

 5أعلنت الشركة عن خطة إعادة هيكلة ضخمة ألعمالها التجارية العالمية، تتضمن وقف اإلنتاج في 

، بما في ذلك المديرين %15منشآت في أمريكا الشمالية، وخفض عدد موظفيها، وتقليل األجور بنسبة 

ي جيل جديد من السيارات، مثل السيارات مليارات دوالر سنوياا لالستثمار ف 6التنفيذيين، بهدف توفير 

وأغضبت تلك الخطوة الرئيس ترامب، الذي وجه مراراا وتكراراا انتقدات  .الكهربائية والقيادة الذاتية

 .حادة للرئيس التنفيذي لجنرال موتورز ماري بارا بسبب هذا القرار

ا في لوردزتاووقال ترامب، إن الشركة ستواجه عقوبات بسبب هذه اإلغالقات، التي شم ن لت مصنعا

 .2016بوالية أوهايو، والذي وعد ترامب شخصياا بإحيائه خالل حملة 

وتضاف سيارة شيفروليه الكهربائية الجديدة، إلى سيارة شيفروليه "بولت إي إف" الكهربائية 

 .بخططها في قطاع السيارات الكهربائية "المنتجة حاليا، األمر الذي يعزز التزام "جنرال موتورز

هذه السيارة الكهربائية "وقالت رئيسة جنرال موتورز والمديرة التنفيذية ماري بارا، في البيان، 

الجديدة من شفروليه، هي خطوة إيجابية أخرى نحو التزامنا بمستقبل صناعة السيارات الكهرباء، 

ا ى فروستواصل جنرال موتورز االستثمار في عملياتها بالواليات المتحدة األمريكية حيث نر صا

وكان جنرال موتورز، قد قرر إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة خارج الواليات المتحدة، إال  ."للنمو

 ."أنها عدلت عن ذلك وقررت نقل إنتاجها إلى "أوريون

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/03/23/bmar19-usa-economic-electric-cars-investments-

careers 

 

 2019مارس  18 -الجدول االقتصادي والسياسي األسبوعي - 3

18/03/2019 ,07:36 

من المحتمل أن يشهد هذا األسبوع سوقاا نشطاا، مع ترقب صدور البيانات األمريكية والبريطانية 

الهامة واإلعالنات من البنك السويسري المركزي باإلضافة إلى تصويت بريكسيت آخر في البرلمان 

والذي من المحتمل أن يحدد في النهاية ما إذا كانت المملكة المتحدة سوف تغادر االتحاد  البريطاني

 األوروبي في المستقبل القريب. من المحتمل أن تكون التقلبات أعلى من األسبوع الماضي.
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 على األغلب أن يكون السوق أكثر نشاطاا يومي األربعاء والخميس.

 .يوم الخميس عطلة رسمية في اليابان

 الدوالر األمريكي

سوف يكون األسبوع مهماا بالنسبة للدوالر األمريكي، وكل شيء متوقع األربعاء مع توقعات 

 اإلقتصادية والبيان ومعدل النقد من البنك الفدرالي متبوعاا بالمؤتمر الصحفي العادي. FOMC لجنة

 الجنيه اإلسترليني

ترليني بداية من يوم الثالثاء مع اإلعالن عن سوف يكون األسبوع مهما جداا بالنسبة للجنيه اإلس

ا الحقاا ذلك اليوم بالتصويت البرلماني النهائي على ما إن كانت سوف تكون  مؤشر متوسط الدخل متبوعا

هناك موافقة على صفقة بريكيست من اإلتحاد األوروبي. يوم األربعاء سوف يكون هناك إعالن لبيانات 

ا بإعالن بنك  )التضخم(. يوم الخميس CPI مؤشر سوف نحصل على أرقام مبيعات التجزئة متبوعا

 إنجلترا المركزي حول معدل الفائدة الرسمي وملخص السياسة المالية والتصويت على المعدل.

 الفرنك السويسري

سوف يكون األسبوع بالنسبة للفرنك السويسري مع كون كل الحركة متوقعة يوم الخميس مع 

المالية الربع سنوي من بنك سويسرا الوطني، متبوعاا بالمؤتمر الصحفي اإلعالن عن بيان السياسة 

 العادي.

 الدوالر األسترالي

سوف يكون األسبوع مهماا بالنسبة للدوالر األسترالي بداية من يوم الثالثاء مع اإلعالن عن محضر 

تغير  بياناتاجتماع السياسة المالية من بنك اإلحتياطي األسترالي. يوم الخميس سوف نحصل على 

 التوظيف ومعدل البطالة.

 الدوالر الكندي

ومبيعات التجزئة يوم  CPI سوف يكون األسبوع بالنسبة للدوالر الكندي مع ترقب بيانات مؤشر

 الجمعة.

 الدوالر النيوزيلندي

بالنسبة للدوالر النيوزيلندي مع اإلعالن عن بيانات الناتج القومي   سوف يكون األسبوع مهماا 

 ي يوم الخميس.اإلجمال

 اليورو
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سوف يكون األسبوع عادياا بالنسبة لليورو، بداية من يوم الخميس مع القمة اإلقتصادية األوروبية 

 ويوم الجمعة مع اإلعالن عن بيانات الصناعة والخدمات األولية من ألمانيا وفرنسا.

https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/03/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-

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

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A--18-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

2019/111188?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%

A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9

%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%

85+-+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse 

 

 أوروبا تتنازع حول تفضيالت السياسة الصناعية - 4

18/03/2019 , 

بعد أن قررت المفوضة األوروبي للمنافسة، مارغريت فيستاجر، منع اندماج سيمنز وألستوم، 

جاءت ردود الفعل السلبية، من كبار المسؤولين والمواقع األلمانية والفرنسية، بسرعة. اتهم زعماء 

تحاد األوروبي، بما في ذلك أنجيال ميركل وإيمانويل ماكرون، اللجنة بأن يكون لها منظور قديم من اال

 شأنه أن يؤثر على المصالح االقتصادية للقارة.

إن الدفع الفرنسي األلماني نحو "سياسة صناعية أوروبية حقيقية" أمر مفهوم ألن كال البلدين 

ادية األخرى مثل الواليات المتحدة والصين. وبالتالي، نشروا يشعران بالتهديد من قبل القوى االقتص

 بياناا يكشف اإلستراتيجية المفضلة لديهم لتقييم ما يعتبرونه مشكلة.

شركة في العالم، خمس منها فقط أوروبية"، كما يقول التقرير الفرنسي  40"اليوم، من بين أكبر 

ا يطلب إجر ا اقتراحا اء تغييرات في اإلطار التنظيمي لالتحاد األوروبي األلماني. يتضمن التقرير أيضا

 ليكون المزيد من التدابير الحمائية مثل اإلعانات وتحديث "إرشادات االندماج الحالية".

على الرغم المنطق الواضع للتقرير، إال أنه قوبل برد فعل عدائي من قبل الدول األوروبية األصغر، 

لمانيا في اإلتحاد األوروبي، والذين شعروا أنه كان عليهم نشر التي شعرت بالتهديد من هيمنة فرنسا وأ

تقرير خاص بهم. في تقريرها، فضلت دول االتحاد األوروبي األصغر إزالة حواجز انتقال العمال 

  وفرض قواعد السوق األوروبية الحالية.

ا أن تنشر بروكسل رد فعلها اليوم. العريضة، التي تم تنقيحها م لمركز ن قبل امن المتوقع أيضا

األوروبي لالستراتيجية السياسية، تعني أن سياسة المنافسة األوروبية الحالية ال تمنع القارة من إنشاء 

 شركات منافسة وأن تغيير قوانين المنافسة سيؤثر سلباا على منطقة اليورو بدالا من مساعدتها.
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إليها من قبل الصحافة  تدعي الوثيقة، التي ال تزال غير متاحة للجمهور ولكن تم الوصول

األوروبية، أن االتحاد األوروبي صرح بالعديد من عمليات الدمج في الماضي وأن الوضع يجب أن 

ا أنه إذا سمح االتحاد األوروبي بحدوث  يقيم من خالل أخذ السياق باإلعتبار. يزعم التقرير أيضا

تدخل المجلس األوروبي في إجراءات مضادة للمنافسة، فقد تكون له عواقب منهجية قد تحد من 

 المعامالت غير التنافسية.

تحاول جميع األطراف المعنية التأثير على قمة المجلس األوروبي المقبلة، والتي ستعقد يوم 

 الخميس.

https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/03/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/111255 

 

 2019مارس  18 -التوقعات اليومية لزوج الجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي - 5

18/03/2019 ,11:35 

 التوصية اليومية لزوج الجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي

 %0.75خاطر بنسبة 

 بتوقيت لندن اليوم. 17:00يجب القيام بالتداوالت قبل الساعة 

 تداوالت الشراء:

مباشرة عند  H1 وضعية شراء عند انعكاس الحركة السعرية التصاعدية على اإلطار الزمني

 .1.3151أو  1.3179المالمسة التالية للمستوى 

 ضع نقطة توقف الخسائر عند نقطة واحدة تحت انخفاض التأرجح المحلي.

 نقطة. 25حرك نقطة توقف الخسائر لتحقيق التعادل عندما يحقق التداول أرباح بمقدار 

نقطة واسمح لبقية الوضعية  25من الوضعية كربح عندما يحقق التداول أرباح بمقدار  %50حصل 

 بالعمل.

 ت البيع:تداوال

مباشرة عند المالمسة  H1 وضعية بيع بعد انعكاس الحركة السعرية التنازلي على اإلطار الزمني

 .1.3521أو  1.3482أو  1.3350التالية للمستوى 

 ضع نقطة توقف الخسائر عند نقطة واحدة فوق ارتفاع التأرجح المحلي.
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 نقطة. 25ول أرباح بمقدار حرك نقطة توقف الخسائر لتحقيق التعادل عندما يحقق التدا

نقطة واسمح لبقية الوضعية  25من الوضعية كربح عندما يحقق التداول أرباح بمقدار  %50حصل 

 بالعمل.

أفضل طريقة لتعريف "انعكاس الحركة السعرية" هو أن يتم إغالق الشمعة الساعية، مثل المسمار 

عند إغالق أعلى. يمكنك االستفادة من هذه أو الدوجي أو الشمعة الخارجية أو حتى الشمعة العامودية 

 المستويات أو المناطق من خالل مراقبة الحركة السعرية التي تقع عند هذه المستويات.

كتبت يوم الخميس الماضي أنني اعتقدت أن : تحليل زوج الجنيه اإلسترليني/الدوالر األمريكي

لشديد واالنتشار الذي من المرجح أفضل فرصة ستكون على جانب الشراء، لكن احترس من التقلب ا

 1.3350أن يستمر لبعض الوقت. قد يكون التحليل الفني عديم الفائدة نسبياا، لكن المستويات عند 

تبدو ذات أهمية خاصة باعتبارها "خطوطاا في الرمال". في الواقع، فإن السعر يقوم بالتدعيم  1.3000و

 .1.3197ومستوى الدعم عند  1.3350بين مستوى المقاومة الرئيسي للغاية عند 

أشهر األسبوع الماضي، والذي كان عالمة صعودية،  9وصل السعر إلى أعلى مستوى له خالل 

إلى قمم جديدة، فمن المرجح أن يستمر في الصعود على  1.3350وإذا تمكن السعر من االختراق فوق 

محرك الرئيسي، حيث من المقرر صفقات الشراء. ال يزال خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي هو ال

ا فيما يُرجح أن يكون تصويتاا نهائياا على صفقة خروج بريطانيا من  أن يصوت البرلمان البريطاني غدا

ا أن التصويت لن يمر، مما قد يؤدي إلى تأجيل طويل لخروج  االتحاد األوروبي. يبدو من المحتمل جدا

ا. من الصعب رؤية سيناريو ال يرتفع بريطانيا من االتحاد األوروبي وربما يكون التخ لي عن األمر تماما

ا اليوم، إال إذا كانت هناك شائعات حول حدوث  فيه الجنيه قريباا، ولكن من المحتمل أن يكون ثابتاا تماما

 تحول كبير في نوايا التصويت ليوم غد. لدي تحيز طويل على هذا الزوج خالل األيام القليلة المقبلة.

 م متوقع اليوم بالنسبة للجنيه اإلسترليني أو للدوالر األمريكي.ال يوجد شيء مه

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

analysis/2019/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 
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 المملكة المتحدة ستطلب تمديد الموعد النهائي لبريسكيت - 6

15/03/2019 ,10:45 

للمرة الثانية وقرار البرلمان بانه بعد رفض مسودة مشروع قانون االنسحاب من االتحاد األوروبي 

ال يرغب في ترك االتحاد األوروبي دون التوصل إلى اتفاق، ركزت دراما خروج بريطانيا من االتحاد 

 50األوروبي يوم أمس على مسألة ما إذا كانت بريطانيا ستسعى إلى تمديد فترة االشعار في المادة 

 (.2019مارس  29والذي ينتهي في بحيث تتجاوز الحد المسموح به البالغ عامين )

ال يزال المؤمنون بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يفضلون الخروج دون أي اتفاق، ولكنهم 

يشكلون بشكل واضح األقلية. لقد تمت الموافقة على االقتراح الحكومي الرئيسي )بشأن التصويت الحر 

ا. 202صوتاا و 413ألعضاء البرلمان( بأغلبية  ا،  معارضا وعلى الرغم من حقيقة أنه كان تصويتاا حرا

فقد انتهز الكثيرون فرصة تصويت سبعة وزراء في الحكومة ضد الحكومة. والمثير للدهشة أن ستيفن 

باركلي، وزير شؤون بريكسيت في الحكومة البريطانية قام بإغالق النقاش أمام الحكومة، وطالب 

 .النواب بتأييد االقتراح ثم صوت ضده بنفسه

ولقد فشل التعديل الذي كان من شأنه أن يجعل البرلمان يسيطر بشكل أكبر على عملية خروج 

 بريطانيا من االتحاد األوروبي في المرور بفارق صوتين فقط.

تنوي ماي بشكل واضح تقديم مشروع قانون االنسحاب للمرة الثالثة األسبوع المقبل، على الرغم 

واعد البرلمانية التي تنص على أن مشروع القانون الذي تم تقديمه من حقيقة أن هذا يبدو خرقاا للق

والتصويت عليه ال يمكن إعادة تقديمه في الجلسة البرلمانية نفسها ما لم يكن قد تغير بشكل كبير. يبقى 

أن نرى ما إذا كان سيتم تحدي هذا التقديم على هذه األسس إذا عاد مشروع القانون األسبوع المقبل إلى 

في حال إقرار مشروع قانون االنسحاب، ستطلب الحكومة من االتحاد األوروبي  ة التصويت.طاول

تمديد فترة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي حتى يونيو. إذا لم تتم الموافقة، فستكون هناك حاجة 

ا( وتعتقد الحكومة أن المرشحين البريطانيين سيحتاجون إلى 21إلى تمديد أطول )ربما  رشح الت شهرا

 لالنتخابات البرلمانية األوروبية في مايو.

اإلشارات الصادرة من االتحاد األوروبي مختلطة. يبدو أن هناك شهية لتمديد فترة االشعار بموجب 

، ولكن فقط في حاالت معينة. وأهم ما في األمر هو أنه يجب أن يكون هناك غرض واضح 50المادة 

ا، بينما يجادل آخرون بأن التمديد يجب  لفترة التمديد. يقترح البعض أن أي تمديد يجب أن يكون قصيرا

أن يكون طويالا بما يكفي للسماح للمملكة المتحدة بترتيب الفوضى التي سببتها. يتطلب أي تمديد موافقة 

باإلجماع من دول االتحاد األوروبي، وإذا لم يحدث هذا فإن المملكة المتحدة لن تحصل على أي صفقة 
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. إن السيطرة الوحيدة التي ستتمتع بها المملكة المتحدة في 29/3/19بأي مرحلة انتقالية في ولن تمر 

من معاهدة لشبونة والبقاء كدولة عضو في  50مثل هذه الظروف هي إلغاء إشعارها بموجب المادة 

ألسبوع، ا االتحاد األوروبي. هذا سيكون االستنتاج المنطقي لألصوات التي تم إقرارها في البرلمان هذا

 إذا تم رفض التمديد.

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

analysis/2019/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-

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

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-

%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA/111166?utm_campaign=&utm_content=%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%

D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3+%D9%84%

D9%87%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+-

+%5B%5Bdate+format=%22short%22%5D%5D&utm_medium=email&utm_source=getresponse 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

7 - Brexit: Będzie głosowanie nad przesunięciem daty wyjścia z UE 

AFP Hubert Kozieł 26.02.2019 

Funt był we wtorek po południu najmocniejszy od 21 miesięcy wobec euro. Za 1 funta 

płacono nawet 1,16 euro. Inwestorzy reagowali w ten sposób na zapowiedź brytyjskiej 

premier Theresy May, że może dojść do głosowania w parlamencie nad przedłużeniem 

procedury brexitu. 

Brytyjska premier Theresa May przedstawiła w parlamencie plan głosowań 

dotyczących brexitu. Przewiduje on, że najpóźniej 12 marca Izba Gmin będzie głosowała 

nad umową o warunkach wyjścia z UE. Jeśli umowa ta zostanie odrzucona, to 13 marca 

deputowani będą głosowali nad tym, czy wyjście z UE ma zostać przeprowadzone bez 

umowy regulującej przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią (czyli czy dojdzie do 

twardego brexitu). Jeśli wyjście bez umowy zostanie odrzucone, 14 marca dojdzie do 

głosowania o tym, czy przesunąć datę brexitu. Przesunięcie to ma być „niewielkie". 

Dotychczas zakładano, że do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dojdzie 29 marca 2019 r. 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 

Dziennik „The Telegraph" donosił wcześniej, że premier May rozważa opóźnienie 

brexitu o dwa miesięcy. Dziennik „Guardian" wskazywał natomiast, że unijni oficjele są 

gotowi przesunąć datę wyjścia nawet na 2021 r., tak by została ona zsynchronizowana z 

wieloletnią unijną perspektywą finansową. 

Na przesunięciu brexitu bardzo zależy środowiskom biznesowym. – Przekaz od 

członków naszej organizacji jest jasny. 80 proc. z nich chce uniknięcia twardego brexitu. 

Nie mamy wciąż wielu informacji o tym scenariuszu, by nasze firmy mogły się do niego 

przygotować w ciągu kilku tygodni – twierdzi Edwin Morgan, p.o. dyrektora generalnego 

brytyjskiego Instytutu Dyrektorów. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Biznes/302269949-Brexit-Bedzie-glosowanie-nad-przesunieciem-

daty-wyjscia-z-UE.html 
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8 - Jak poważne mogą być konsekwencje twardego brexitu? 

AFP Dominik Osowski 27.02.2019 

Niedobory żywności, poważne zakłócenia w handlu oraz co najmniej 13 mld funtów 

nowych kosztów dla firm – to konsekwencje opuszczenia Wspólnoty przez Wielką 

Brytanię bez porozumienia. 

Brytyjski rząd opublikował analizę, która pokazuje następstwa dla gospodarki na 

Wyspach w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia między Brukselą a Londynem. 

Raport jednoznacznie stwierdza, że Wielka Brytania nie jest gotowa na opuszczenie Unii 

Europejskiej 29 maca bez umowy przejściowej. 

W swojej analizie rząd przyznaje, że jest na dobrej drodze do ukończenia tylko dwóch 

trzecich z kluczowych projektów przygotowawczych na wypadek „twardego” brexitu. 

Wiele firm i osób prywatnych jest jeszcze gorzej przygotowana na gwałtowne zerwanie 

obecnych uregulowań handlowych między obiema gospodarkami. – Jest niewiele 

dowodów na to, że biznes rzeczywiście przygotowuje się na scenariusz bez umowy, 

dowody wskazują jednak, że gotowość małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie 

niska – twierdzi brytyjski rząd. 

Analiza pokazuje, że gospodarka na Wyspach będzie musiała zmierzyć się m.in. z 

następującymi konsekwencjami: 

niedobór określonych produktów spożywczych, w szczególności świeżych owoców i 

warzyw 

zwiększone ceny niektórych produktów spożywczych 

koszty administracyjne dla firm wzrosną o 13 mld funtów 

taryfy celne w wysokości około 70 proc. na wołowinę i 45 proc. na jagnięcinę 

utrata możliwości wolnego handlu z niektórymi krajami, w tym z Japonią i Turcją 

zredukowany przepływ towarów przez kanał La Manche. 

W analizie przytoczono również, że w przypadku brexitu bez umowy brytyjska 

gospodarka w ciągu 15 lat może się skurczyć od 6,3 do 9 proc.  

Wraz ze zbliżającym się terminem brexitu, lobby biznesowe na Wyspach za wszelką 

cenę starają się zapobiec opuszczeniu UE bez umowy. Brytyjskie Izby Handlowe twierdzą, 

że nieuporządkowany brexit byłby katastrofą dla brytyjskiej gospodarki, dla 

przedsiębiorstw i dla mieszkańców. 

https://www.rp.pl/autor/34560100008/dominik-osowski
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Sieci McDonald's i KFC, a także brytyjskie supermarkety wskazują, że gromadzą 

zapasy, jednak wszystkie magazyny i chłodnie są już zajęte. Producenci samochodów 

anulowali planowane inwestycje na Wyspach. Airbus twierdzi, że będzie zmuszony 

przekierować przyszłe inwestycje poza Wielką Brytanię. Banki i firmy finansowe 

przenoszą aktywa o wartości co najmniej 800 mld funtów poza granice kraju. Rządowa 

analiza stwierdza jednak, że jest już za późno, aby firmy w pełni przygotowały się na 

„twardy” brexit. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Gospodarka/190229397-Jak-powazne-moga-byc-konsekwencje-

twardego-brexitu.html 

 

9 - Po brexicie: Brytyjczycy w Polsce według nowych zasad 

stock.adobe.com Izabela Kacprzak 27.02.2019 

Polska szykuje zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin 

w Polsce w związku z tzw. twardym brexitem. Warto wyrobić kartę pobytu - alarmuje 

Urząd ds. Cudzoziemców. 

Według Urzędu ds. Cudzoziemców, obecnie ok. 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii 

posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w 

Polsce. W większości są to mężczyźni – 4,5 tys. osób, w porównaniu do 1,3 tys. kobiet.  

Najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt w województwach: 

mazowieckim - 2,1 tys. osób, małopolskim - 840, dolnośląskim - 530, śląskim - 440 oraz 

pomorskim - 370 osób. 

- Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są 

zarejestrować swój pobyt w Polsce jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące - podkreśla Jakub 

Dudziak, rzecznik Urzędu. - Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii 

Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela 

UE - dodaje. 

Bezpłatnie, karty pobytu wydają urzędy wojewódzkie. Jak zastrzega Dudziak, 

rejestracja i uzyskanie tych kart pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej 

Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po tzw. 

twardym brexicie. Dlaczego? 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/autor/66/izabela-kacprzak
https://www.rp.pl/brexit
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Polska przygotowuje rozwiązania prawne na wypadek bezumownego brexitu. 

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma nastąpić 30 marca br. W związku z 

tym opracowany został projekt ustawy regulującej status pobytowy obywateli tego państwa 

oraz członków ich rodzin. Dotąd korzystali oni bowiem na terytorium Polski z traktatowej 

swobody przepływu osób. Przepisy przygotowano na wypadek braku zawarcia do 30 

marca tzw. umowy brexitowej. 

Jakie zmiany czekają Brytyjczyków w Polsce? 

- Projekt ustawy zakłada ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej 

Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie brexitu będzie 

uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt 

czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania w dniu 29 marca 2019 r. prawem 

pobytu lub prawem stałego pobytu - podkreśla Jakub Dudziak. Co ważne, projekt 

przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące 

właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy 

obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. - Stąd też uzyskanie stosownych 

zezwoleń po brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze 

dla osób posiadających te dokumenty - dodaje rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Unia-Europejska/190229379-Po-brexicie-Brytyjczycy-w-Polsce-

wedlug-nowych-zasad.html 

 

10 - Rząd cofa się w sprawie zakazu handlu. Będzie powtórka z Węgier? 

Mateusz Morawiecki 08.03.2019 

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że gospodarcze skutki ustawy są inne, niż 

oczekiwano. Dlatego rozważane są różne opcje i wszystko jest możliwe. Czyżby powtórka 

z Węgier? 

Rząd ma problem z zakazem handlu w niedziele, który systematycznie traci poparcie, 

choć nadal obowiązuje w ograniczonym zakresie. W pełnej krasie będzie odczuwalny 

dopiero od 2020 r., w bieżącym roku jest jeszcze jedna niedziela handlowa miesięcznie, 

ale klientom już się to nie podoba. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że tylko 19 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Handel/303039942-Handel-w-niedziele-Zamkniete-sklepy-coraz-mniej-sie-podobaja.html
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proc. Polaków jest zwolennikami ograniczeń w otwieraniu sklepów we wszystkie 

niedziele.  

Dotąd jednak minister Elżbieta Rafalska ostro podkreślała, że zmian ustawy nie będzie, 

ponieważ negatywne trendy na rynku, jak spadek liczby małych sklepów, miały miejsce 

już wcześniej i nie są efektami ustawy. Premier ma jednak na ten temat nieco inne zdanie.  

- Takie rozwiązanie spełnia z jednej strony pewne funkcje społeczne, związane z 

pracownikami którzy wcześniej chodzili do pracy w ten dzień, a teraz nie. Ma też funkcje 

gospodarcze, jak promocja polskiego handlu – mówił wczoraj premier Mateusz 

Morawiecki w programie „Fakty po faktach” w TVN24. - W Polsce to niepolskie sklepy 

wielkopowierzchniowe i galerie dominują. Cichym marzeniem było, aby polskie małe 

sklepy rosły w siłę. Pierwsze analizy pokazują, że niekoniecznie się tak stało. Za parę 

tygodni będziemy mieli dokładniejsze analizy w tym względzie – dodał. 

Przeczytaj też: Zakaz handlu w niedziele zabija małe sklepy 

Czy zatem będzie weryfikacja ustawy obowiązującej już od roku? Wcześniej padały 

kilka razy zapowiedzi przeprowadzenia analiz skutków obowiązywania ustawy o 

ograniczeniu handlu. - Jest parę tygodni za wcześnie, mamy zaplanowaną debatę na 

kierownictwie politycznym, radzie ministrów, żeby omówić skutki społeczne i 

gospodarcze – mówił premier podkreślając, że musi w tej sprawie opierać się o twarde 

dane, a te dane są inne niż wcześniejsze oczekiwania. - Wyobrażam sobie różne 

rozwiązania, ale jakie, to trzeba jeszcze poczekać – dodał. 

Nikt raczej nie liczy na uchylenie ustawy, ale może rząd jednak ugnie się i cofnie ją do 

wersji z 2018 r., kiedy to obowiązywały dwie niedziele handlowe w miesiącu. Taka opcja 

ma większe poparcie społeczne, choć biznesowi się nie podoba. Potęguje bowiem 

zamieszanie i problem z ustaleniem ile towaru na weekend zamówić.  

- Celem ustawy nie powinno być wspieranie jednym formatów, a dyskryminacja 

innych. Mamy wolny rynek i klienci mogą wybierać z dostępnych sklepów różnych 

wielkości gdzie chcą kupować – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji 

Handlu i Dystrybucji. – Ustawa już teraz dyskryminuje też wiele małych i średnich 

polskich firm, które zainwestowały w sklepy powiększając je, rozbudowując ofertę. Teraz 

z tego powodu nie mogą korzystać z wyłączeń - dodaje. 

Przeczytaj też: W te niedziele będzie można zrobić zakupy w 2019 roku 

https://www.rp.pl/Handel/303039942-Handel-w-niedziele-Zamkniete-sklepy-coraz-mniej-sie-podobaja.html
https://www.rp.pl/Handel/303039942-Handel-w-niedziele-Zamkniete-sklepy-coraz-mniej-sie-podobaja.html
https://www.rp.pl/Handel/307229943-Zakaz-handlu-w-niedziele-zabija-male-sklepy.html
https://www.rp.pl/Kadry/312109943-RZECZoPRAWIE---Renata-Juszkiewicz-o-zakazie-handlu-w-niedziele--to-latanie-zlego-prawa.html
https://www.rp.pl/Kadry/312109943-RZECZoPRAWIE---Renata-Juszkiewicz-o-zakazie-handlu-w-niedziele--to-latanie-zlego-prawa.html
https://www.rp.pl/Handel/181219371-Niedziele-handlowe-2019-W-te-niedziele-bedzie-mozna-zrobic-zakupy-w-2019-roku.html
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- Jeżeli rząd chce rozmawiać na ten temat to bardzo dobrze, ponieważ taki sygnał 

powinien wybrzmieć właśnie ze strony rządu. Jeśli jest zapowiedź działań, to powinny 

nastąpić one szybko. Ustawa nie spełnia swoich zadań zwłaszcza w stosunku do małych i 

średnich firm, a jej głównym beneficjentem są sieci dyskontowe – mówi z kolei Maciej 

Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. - Trzeba działać szybko, ponieważ 

zachowania konsumenckie się zmieniają i ciężko będzie później takie trendy odwrócić. 

Chodzi zwłaszcza o piątkowe czy sobotnie zakupy w dyskontach, które zmasowaną akcją 

promocyjną lansują kupowanie u nich – dodaje. 

Zmianę nastawienia do zakazu handlu widać było już po podejściu do projektu 

nowelizacji, który jeszcze w 2018 r. trafił do Sejmu. Nowelizacja miała jeszcze bardziej 

uszczelnić ustawę, precyzując kto jako członek rodziny może pomagać właścicielowi w 

pracy w niedzielę. Takie prawo straciliby choćby bracia przedsiębiorców. Do tego z 

wyłączenia pozwalającego na pracę w niedzielę jako placówka pocztowa mogły korzystać 

tylko punkty Poczty Polskiej, a nie np. Żabki, które również oferują usługę odbioru czy 

nadawania przesyłek. 

15 marca Sejm ma głosować wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt 

zakładający rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 

PiS może mieć problem, ponieważ z jednej strony obiecano NSZZ Solidarność 

uściślenie projektu, a z drugiej widać rosnący opór społeczny i to w roku wyborczym. 

Ustawa nie uderza jednak tylko w sklepy spożywcze, bo klienci odpłynęli również 

choćby z centrów handlowych, które już w 2018 r., z dwiema niedzielami handlowymi w 

każdym miesiącu, miały ponad 7 mln wizyt klientów mniej, co wynika z analizy Retail 

Institute. 

PwC z kolei szacuje, że w najemcy w galeriach handlowych tracą też na sprzedaży, 

której nie udaje się zrekompensować w inne dni tygodnia nawet z dodatkowymi 

promocjami. Chodzi zwłaszcza o sektor obuwniczy i odzieżowy. - Według naszych 

szacunków straty małych i średnich najemców wynoszą średnio ok. 5-10 proc. Jak wynika 

z rozmów z naszymi klientami, dotkliwe straty ponoszą najemcy działający w branżach 

m.in. odzieżowej i obuwniczej. Pomimo podejmowanych przez najemców prób 

https://www.rp.pl/Handel/310289936-Niedzielny-zakaz-handlu-pograza-galerie-malym-kupcom-nie-pomaga.html
https://www.rp.pl/Handel/310289936-Niedzielny-zakaz-handlu-pograza-galerie-malym-kupcom-nie-pomaga.html
https://www.rp.pl/Handel/302289955-Mniej-ubran-i-butow-przez-zakaz-handlu.html
https://www.rp.pl/Handel/302289955-Mniej-ubran-i-butow-przez-zakaz-handlu.html
https://www.rp.pl/Handel/302289955-Mniej-ubran-i-butow-przez-zakaz-handlu.html
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renegocjacji umów najmu, wynajmujący w większości nie byli i nie są skłonni do rozmów 

– mówi dr Katarzyna Barańska, radca prawny w kancelarii PwC Legal. 

Na Węgrzech zakaz handlu w niedziele obowiązywał od połowy marca 2015 r. Upadł 

w kwietniu 2016 r., ponieważ rządzący krajem Fidesz obawiał się referendum w tej 

sprawie, które by przegrał. Liczba przeciwników zakazu przekraczała już 70 proc. Ustawa 

od początku dotyczyła wszystkich niedziel i podobnie jak w Polsce właściciele małych 

sklepów mogli je tego dnia otworzyć, o ile sami obsługiwali klientów, a pracownicy mieli 

wolne. Działać mogły też sklepy o powierzchni do 200 mkw. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Handel/190309450-Rzad-cofa-sie-w-sprawie-zakazu-handlu-

Bedzie-powtorka-z-Wegier.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)


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

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

19 

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

 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

فرصة استثمارية في الصناعات  11تفعيل التكامل االقتصادي العربي في ملتقى التبادل.. و - 11

 االستخراجية والتحويلية

 مادلين جليس -الحقيقة -خاص2019-04-24

بهدف تفعيل التكامل االقتصادي العربي ومناقشة سبل تحسين حجم التجارة البينية العربية، وتحت 

أقام المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين والمستوردين العرب ” ق عربي مشتركمعا نحو سو“عنوان 

في سورية بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة االقتصادية العربية اليوم 

 .ملتقى التبادل االقتصادي العربي، بمشاركة دول عربية وأجنبية وذلك في فندق الداما روز بدمشق

وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد أكد أن العقوبات االقتصادية أحادية الجانب التي تقوم معاون 

بها الدول االستعمارية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، ودول االتحاد االوروبي )فرنسا 

ر في المؤتم وإيطاليا وألمانيا(، من أجل تثبيت هيمنتهم على هذه المنطقة، ويضيف المقداد: يأتي هذا

إطار مواجهة هذه السياسات وفي إطار فتح أعين الدول العربية أنه إذا كانت سورية هي الهدف لهم 

 .اليوم فإن الدول األخرى لن تكون مستثناة من هذه الهجمات واإلجراءات االقتصادية

 تسارع تطور االستثمار

ة شهد تطوراا متسارعاا في جميع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن االستثمار في سوري

القطاعات في ظل إجراءات حكومية مكثفة لتشجيع االستثمارات الخارجية وتعزيز صمود القطاع 

قتصادية التي تشن على سورية وتهيةة البنية المالي والمصرفي والتأميني رغم قسوة الحرب اال

التشريعية والقانونية الجاذبة لالستثمارات العربية واألجنبية، معرباا عن أمله بأن يخرج المشاركون في 

 .الملتقى بتوصيات ومقترحات تسهم في تفعيل التعاون االقتصادي العربي المشترك

 فرصة للتبادل التجاري

عاون الت  الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد أن هذا الملتقى يشجعوزير االقتصاد والتجارة 

على المستوى االقتصادي في كافة المجاالت والتي يعد التبادل التجاري جزء منها إضافة الى التعاون 

 .االقتصادي في المجاالت االستثمارية

على   تواصل اقتصادي وأشار الخليل أن الفرص االستثمارية السورية ستساهم بدورها في خلق

 .يدعم عجلة االقتصاد السوري  المستوى التجاري والذي

 أرض خصبة لالستثمارات

https://truth-sy.com/4978.html
https://truth-sy.com/4978.html
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رئيس المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حسن جواد أكد أن سورية 

ذولة ية المبنقطة التقاء مهمة للتجارة العربية وأرض خصبة لالستثمارات الفتاا إلى الجهود الحكوم

لتهيةة مناخ استثماري حقيقي وتطوير القوانين وفتح الباب أمام المستثمرين العرب واألجانب وتحقيق 

 .تبادل عربي حقيقي

وأشار جواد أن هذه االستثمارات ستساهم في تطوير التجارة البينية العربية وستساهم في التكامل 

 .كسر الحصار الجائر على الشعب السورياالقتصادي العربي وستكون لبنة أساسية أولية في 

 فرصة استثمارية 11

قدم مدير عام هيةة االستثمار الدكتور مدين دياب عرضاا عن أهم المشاريع االستثمارية والمناخ 

االستثماري في سورية بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين منها السماح للخبراء 

بالمةة من صافي أجورهم ورواتبهم و  50دول العربية واألجنبية بتحويل والعمال الفنيين من رعايا ال

 .بالمةة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج وعدم مصادرة أو نزع الملكية 100

فرص استثمارية في مجال الصناعات االستخراجية في محافظات ريف  6ولفت دياب إلى وجود 

 .اعات التحويلية في محافظتي حلب وحمصدمشق وحلب وحمص والالذقية وخمس فرص للصن

 تفعيل التكامل االقتصادي العربي

وفي ختام أعمال الملتقى طرح المشاركون عّدة توصيات كان أهمها ضرورة تفعيل التكامل 

االقتصادي العربي وتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين 

ادية دعماا للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية جميع القطاعات االقتص

بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاا خصبة 

 .لالستثمار في مرحلة النهوض والتعافي الغني بالموارد الطبيعية واليد العاملة

 https://truth-sy.com/4978.html الحقيقة

 

 2020صندوق النقد الدولي: اقتصاد اإلمارات عند نقطة تحول مع استثمارات إكسبو  - 12

 2019مايو / أيار  05األحد، 

توقع صندوق النقد الدولي أن االقتصاد في دولة  -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

إلمارات العربية المتحدة قد يكون عند نقطة تحول حالياا يدعمه اإلنفاق العام، وخصوصاا مع استكمال ا

مع نهاية العام، إذ يمكن أن يمكن أن  2020نسبة كبيرة من االستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 

 .2021-2020في العامين  %3، ويقترب من 2019في العام  %2يتجاوز النمو 

https://truth-sy.com/4978.html
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صادر عن صندوق النقد الدولي أن "اقتصاد اإلمارات قطع شوطاا طويالا نحو تنويع وأضاف بيان 

النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط ال تزال تؤثر على اإلنفاق الحكومي وبعض القطاعات،" موضحاا 

، ةودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العام 2020للحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو "أنه 

 ."يتعيّن االستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط

وأوضح البيان أن تكيّف االقتصاد اإلماراتي استمر في العام الماضي "وتأثر الطلب الكلي بدمج 

الشركات واإلصالحات الهيكلية، وهو ما شمل كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة وبنوك تجارية كبيرة، 

لمالية العامة. ونظرا لربط الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريكي، فقد ارتفع سعر كما تأثر بمركز ا

 ."صرف الدرهم أمام عمالت البلدان الشريكة الرئيسية كما ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام

ولفت البيان إلى أن "كل ذلك حدث على خلفية ضعف الطلب الخارجي وتصاُعد التوترات 

، بينما حقق االقتصاد نموا كليا 2018في  % 1.3تباطأ النمو غير النفطي إلى السياسية. و-الجغرافية

 ".، مستفيدا من زيادة إنتاج النفط%1.7بمعدل 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ظهور بعض الثمار األولى بدأ، مع تحسن نمو االئتمان المحلي، 

 .ال يزال يواجه آثار زيادة المعروض مؤخراا، وإن كان القطاع العقاري والتوظيف، وقدوم السياح

وأوضح البيان أن "االقتصاد قد يكون عند نقطة تحول حالياا، يدعمه اإلنفاق العام، إذ يُتوقع استكمال 

مع نهاية العام، كما أن بعض الكيانات  2020نسبة كبيرة من االستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 

استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن يتسارع تنفيذ الدفعة المرتبطة بالحكومة في سبيل البدء في خطط 

ارتفاع أسعار النفط )باإلضافة إلى المؤثرات الخارجية المواتية  –التنشيطية على مستوى اإلمارات 

 .(ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب االحتياطي الفيدرالي

في  %3في هذا العام ويقترب من  %2 "يمكن أن يتجاوز صندوق النقد الدولي أن النمو وذكر

2020-2021". 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/05/imf-uae-momentum-economic-growth 

 

 الصندوق العربي لإلنماء يدعم السودان بقرض جديد.. فما قيمته؟ - 13

 2019ابريل / نيسان  28األحد،  

وقعت دولة السودان، اتفاقية قرض جديد، مع الصندوق -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

مليون دوالر، وذلك خالل مشاركة السودان في  200العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، بمبلغ 

 .االجتماعات المشتركة للهيةات المالية العربية التي تعقد بدولة الكويت
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السبت،  ، فإن هذا القرض الذي تم التوقيع عليهسونا()ووفقا لوكالة األنباء السودانية الرسمية 

 .سيستخدم في دعم المشروعات التنموية في السودان

ويمثل هذا القرض، الدعم المالي الثاني الذي تقدمة دول عربية للسودان، بعد تولي المجلس 

لتي أطاحت ا العسكري، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهاني، مقاليد إدارة البالد، عقب الثورة الشعبية

 .بحكم الرئيس عمر البشير

وتسببت األزمات االقتصادية الطاحنة وتدهور سعر العملة السودانية، في ارتفاع كبير في أسعار 

السلع خاصة الخبر والوقود، مما أدى إلى خروج ماليين السودانيين للشوراع احتجاجا على غالء 

 .بحكم الرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجارياألسعار، األمر الذي أدى في النهاية إلى اإلطاحة 

في معدل التضخم، ونقص في السيولة  ويعاني االقتصاد السوداني، من ارتفاع كبير ومتالحق 

 .والوقود وسلع أساسية أخرى

وكانت المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، قدمتا للسودان دعما ماليا بقيمة 

 .والرات، خالل شهر إبريل/نيسان الجاريمليارات د 3

والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقراا له، مؤسسة 

مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات اإلنمائية االقتصادية واالجتماعية، وتقديم 

 .المعونات والخبرات الفنية

قاعدة تحييد العمل "العربي، في عضويته كل الدول العربية، ويطبق في عملياته ويضم الصندوق 

االقتصادي العربي"، إذ تنظم عملياته مجموعة قواعد موضوعية، وال دخل لألحوال السياسية في 

 .أعماله إطالقاا 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/04/28/bapr19-sudan-kuwait-economic-development-loan-

fuel-high-prices-bread 
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 رواتب أصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب..في عهدة قانون جديد - 14

 :الخبير السوري    2019نيسان    25 

اعتبر مشروع قانون أن مجلس الدولة هيةة قضائية واستشارية مستقلة ليستقل بذلك عن مجلس 

اء بعدما نص القانون الحالي على تبعيته له، ملغياا في الوقت ذاته هيةة مفوضية الدولة ومحدثاا الوزر

 .محاكم مسلكية لمحاكمة العاملين في القطاع العام وإدارة تفتيش في المجلس لمراقبة أداء قضاته

على نسخة منه اعتبرت بعض « الوطن»مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة الذي حصلت 

زال غامضاا، موضحة أن المشروع  مصادر القضائية أن ماورد ضمنه عن استقالل مجلس الدولة ماال

نص على اعتباره هيةة قضائية مستقلة ومن ثم السؤال المطروح هل هو سلطة رابعة تضاف إلى 

 السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية أم هو جزء من السلطة القضائية التي نص الدستور

 على استقاللها؟

ونص القانون على تشكيل مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة 

في الدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية يرتبط برئيس مجلس الدولة يختص وحده دون غيره 

و جمهورية أبمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال عليه من رئاسة ال

 .مجلسي الوزراء والشعب

ورأت المصادر القضائية أن هذه المادة من الممكن أن تسحب البساط من إدارة التشريع في وزارة 

من قانون  66 العدل باعتبار أنها المعنية في مراجعة القوانين والتدقيق فيها وهذا ما نصت عليه المادة 

منصوص عليها في مشروع التعديل أكدت أن المكتب الذي السلطة القضائية، مشيرة إلى أن المادة ال

 .سيحدث هو المعني دون غيره في صياغة مشروعات القوانين

وشكل المشروع الجمعية العمومية التي تختص من الناحية االستشارية بإبداء الرأي ومن جهة 

ه تُعد على أن أخرى بمراجعة القوانين والمشروعات التي يتولى مكتب صياغة التشريعات صياغتها

   المصدر : الوطن .آراؤها ملزمة ومبررة

http://syrianexpert.net/?p=38944 
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 2018مستثمراا خالل  1278مليون ليرة تكلفة انتقال بورصة دمشق إلى يعفور و  600 - 15

 :الخبير السوري    2019نيسان    25 

لرزاق قاسم بأن المؤشرات إيجابية ألداء صّرح المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية عبد ا

 .، متوقعاا استمرار هذا المستوى من األداء( 2019)  بورصة دمشق خالل العام الحالي

وأوضح قاسم أن أهم خطوة سوف تشهدها السوق خالل العام الحالي هي االنتقال إلى مبنى يعفور، 

مس على الموازنة العامة للسوق للعام الحالي وقد وافقت الهيةة العامة للسوق في اجتماعها الذي عقد باأل

 .، وهي تضمن أعماالا كبيرة ستقوم بها السوق، ومن أهمها االنتقال إلى مبنى يعفور2019

ولفت قاسم إلى أن السوق سوف تعمل على تأمين كل ما يلزم لتجهيز البناء الجديد واالنتقال إليه، 

 لفنية والبنية اإلدارية وقد تم تجاوز العديد من العقبات،إضافة إلى أن السوق تعمل على تعزيز البنية ا

مع استمرار السوق في دورها التوعوي بأهمية التداول باألسهم، مؤكداا بأن إدارة السوق تطمح للوصول 

 .ببورصة دمشق إلى مصافي البورصات العربية الكبيرة

هو  2018كانت عليه في العام وما  2019وأشار قاسم إلى أن الفرق ما بين موازنة العام الحالي 

مليون ليرة، كتكلفة  600نتيجة خطة االنتقال إلى مبنى يعفور، وهذا اإلنفاق االستثماري سوف يبلغ نحو 

تقديرية لالنتقال وهي تتضمن عمليات اإلكساء وتجهيز المبنى، وهو ما يشكل الفرق المهم في الموازنة 

 .هذا العام

مات من المبالغ تؤمن جزءاا من الكتلة النقدية المطلوبة وأوضح قاسم أن لدى البورصة تراك

لالنتقال، باإلضافة إلى ما يمكن تحقيقه من إيرادات خالل بقية العام، باإلضافة إلعالن بعض الشركات 

 .المساهمة المدرجة في السوق عن استعدادها للمساهمة في عملية االنتقال

  1.015 ، فقد تضمنت بند اإلنفاق، وبلغ نحو2019وحول أهم بنود موازنة بورصة دمشق للعام 

مليار ليرة سورية، اشتملت على تكلفة االنتقال إلى مبنى يعفور، فيما بلغت الموازنة التقديرية لإليرادات 

ليرة سورية وفقاا لنشرة  463 مليون ليرة سورية، على أساس سعر صرف الدوالر 383 أكثر من

مليون ليرة  72 ع توقع بأن يبلغ متوسط قيمة التداول اليوميةوسطي أسعار صرف العمالت األجنبية، م

 .2019 جلسة ضمن العام 230 سورية، وعدد جلسات التداول المتوقعة

عن العام  %3.3فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة   2018 وحول التقرير السنوي للعام

مليار ليرة   25.9 وبلغت قيمة التداول،   2018 مليار ليرة سورية في نهاية العام 667 مسجلة 2017



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

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

25 

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

صفقة، وبلغ عدد الحسابات اإلجمالي   21778 مليون سهم موزعة على 30.7 سورية وحجم التداول

 المصدر : الوطن .حساباا  278 للمستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء

http://syrianexpert.net/?p=38935 

 

وزارة التجارة الداخلية المستوردات وفق دوالر  موجة غالء جديدة في األسواق.. هل تُسّعر - 16

 المركزي

 :الخبير السوري    2019نيسان    25 

من المحتكرين ومن الظروف الصعبة التي تعاني منها   بينما تواجه الليرة السورية حرباا حقيقية

 ..بشكل مستغرب البالد .. يبدو أن التجار بدأوا موجة جديدة من الغالء ورفع األسعار ولكن هذه المرة

فإذا ما أخذنا المواد األولية والسلع األساسية من سكر ورز وزيوت وما شابهها من السلع التي 

ليرة عن دوالر السوق الموازي .. ليكون السؤال العريض هو :  150 تمولها الدولة بدوالر يبتعد اآلن

 .يب أن تسعر وفق سعر دوالر المركزلماذا ترتفع أسعار هذه السلع تابعة الدوالر الموازي بينما كان يج

خاصة و أن المستوردين منذ أشهر زادوا من عمليات االستيراد أمام وجود هكذا فارق يحقق لهم 

 . يوميا ثروات ببالش

 .. اآلن هذا هو الوضع وللبنك المركزي حساباته التي النريد أن نتدخل بها

داخلية و حماية المستهلك الى قرار سابق ولكن أال يبدو من المنطقي أن تعود وزارة التجارة ال

مما يستوردونه وفق سعر المركزي  % 20 وحتى 15 يقضي بالزام المستوردين بيع السورية للتجارة

فتستطيع أن تنافس وتفرض أسعار عادلة للمواد األساسية عوضا عن تحكم المستوردين والتجار بالسوق 

 . ” يشبعوا لألسف ” دون أن

ليرة و كذلك مواد أخرى أساسية أخذت طريقها لالرتفاع بينما  300 ز سعره الالسكر اليوم تجاو

 . نحن على أبواب شهر رمضان

على أننا نعتقد أنّه وفقا لقرارات الحكومة بإلزام المستوردين التسعير وفق دوالر المركزي فإنّه 

ات من المواد المستوردة يمكن بل من واجب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مصادرة أية كمي

 .التي ال يلتزم تجارها بالتسعير وفق سعر المركزي

 المصدر: سيرياستيبس تجار مستوردون يسرقون الدولة والمواطن معا .. وللحديث بقية ؟

http://syrianexpert.net/?p=38962 
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 وريسامر الفوز يّكذب شائعة هروبه الى دبي .. ودستة نصائح ثمينة لالقتصاد الس - 17

 :الخبير السوري    2019نيسان    25 

بعد تعرضه قبل أيام لشائعة قالت بهروبه الى دبي حامالا معه المليارات من الليرات التي قام 

بال ضمانات خرج المستثمر السوري األكثر شهرة في السنوات   باقتراضها من المصارف السورية

” ادياالقتص”جتماع في فورسيزن دمشق كما نقلاألخيرة سامر الفوز بحديث أدلى به خالل ترؤسه ا

ليؤكد فيه أن مواجهة العقوبات االقتصادية المفروضة على سورية بحاجة إلى قوانين اقتصادية جديدة، 

 .وآليات عمل مرنة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

فندق  في ”مجموعة أمان القابضة“وبيّن فوز في تصريح له خالل ترؤسه اجتماع لمدراء 

، أن االقتصاد السوري حقق نجاحاا كبيراا بالتعامل مع الصدمات نتيجة للتنوع ”فورسيزونز دمشق“

الكبير فيه، مشيراا إلى وجود العديد من الفرص االستثمارية المهمة التي تساعد على النهوض بالوضع 

 .االقتصادي الحالي

الواقع، أوضح أن هناك مشاريع وحول ما يشاع عن عدم ظهور استثمارات المجموعة على أرض 

مهمة تعمل حالياا كمعامل الحديد والكابالت والسيارات وغيرها من المنشآت الضخمة، إضافة إلى فندق 

 .الفورسيزنز

وأضاف، هناك مشروعات بطور إطالق منتجاتها في األسواق، ومنها معمل األدوية السرطانية 

جه لم يطرح في الصيدليات نتيجة بعض اإلجراءات ، ولكن إنتا 2018 الذي انتهى تجهيزه في أيلول

 .الروتينية والبيروقراطية

 شركة أمان“الشهر الماضي، على تأسيس ” وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك“وصادقت 

 .المساهمة المغفلة الخاصة، بريف دمشق” لالسمنت

الشركة ستعمل في مجال  ، فإن”االقتصادي“وبحسب النظام األساسي للشركة الذي اطلع عليه 

 .إنتاج اإلسمنت البورتالندي األسود السائب والمعبأ بكافة مواصفاته العالمية

في شباط الماضي، على تأسيس مشروع إلنتاج المشروبات ” هيةة االستثمار السورية“ووافقت 

 .اهك، تعود ملكيته للمستثمر سامر فوز وشر”المدينة الصناعية في عدرا”الغازية والعصائر بـ

مطعم نادي الشرق في دمشق، وذكر مصدر مطلع  2018 واشترى سامر فوز في تشرين األول

 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 5.5 أن قيمة الصفقة بلغت” االقتصادي”لـ” اتحاد غرف السياحة“في 

 .مليون دوالر 12
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لعقوبات في كانون األول الماضي عن توسيعه قائمة ا” مجلس االتحاد األوروبي“وأعلن 

 .شركات بينهم سامر زهير فوز 5 رجل أعمال و 11 المفروضة على سورية، بإضافة

http://syrianexpert.net/?p=38951 

 

 ومحاربة الفساد.. تدفق وصفات خبراء لمواجهة الحصار” شد األحزمة“بخصوص  - 18

 :الخبير السوري    2019نيسان    23 

قسى حالياا على السوريين بسبب حصار اقتصادي ظالم قد يكون الضغط على حوامل الطاقة األ

هدفه محاربتهم في لقمة عيشهم، لكنها حتماا ليست المرة األولى التي يتعرضون فيها لحصار كهذا، فمنذ 

الثمانينيات يكتوون بآثاره السلبية، التي نجحوا آنذاك بتحويلها إلى ورقة قوة عبر تحقيق األمن الغذائي، 

توجه جدياا إلى معاودة تطبيق سياسة االعتماد على الذات لكسر حدة الحصار وإفشال لذلك ال بد من ال

مخطط األمريكان وأدواتهم، فوحدها هذه السياسة االستراتيجية قادرة على حماية ظهر اقتصادنا وجعلنا 

ذه هأقوياء اقتصادياا عبر استرجاع مجد اكتفائنا الذاتي، وهذا ليس بمستحيل مادمنا نجحنا بتطبيق 

 .المعادلة سابقاا على نحو منع تحكم اآلخرين في رقابنا وجعلنا أسياداا في أرضنا

 نقطة قوة

تحويل ورقة العقوبات االقتصادية من نقطة ضعف إلى قوة أشار إليه فارس الشهابي رئيس اتحاد 

ع يالغرف الصناعية عبر تأكيده على ضرورة التكاتف من أجل كسر الحصار االقتصادي، الذي يستط

السوريون تجاوزه ماداموا قد استطاعوا تجاوز ظروف أصعب من هذه األوقات بكثير خالل سنوات 

الحرب، الفتاا إلى أن الحل األفضل إلفشال مخطط العقوبات االقتصادية اتخاذ إجراءات عاجلة تناسب 

جديد  المرحلة عبر منع استيراد كل ما يمكن إنتاجه وإقرار مشروع المناطق المتضررة وقانون

لالستثمار مع تخفيض تكاليف اإلقراض والنقل والطاقة لمراكز اإلنتاج الصناعي والزراعي, مع العمل 

على محاربة الفساد بدءاا من أكبر الحيتان وتركيز مكافحة التهريب على مافيا التهريب والمعابر وليس 

 .على األسواق والمصانع

 !رب ضارة نافعة

يس القطاع النسيجي في اتحاد المصدرين فراس تقي الدين بتأكيده بالنفس المتفائل ذاته تحدث رئ

أن الحاجة أم االختراع ورب ضارة نافعة، ففي رأيه ليس أمام السوريين اليوم إال التكاتف مع الحكومة؛ 

 .مزارعين ومنتجين وتجاراا ومستهلكين واالعتماد على أنفسنا بإحالل االنتاج المحلي بدل المستورد
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ل هذه المحنة إلى منحة وخاصة أن الشعب السوري شعب مؤمن وجبار ومبتكر وأضاف: لنحو

ولديه طاقات هائلة، داعياا إلى ضرورة مكافحة التهريب شعبياا وتشجيع اإلنتاج الوطني مع العمل على 

تطوير الصناعة والزراعة وتقديم كل الطرق والسبل إليجاد الحلول المناسبة لالستعاضة عن كل مادة 

 ولها إلينا، مع العمل على ابتكار أساليب ترشيد وإدارة للموارديمنع وص

  شد األحزمة

ولفت إلى أن الوضع الحالي يستلزم شد األحزمة في البيوت والمؤسسات والعمل على محاربة 

الفساد والهدر, مع الوقوف يداا بيد مع القيادة والشرفاء في الدولة ضد كل من ما زالت تسول له نفسه 

افع المخلصين رغبة في من« تطفيش»ين عرقلة وتعطيل عجلة اإلنتاج والزراعة والتجارة ومن الفاسد

شخصية، مشدداا على ضرورة تشجيع ودعم اإلنتاج وتسهيل القروض وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، 

الفتاا إلى أن الوقت اليوم وقت الشرفاء لقبول التحدي وراء القيادة الشجاعة وليس وقت الفاسدين 

تزازهم للفعالين المنتجين، كما أن الظرف الراهن ليس زمان البيروقراطية والجباية غير المدروسة واب

 . التي تحقق إيراداا سريعاا للخزينة وتدميراا خطيراا على المستوى المتوسط والبعيد

 كسر الحصار بالزراعة

خاصة لى الذات وحصار الثمانينيات االقتصادي كسره السوريون عبر تطبيق سياسة االعتماد ع

في المجال الزراعي على نحو استطاعوا بناء أمن غذائي مكننا من الصمود خالل هذه الحرب الكارثية 

وخاصة أن سورية بلد زراعي بامتياز، واليوم إذا لم نمنح الفالح وأرضه االهتمام الكافي فلن ننجح في 

القطاع الزراعي في تحقيق النمو  كسر الحصار االقتصادي، وهنا يتحدث عبد الرحمن قرنقلة عن دور

االقتصادي، الفتاا إلى أهمية المبادرات الزراعية في تحويل الحصار االقتصادي من نقطة ضعف إلى 

قوة، مستشهداا بمبادرات مزارعين شباب يعملون في مشغلهم المتواضع على تغليف بذار عدد من 

في رأيه هذه المبادرات تستحق االهتمام أصناف الخضر تمهيداا لتصديرها إلى األسواق الخارجية، ف

الحكومي وتنميتها وتوسيع رقعتها، لكونها تشكل المفتاح األكثر كفاءة في التصدي للحصار االقتصادي 

الذي تطبقه قوى الهيمنة االستعمارية على لقمة الشعب السوري الصامد، كما أنها تؤكد أن الزراعة 

اع الوحيد القادر على تحويل الحصار االقتصادي من نقطة حامية االقتصاد الكلي للبالد، وهي القط

ضعف إلى قوة دافعة للنمو في كل مفاصل االقتصاد، فالنمو الزراعي خالل األزمات يكون عادة أكثر 

استقراراا من النمو الذي يحدث في القطاعات األخرى، كما ال يتأثر النمو في هذا القطاع مثلما النمو في 

نه في حالة انخفاض الدخل ال يقل الطلب على المنتجات الزراعية )والسيما القطاعات االخرى أل

االغذية( بطريقة متناسبة، لذا المطلوب حالياا وضع سياسات لمواجهة الحصار االقتصادي ترمي إلى 
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زيادة اإلنتاجية الزراعية وتوفر االغذية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة لضمان النجاح في الحد من 

ء ، على أن تترافق تلك السياسات مع الحماية االجتماعية وغيرها من التدابير الهادفة إلى نقص الغذا

زيادة دخل األسر الفقيرة من أجل شراء األغذية، ما يكون له أثر إيجابي وفعال أكثر على التنمية الريفية 

 .من خالل خلق أسواق نابضة وفرص العمل فاسحة المجال للنمو االقتصادي العادل

فت قرنقلة إلى أن قطاع الزراعة بتركيبته المرنة ونشاط فالحيه والفنيين وقدرتهم على التأقلم حتى ول

مع نقص مستلزمات اإلنتاج، واستمراره بإمداد األسواق السورية وحتى العربية بالمنتجات الزراعية، 

االهتمام الكافي ويؤكد قدرته على تحويل الحصار االقتصادي الى نقطة قوة مضيةة شرط تقديم الدعم 

 .بالفالح اهتماماا يستحق جهده وتعبه

 ال تختلف عن الثمانينات

ال تختلف خسائر الحصار االقتصادي الحالي غير الشرعي والقانوني واإلنساني عن خسائره خالل 

فترة الثمانينيات وخاصة لبلد يملك مقومات اقتصادية وتنمية جيدة استثمرت لالعتماد على الذات وعلى 

نتاج المحلي بحيث تحقق األمن الغذائي مع تطور تنموي في كل المجاالت حسب د.سنان ديب رئيس اإل

جمعية العلوم االقتصادية في الالذقية، الذي أكد أن التخفيف من منعكسات الحصار االقتصادي اليوم 

ن صح واحتواءه ممكن وخاصة أن سورية تجاوزت خالل الفترة الماضية أغلب المطبات اإلرهابية إ

التعبير ليكون بديل الواليات المتحدة وأدواتها تشديد العقوبات غير الشرعية, مترافقة مع حرب إشاعات 

تضليلية قاتلة كأجندة موضوعة، ولألسف ال يمكن تجاهل وجود تقصير بتحصين المواطن وتوعيته 

ن كان هناك ترويج بأنحو ثقافة تصدٍّ وصمود أزموية ساهمت بزيادة حدة الحصار، فعلى العكس تماماا 

الحرب انتهت مع أن الجميع يعرف أن االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية تكون أكبر بعد انتهاء 

 .الحرب العسكرية

  إعادة الثقة

في المقابل يجب أن يصدر اإلعالم شخصيات موثوقة تعيد الثقة بين المواطن والحكومة وتتكلم 

تروج لوجود نقص في السلع والدعوة لتخزين البضائع، وهذا  بواقعية وتدحض اإلشاعات الكاذبة، التي

غير صحيح، فاليوم هناك فائض في السلع الغذائية واالقتصاد يتجه نحو التعافي وخاصة في ظل وجود 

موسم زراعي جيد ونتائج جيدة لدعم الصناعة، لذا من الواجب األخالقي والوطني الدعوة إلى الهدوء 

 .عمل على تأمين االحتياجات األساسيةوضبط النفس والتوعية وال

ونوه د.ديب بضرورة قيام حاكم مصرف سورية المركزي بأخذ دوره بضبط سعر الصرف، الذي 

يعد أحد أدواتهم لتدمير الثقة وبث اإلشاعات وإضعاف النفوس، كما يجب على الحكومة الضرب بيد 
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ءاا، مع ضرورة محاسبة الفاسدين من حديد على كل من يثبت بثه إلشاعات تزيد واقع السوريين سو

 .الدولة ألجل مصالحهم الخاصة« هيبة»وتجار األزمات، الساعين بكل الطرق للنيل من 

وشدد د.ديب على أنه آن األوان إلصالح حقيقي مترافق بما يشكل أوراق ضغط فيه يستنهض فيها 

دخل حتى لو اضطر األمر لت كامل الطاقات والثروات لبناء اقتصاد قوي ومنع تحكم الفساد في مفاصله

المؤسسة العسكرية بعد فشل الجهات األخرى في تحقيق ذلك، مناشداا أغلب السوريين الغيورين في 

الداخل والخارج بالتوجه إلى خطابات توعوية ودعم اقتصاد بالدهم عبر دعم الليرة ودخص اإلشاعات 

ها إضعاف الليرة والمتاجرة والضرب بيد من حديد لكل شخص يثبت تورطه في بث إشاعات, هدف

بالعمالت ومن يحتكر ويتاجر بالسلع التي يعلنون أنها مفقودة أو ستفقد، مبدياا تفاؤله في حال تعاضد 

السوريين معاا ستزول أزمة المحروقات وسيكون القادم أفضل للسوريين مع تقويض خطط من يحاول 

 المصدر : تشرين .ابتزازهم

http://syrianexpert.net/?p=38911 

 

 ملتقى التبادل االقتصادي العربي يوصي بكسر اإلجراءات االقتصادية القسرية على سورية - 19

 :الخبير السوري    2019نيسان    25 

أوصى ملتقى التبادل االقتصادي العربي الذي أقيم اليوم في فندق داما روز بدمشق تحت عنوان 

القتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على )معاا نحو سوق عربي مشترك( بكسر اإلجراءات ا

 .الشعب السوري وتهيةة اإلمكانيات االقتصادية والتجارية لتحقيق هذا الهدف

وأكد المشاركون في الملتقى في بيان لهم في ختام أعماله ضرورة تفعيل التكامل االقتصادي العربي 

 وضع سياسة تكاملية بين جميع القطاعاتوتحسين حجم التجارة البينية وفتح أسواق عربية جديدة و

االقتصادية دعماا للمنتجات السورية القابلة للتصدير ورفع الكفاءة التصديرية العربية بشكل عام وإظهار 

سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي المهم لكونها سوقاا خصبة لالستثمار في مرحلة 

 .بيعية واليد العاملةالنهوض والتعافي الغني بالموارد الط

ولفت المشاركون إلى أهمية تبادل الخبرات وتوسيع دائرة العالقات ومناقشة المشاريع الحالية 

والمستقبلية مع رفع القدرات التنافسية للقطاعات اإلنتاجية االقتصادية واإلسهام في تطوير العالقات 
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شامل متكامل لكل القطاعات االقتصادية التجارية بين الدول العربية وإنشاء مركز معلومات اقتصادي 

 .التجارية والصناعية والزراعية والحرفية

وفي مستهل أعمال الملتقى أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس اللجنة االقتصادية في 

مجلس الوزراء أن االستثمار في سورية شهد تطوراا متسارعاا في جميع القطاعات في ظل إجراءات 

كثفة لتشجيع االستثمارات الخارجية وتعزيز صمود القطاع المالي والمصرفي والتأميني رغم حكومية م

قسوة الحرب االقتصادية التي تشن على سورية وتهيةة البنية التشريعية والقانونية الجاذبة لالستثمارات 

 .العربية واألجنبية

ل مقترحات تسهم في تفعيوأعرب حمدان عن أمله بأن يخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات و

 .التعاون االقتصادي العربي المشترك

وقدم مدير عام هيةة االستثمار الدكتور مدين دياب عرضاا عن أهم المشاريع االستثمارية والمناخ 

االستثماري في سورية بما فيها الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين منها السماح للخبراء 

  بالمةة من صافي أجورهم ورواتبهم و 50الدول العربية واألجنبية بتحويل  والعمال الفنيين من رعايا

 .بالمةة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج وعدم مصادرة أو نزع الملكية 100

فرص استثمارية في مجال الصناعات االستخراجية في محافظات ريف   6 ولفت دياب إلى وجود

 .للصناعات التحويلية في محافظتي حلب وحمص دمشق وحلب وحمص والالذقية وخمس فرص

المهندسة سوسن رسالن من مركز خدمات المستثمرين في وزارة السياحة أشارت إلى أنه سيتم 

عقد ملتقى في شهر تموز من العام الحالي تحت عنوان )االستثمار السياحي( سيتم خالله تقديم عرض 

 .للمشاريع السياحية الخاصة القابلة لالستثمار

ن جانبه أكد مدير عام هيةة التطوير واالستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي أهمية قانون م

والتسهيالت والمزايا الممنوحة فيه  2008 لعام 15 التطوير واالستثمار العقاري في سورية رقم

 .للمشاريع والحوافز الضريبية لمناطق التطوير العقاري المحدثة الخاصة والعامة

د الخوالدي من هيةة المناطق الحرة بين التسهيالت االستثمارية المقدمة المستثمرين المهندس أحم

في المناطق الحرة ومنها تطبيق نظام النافذة الواحدة في إعطاء التراخيص والموافقات الالزمة ومنحهم 

 ات ابراهيمبينما شرح المدير العام لهيةة ترويج الصادر 2003 لعام  40مزايا وفق نظام االستثمار رقم 

ميده دور الهيةة ومساهمتها في رسم وتنفيذ سياسات الدعم والتنمية االقتصادية ودعم اإلنتاج المحلي 

 .والصادرات
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شارك في الملتقى الذي أقامه المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين والمستوردين العرب )سورية 

االقتصادية العربية وزير االقتصاد  بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوحدة

والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية 

والمغتربين وعدد من السفراء العرب واألجانب ورئيس وأعضاء المكتب اإلقليمي التحاد المصدرين 

عن غرف التجارة والصناعة في الدول  والمستوردين العرب وأمين جامعة األمة العربية وممثلون

العربية والهيةات والغرف واالتحادات السورية المعنية والمنظمات الدولية ورجال أعمال ومستثمرون 

 .وأصحاب فعاليات اقتصادية

http://syrianexpert.net/?p=38939 

 

 ليرة للكيلو.. 185رفع سعر شراء القمح من الفالحين إلى  - 20

 ..ناقش إعادة النظر بأسعار المقاسم الصناعية في طرطوسمجلس الوزراء ي

 :الخبير السوري 

بتوجيه من السيد الرئيس بّشار األسد، حدد مجلس الوزراء خالل جلسته اليوم برئاسة المهندس 

عماد خميس رئيس المجلس، سعر الكيلو غرام الواحد من محصولي القمح والشعير من الفالحين للموسم 

 .ليرة للشعير \130\يرة للقمح بنوعيه القاسي والطري، ول \185\بمبلغ 

و أّكد المهندس خميس عزم الحكومة على شراء كامل إنتاج الموسم الحالي من القمح من كافة 

ورية الس” المحافظات وتوفير التسهيالت الالزمة للفالحين لتسليم محصولهم إلى مراكز مؤسسة 

مار األمثل لوفرة اإلنتاج المتوقعة هذا العام بما يمنع ، وذلك ضمن خطة متكاملة لالستث”للحبوب

محاوالت العصابات اإلرهابية والدول الراعية لها الستقطاب المحصول لصالحها وحرمان الشعب 

 .للعقوبات االقتصادية الجائرة بحقه  السوري منه في ظل دعمها

من القمح أولوية في العمل وجّدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن توفير المخزون االستراتيجي 

الحكومي لهذا العام وذلك من خالل استالم كامل المحصول واالستمرار في اإلعالن عن عقود االستيراد 

وضمان استقرار التوريدات إلى حين بدء استالم الموسم إضافة إلى توفير متطلبات زراعة كل شبر 

 ي تتحملها الحكومة لجهة تأمين القطع األجنبيتحرره قواتنا المسلحة، معتبرا أن الفاتورة الكبيرة الت

الالزم الستيراد القمح نتيجة الحصار االقتصادي لم تمنع الدولة السورية يوما من االستمرار في 

 .استيراده لتوفير حاجة سورية من القمح وحماية سيادة قرارها االقتصادي
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ة لجهة تسليم المحصول للجهات ودعا مجلس الوزراء الفالحين إلى االضطالع بمسؤوليتهم الوطني

الحكومية وعدم االنسياق وراء الحرب الناعمة التي تتبعها العصابات اإلرهابية للتغرير بهم للحصول 

 .على إنتاجهم واستثماره في تشديد الحصار االقتصادي على الشعب السوري

ي في حبوب ويأتوأقر مجلس الوزراء التوصيات التي خرج بها المؤتمر السنوي لشراء وتسويق ال

على  2019مقدمتها تأمين مصرف سورية المركزي األموال لمؤسسة السورية للحبوب لشراء موسم 

/ مليار ليرة، واستثناء السيارات الناقلة لمادة القمح من التقيد 25أن يتم منح سلفة بشكل فوري بمبلغ /

قت قروض كميات األقماح التي سر بالحموالت المحورية خالل فترة الموسم، وإيجاد آلية مناسبة لتسديد

نتيجة األحداث اإلرهابية التي تعرضت لها مراكز المؤسسة في المحافظات ورفع نسبة التكليف بالعمل 

خالل فترة الموسم واإلسراع في تأهيل صومعة  %25بدالا من  %50اإلضافي للعاملين بالمؤسسة إلى 

 .الالذقية

المتضمن إحداث المؤسسة  2019\4\22تاريخ  \11\قم وتم خالل الجلسة اإلضاءة على القانون ر

والذي دمج المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع ” السورية للحبوب” العامة لتجارة وتخزين الحبوب 

الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن بما انعكس إيجابا على تنظيم قطاع 

 .تجارة وتخزين وتصنيع الحبوب

لمهندس خميس أهمية هذه الخطوة في تجسيد أهداف المشروع الوطني لإلصالح اإلداري وبين ا

بما يساعد على إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام ذات طبيعة العمل المتشابهة لتوظيفها بالشكل األمثل 

ت اويحقق عائدات إضافية لالقتصاد المحلي، الفتا إلى ضرورة تعميم هذه التجربة على باقي الوزار

 .بما يوفر متطلبات التطوير اإلداري الذي تسعى إليه الحكومة استعدادا لمرحلة إعادة اإلعمار

وقيم المجلس عمل اللجان الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في 

شاريع مالمحافظات، حيث قدم وزير الزراعة واإلصالح الزراعي رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ ال

الحكومية في الغوطة الشرقية عرضا حول الزيارة األخيرة للجنة التي تم فيها بعد لقاء األهالي 

مليون ليرة  \ 125 \  واالستماع إلى مطالبهم البدء الفوري بفتح مجاري األنهار في بردى وتخصيص

ة لشراء آليات مليون ليرة من الموازنة المستقل \50\إلعادة مركز االتصاالت في دوما وتخصيص 

مليون ليرة لزوم صيانة المرافق  \150\القمامة وإصالح الموجود منها، ومنح الوحدات اإلدارية مبلغ 

 .الخدمية في المنطقة

ول لقاء تل كردي عرضا ح  كما عرض وزير المالية رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في

خم اإلنتاج زيادة ز  طقة والذين أبدوا رغبة كبيرة فياللجنة األخير بالصناعيين والمستثمرين في المن
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بعد التحفيزات الحكومية التي قدمت لهم ن وطالبوا الفريق الحكومي بتقديم تسهيالت لجهة منح القروض 

 .الالزمة الستكمال صيانة وإعادة تشغيل منشآتهم

ات دمي، للمحافظالمهندس خميس شدد على ضرورة تفعيل لجان المتابعة للوقوف على الواقع الخ

وتحفيز إنشاء المشاريع اإلنتاجية وتفعيل القائم منها، بما يجسد المساعي الحكومية لتطوير عملية التنمية 

المحلية في المحافظات واستثمار مواردها بالشكل االمثل، داعيا رؤساء لجان المتابعة إلى االضطالع 

خالل المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وزيادة وتيرة عملهم 

 .تفرضها العقوبات االقتصادية على الشعب السوري

ها في التي تم إحداث  وتم خالل الجلسة مناقشة إعادة النظر في أسعار المقاسم في المناطق الصناعية

دهم على اعطرطوس لجهة تخفيضها بما يدعم الصناعيين الراغبين في استثمارها أو منحهم قروض تس

 .االستثمار فيها بما يلبي احتياجات صناعاتهم

واطلع المجلس على اإلجراءات التي تقوم بها وزارة اإلدارة المحلية لتوفير الخدمات الالزمة 

آالف شخص  \10\الستقبال المهجرين الخارجين من مخيم الركبان، وبين وزير اإلدارة المحلية استقبال 

لهم وتم تخييرهم   تم توفير كافة الخدمات الالزمة  فال والنساء ، حيثمنهم من األط %80حتى اآلن 

بين العودة إلى مناطقهم او البقاء في مراكز اإليواء التي تم إنشاؤها لهم، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى 

 .ميتم توفير كافة الخدمات له  شخص 800اختارت العودة إلى مناطقها ولم يبَق في مراكز اإليواء إال 

 رئيس مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن الدولة السورية مستمرة رغم كل

باالضطالع بمسؤوليتها في توفير كافة متطلبات عودة األهالي إلى المناطق المحررة   الصعوبات

ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية، معتبرا أن خطة الحماية االجتماعية التي تقوم بها الحكومة 

اللحظة األولى إلعالن قواتنا المسلحة تحرير المناطق السورية من اإلرهاب هي رسالة للدول منذ 

الداعمة لإلرهاب والتي تحاول تشويه ثقة المواطن بدولته بأن التفاف الشعب حول جيشه وقيادته 

وحرص الدولة السورية على توفير احتياجات مواطنيها مستمر حتى تحرير آخر شبر من اإلرهاب 

 . حقيق النصر الكاملوت

http://syrianexpert.net/?p=39078 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 ليتر شهرياا  120القرار لم يصدر بعد.. دراسة بيع البنزين بالسعر المدعوم لكميّة  - 1

 : الخبير السوري 

م عن مادة في معرض إجاباته على تساؤالت اإلعالميين، وفيما يخص ما يشاع عن رفع الدع

البنزين، أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وجود دراسة تبين أن وسطي استهالك 

ليتر شهرياا، وهي الكمية التي تستحق الدعم، وسوف تباع بالسعر  120نحو  /CC 1600السيارات من /

ألمر هاا بأن هذا اليرة لليتر( وأي كميات إضافية سوف تباع بسعر التكلفة، منو 225الحالي المدعوم )

ال يزال قيد الدراسة ومن متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد، مشيراا إلى أن وحدهم أصحاب 

السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون بالقرار، والذي يعني في النهاية 

هري روا بهذا القرار ألن استهالكهم الشتنظيم آلية الدعم، الفتاا إلى أن أغلبية أصحاب السيارات لن يتأث

ليتر، ولن يتغير سعر هذه الكمية. وأكد التزام الحكومة بما  120هو ضمن الوسطي المحسوب بنحو 

جاء في بيانها المالي، إذ تعطى األولوية لتأمين احتياجات الجيش، وذوي الشهداء، واالحتياجات 

 .لبشرية الشاملة التي عملت عليها الحكومةالرئيسية للمواطنين، الفتاا إلى خطة التنمية ا

 المصدر : الوطن

http://syrianexpert.net/?p=38394 

 

 الحكومة تشدد علـى توفيـر الطاقة والتعاطي السليم مع اإليفـــــاد الخـــــارجي - 2

 : الخبير السوري 

زراء في تعميم لها على الجهات العامة كافة، تفعيل عمل الوحدات التنظيمية أكدت رئاسة مجلس الو

لحفظ الطاقة واللجان الوزارية المشكلة لديها، لمتابعة حسن تطبيق إجراءات الترشيد، وتوجيهها 

اإلشراف على عدم تشغيل أجهزة اإلنارة الخارجية نهاراا في المواقع وساحات المباني العامة التابعة 

والتأكد من إطفاء اإلنارة الداخلية خارج أوقات الدوام الرسمي، واالقتصار على الضروري منها لها، 

داخل أوقات الدوام الرسمي. وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كافّةا 

 .ختصلمالتشّدد في موضوع اإليفاد الخارجي، واالقتصار على الضروري جداا منه، وبإشراف الوزير ا

http://syrianexpert.net/?p=38394
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وأشارت رئاسة الوزراء في بالغ لها بهذا الخصوص إلى أن هذا األمر يصب في بوتقة ترشيد 

 .اإلنفاق العام، وتحقيق االستفادة المثلى من موارد الدولة المالية وفق األولويات التي تحدد بهذا الشأن

 http://syrianexpert.net/?p=38359 المصدر : البعث

 

 2019أبريل  3 -التحليل التقني للنفط الخام - 3

03/04/2019 , 

 خام غرب تكساس الوسيط

مر ، حيث نستيوم الثالثاء ارتفع سوق خام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى خالل جلسة التداول

ور. من الحكمة القفز وبدء الشراء على الف برؤية تأثير االرتفاع في السوق. في هذه المرحلة، قد ال يكون

ومع ذلك، أعتقد أن عمليات التراجع على المدى القصير يجب أن توفر فرص شراء جيدة، حيث إن 

ا بالطبع. سيحدد المتوسط  60االختراق فوق مستوى  ا حاسما يوم  200المتحرك لفترة دوالر كان أمرا

ن أنه طالما استطعنا البقاء فوق تلك المنطقة، فسيبقى دوالر االتجاه العام، لذلك أظ 59تحت مستوى 

 المشترون هناك.

يجب التذكر بأن دول أوبك لن تجتمع حتى يونيو، وسيستمر هذا في تشكيل عامل صعودي في 

ا فوق الفجوة  السوق ألن الدول األعضاء لن تعمل على زيادة اإلنتاج قبل أن تجتمع. لقد ارتفعنا أيضا

ا. ابحث عن القيمة، ثم استفد منها.دوالر 60عند مستوى   ، وهذا بالطبع مؤشر صعودي أيضا

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

analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84- 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=38359
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--2-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019/112009
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--2-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019/112009
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019/112042?utm_campaign=&utm_content=%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9+%25D9%2581%25D9%258A+%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2582+%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B3+%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585+-+%255B%255Bdate+format=%2522short%2522%255D%255D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019/112042?utm_campaign=&utm_content=%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9+%25D9%2581%25D9%258A+%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2582+%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B3+%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585+-+%255B%255Bdate+format=%2522short%2522%255D%255D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019/112042?utm_campaign=&utm_content=%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9+%25D9%2581%25D9%258A+%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2582+%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B3+%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585+-+%255B%255Bdate+format=%2522short%2522%255D%255D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://arab.dailyforex.com/forex-technical-analysis/2019/04/%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-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85--3-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019/112042?utm_campaign=&utm_content=%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9+%25D9%2581%25D9%258A+%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2582+%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B3+%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585+-+%255B%255Bdate+format=%2522short%2522%255D%255D&utm_medium=email&utm_source=getresponse
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 تراجع أسعار الذهب - 4

 2019نيسان/أبريل  01 ثورة أون الين :

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد مؤشرات على تحقيق تقدم في محادثات التجارة األمريكية الصينية 

 .ما هدأ المخاوف من تباطؤ النمو االقتصادي في العالم

دوالراا لألوقية  1290ر01بالمةة إلى  0ر2ض نحو وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب انخف

 .دوالراا لألوقية 1294ر80بالمةة إلى  0ر3فيما انخفضت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 

وارتفعت أسواق األسهم بعد أن أظهرت البيانات نمو نشاط المصانع الصينية على غير المتوقع 

 .للمرة األولى في أربعة أشهر في آذار الماضي

دوالراا لألوقية بعد أن  1382ر86بالمةة في المعامالت الفورية إلى  0ر1فض البالديوم وانخ

 .بالمةة األسبوع الماضي 11انخفض أكثر من 

بالمةة مسجالا  0ر5دوالراا لألوقية بينما ارتفع البالتين  15ر11بالمةة إلى  0ر2ونزلت الفضة 

 .دوالراا لألوقية 849ر47

http://thawra.sy/index.php/economy/169438-2019-04-01-09-12-05 

 

السورية لالتصاالت:عروض تتضمن تخفيضات للمشتركين على خدمات االنترنت خالل  - 5

 الجاري

 2019نيسان/أبريل  01 ثورة أون الين :

لالتصاالت عن إطالق عدة عروض ترويجية خالل شهر نيسان الجاري  أعلنت الشركة السورية

تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الجدد والحاليين على خدمات االنترنت سواء لعملية االشتراك 

 .الجديد أو رفع سرعة االنترنت

” اي دي اس ال” ويستهدف العرض األول المشتركين الجدد الراغبين بتركيب بوابات تراسل 

بالمةة من أجور االشتراك الشهري  50ميغا بايت على حسم  4إلى  2بحيث يحصل المشترك بسرعة 

 . بالمةة من أجور المكالمات القطرية والخليوية الصادرة عن الهاتف الثابت 25يضاف إليها حسم 

http://thawra.sy/index.php/economy/169438-2019-04-01-09-12-05
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ميغا بحيث يصبح االشتراك الشهري  1كيلوبايت و 512ويشمل العرض الثاني كال من سرعات 

على التوالي من خالل  3100ليرة بدال من  2000و 1900ليرة بدال من  1000رفع سرعة البوابة  عند

 . بالمةة من أجور االشتراك الشهري للسرعة الجديدة 35منح حسم بحدود 

وبينت الشركة في إعالنها أن مدة االستفادة من العرض شهران متواصالن خالل الدورة الهاتفية 

وبعد انتهاء العرض تطبق التعرفة المعتمدة على أجور االشتراك الشهري ” نأيار وحزيرا“الثالثة 

 .للسرعات المشترك بها تلقائيا

ويمكن للراغبين باالستفادة من العرض مراجعة المركز الهاتفي الحاصلين منه على الخدمة خالل 

 . الفترة من األول ولغاية الثالثين من نيسان الجاري

http://thawra.sy/index.php/economy/169429-2019-04-01-08-18-59 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

http://thawra.sy/index.php/economy/169429-2019-04-01-08-18-59

