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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 238ر االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقري

 2019 ، حزيران 16األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

ة واردة في التقرير قد ال تكون موثوقالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات ال

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 

 نشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل مادة م

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 رجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.أ
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 2019 ، حزيران 16األحد  

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 النفط يهبط في ظل مخاوف حرب التجارة  - 1

 2019مايو  31  «الشرق األوسط»لندن:  

ار النفط، أمس )الخميس(، حيث طغت المخاوف بشأن تداعيات الحرب التجارية بين انخفضت أسع

الواليات المتحدة والصين على شح المعروض في سوق الخام، وتنامي التوترات السياسية في الشرق 

 .األوسط

 68.86، بتوقيت غرينتش، بلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 10:44وبحلول الساعة 

في المائة، مقارنة مع اإلغالق السابق. وصعدت عقود خام  0.9سنتاا أو  59ر للبرميل، منخفضة دوال

دوالر للبرميل، إذ تلقت الدعم  58.93في المائة إلى  0.2سنتاا أو  12غرب تكساس الوسيط األميركي 

 .من توقعات انخفاض المخزونات األميركية

تصاعد الحرب التجارية بين » :رة أمس، قولهاعن برنشتاين إنرجي، في مذك« رويترز»ونقلت 

ة وصعد دبلوماسي صيني كبير الحرب الكالمي«. الواليات المتحدة والصين يمثل تهديداا ألسواق النفط

 .«إرهاب اقتصادي مكشوف»ضد الواليات المتحدة عبر وصف أفعال واشنطن بما قال إنه 

 ، فإن الطلب العالمي على النفط«املةتصور حدوث حرب تجارية ش»وقالت برنشتاين إنه في ظل 

 .، بما يقل عن نصف التقييمات الحالية تقريباا 2018في المائة هذا العام، مقارنة مع  0.7سينمو 

وبسبب ضعف الطلب، قالت برنشتاين إن أي صعود في أسواق النفط سيظل محدوداا، رغم الشح النسبي 

 .لإلمدادات

األخيرة من تخفيضات اإلنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة  وتتلقى أسعار الخام الدعم في األشهر

 .للبترول )أوبك( ومنتجون آخرون كبار، وكذلك تراجع إمدادات إيران

وانخفضت صادرات نفط إيران في مايو )أيار( ألقل من نصف مستويات أبريل )نيسان( إلى نحو 

العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.  ألف برميل يومياا، بعد أن شددت الواليات المتحدة 400

مليون إلى مليوني برميل يومياا من الخام لتحقيق ميزانية بال  1.5وإيران بحاجة لتصدير ما ال يقل عن 

 .عجز
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مليون  11.12عن مصدرين، أمس، قولهما إن إنتاج النفط الروسي تراجع إلى « رويترز»ونقلت 

مليون برميل يومياا في  11.23أيار(، مقارنة مع )لعشرين من مايو برميل يومياا بين األول والتاسع وا

 .أبريل )نيسان(، في ظل تداعيات أزمة النفط الملوث في خط األنابيب دروجبا

وبحسب بيانات وزارة الطاقة، فإن المتوسط اليومي للفترة من أول مايو )أيار( إلى التاسع والعشرين 

مليون برميل يومياا، وهو  11.06، عندما تراجع اإلنتاج إلى 2018منه هو األدنى منذ يونيو )حزيران( 

 .مليون برميل يومياا  11.13أقل أيضاا من متوسط األول إلى السادس والعشرين من مايو )أيار(، البالغ 

مليون برميل يومياا، الذي تعهدت به في إطار اتفاق  11.18وإنتاج روسيا الحالي أقل من هدفها البالغ 

 .المنتجين لكبح اإلمدادات بهدف دعم األسعار عالمي مع

مليون برميل  3.454وارتفعت صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج إلى 

 .«رويترز»يومياا منذ بداية مايو )أيار(، وفقاا لـ

مليون برميل يومياا في أبريل  3.354كانت الصادرات من حقول نفط البصرة بالجنوب قد بلغت 

مليون برميل يومياا في الشهر السابق. وقال مسؤول يشرف على عمليات تصدير  3.254نيسان(، من )

 .«(لدينا القدرة على ضخ مزيد من النفط، لكننا حريصون على احترام اتفاق خفض )أوبك»النفط: 

اق منظمة ماليين برميل يومياا، بما يتماشى مع اتف 5وينتج العراق دون طاقته القصوى البالغة قرابة 

 .البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين لكبح المعروض ودعم األسعار

مليون برميل يومياا. ويُصدر معظم  4.512، على خفض اإلنتاج إلى «أوبك»ووافق العراق، عضو 

في المائة من اإليرادات  95نفط العراق عبر مرافئه الجنوبية. وتشكل صادرات الخام ما يزيد على 

 .الحكومية

وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة األذربيجاني برويز شاهبازوف، أمس، إن أذربيجان ستوافق 

على التمديد المحتمل التفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول 

يو أوبك( ومصدري الخام اآلخرين. وأضاف شاهبازوف أنه يتوقع أن تجتمع المجموعة أوائل يول)

  .)تموز( في فيينا لمناقشة خطواتها التالية

https://aawsat.com/home/article/1747246/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-

%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 
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 سوق العمل... القوة الدافعة لالقتصاد األلماني  - 2

 تباين في المؤشرات المالية وتحسب ألي أزمات طارئة 

 2019مايو  31  «الشرق األوسط»برلين:  

 (فني في مصنع سيارات بألمانيا )رويترز

اا لخبراء ة نمو، وفقرغم تزايد حدة النزاعات التجارية العالمية، فإن االقتصاد األلماني سيظل في حال

 .اقتصاد يرون استمرار تحسن سوق الوظائف

غير أن معنويات المستهلكين األلمان تراجعت ألدنى مستوى في عامين، مع تخفيض غرفة التجارة 

والصناعة األلمانية مجدداا توقعاتها بشأن النمو االقتصادي للبالد، بينما طالبت هيئة الرقابة المالية 

 .بزيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة األزمات األلمانية البنوك

ويشير الخبراء إلى برلين كبديلة للندن بالنسبة لكثير من الشركات العمالقة والبنوك الدولية التي 

تتخذ من العاصمة البريطانية مقراا لها، بسبب الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي )بريكست(، 

 .القطاعات االقتصادية، وبالتالي زيادة الوظائف وهو ما من شأنه دعم معدالت نمو

وكشف استطالع ألماني حديث أن خبراء اقتصاد من بنوك ألمانية كبرى قالوا، في استطالع عن 

االقتصاد وسوق العمل خاص بوكالة األنباء األلمانية، إن حالة االنتعاش المستمرة منذ فترة طويلة في 

ا العام أيضاا، وأوضحوا أنه سيكون هناك كثير من الوظائف سوق العمل سوف تستمر بشكل معتدل هذ

 .الشاغرة، وأن االحتياج لكوادر متخصصة سيكون كبيراا بصفة خاصة

ولكن الخالف حول الرسوم الجمركية بين الواليات المتحدة األميركية والصين يتسبب في حالة من 

رر األميركية التي تم التهديد بها بشكل متك القلق لخبراء االقتصاد الذين حذروا من أن الرسوم الجمركية

من قبل الرئيس األميركي دونالد ترمب على واردات من االتحاد األوروبي يمكن أن تعرقل االقتصاد 

 .األلماني

 تراجع معنويات المستهلكين األلمان -

تراب قأظهر مسح نشر الثالثاء الماضي أن معنويات المستهلكين األلمان تراجعت بشكل طفيف مع ا

شهر يونيو )حزيران(، لتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، إذ أصبح المتسوقون أقل رغبة في 

 .الشراء، وأكثر تشاؤماا حيال توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا
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لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو ألفي « جي إف كيه»وانخفض مؤشر 

في الشهر الماضي. وهذه أدنى قراءة منذ  10.2من قراءة معدلة بالخفض عند نقطة  10.1ألماني، إلى 

 .نقطة 10.4، ودون توقعات عند 2017مايو )أيار( 

وتشير البيانات إلى أن إنفاق األسر قد يضعف في نهاية الربع الثاني من العام، بعد أن أظهر 

 ن ركوداا يشهده قطاع التصنيع يتسرباستطالع لثقة الشركات أجراه معهد األبحاث االقتصادية إيفو أ

 .نحو أجزاء من قطاع الخدمات

 خفض توقعات النمو -

خفضت غرفة التجارة والصناعة األلمانية مجدداا توقعاتها بالنسبة للنمو االقتصادي في ألمانيا لعام 

ادي صتوقعات الشركات المحلية بشأن التطور االقت»وذكرت الغرفة يوم الثالثاء في برلين:  .2019

التباطؤ »وأشار رئيس الغرفة إريك شفايتسر إلى «. لألشهر المقبلة تبدو ضبابية أكثر من بداية هذا العام

بالنسبة للتجارة الخارجية، فإن التوقعات منخفضة على »، وقال: «الواضح في وتيرة االقتصاد العالمي

 .«أعوام 10نحو غير مسبوق منذ 

 0.9عاتها بشأن النمو االقتصادي في ألمانيا هذا العام من وعلى هذه الخلفية، خفضت الغرفة توق

 .في المائة حققته ألمانيا العام الماضي 1.4في المائة، مقارنة بنمو  0.6في المائة إلى 

وأعلنت الوكالة االتحادية للعمل بألمانيا تراجع الطلب على القوى العاملة بألمانيا، للمرة الثانية على 

الل شهر مايو الحالي، وبذلك يبدو أن زيادة حجم الوظائف الشاغرة بألمانيا التي التوالي، بشكل أقوى خ

 .استمرت طوال عام توقفت في الوقت الحاضر

وفي الوقت ذاته، أشارت الوكالة في مقرها بمدينة نورنبرج )جنوب ألمانيا(، خالل نشر مؤشر 

الشاغرة ال يزال يتحرك في مستوى الوظائف الشهري الخاص بها للشهر الحالي، إلى أن عدد الوظائف 

 .عاٍل، إال أنه يصبح أضعف

وتراجعت النسبة التي يحسبها خبراء الوكالة االتحادية للعمل كل شهر على أساس الوظائف 

وظيفة  248نيسان( الماضي إلى )وظيفة خالل شهر أبريل  251الشاغرة التي يتم اإلخطار عنها من 

 6ارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تراجعت النسبة بإجمالي خالل شهر مايو )أيار( الحالي. ومق

 .نقاط

نقطة في ذروة ازدهار حجم الوظائف  265يذكر أن مؤشر الوظائف الخاص بوكالة العمل قد بلغ 

. ويرى باحثو سوق العمل أن ضعف 2018الشاغرة في ألمانيا خالل شهر سبتمبر )أيلول( عام 

 .اجعاالقتصاد يعد سبباا لهذا التر
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ين فوارق ملحوظة ب»يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج دراسة في ألمانيا استمرار وجود 

 .في البالد، فيما يتعلق بالنمو االقتصادي وحركة التوظيف« المناطق الغنية والمناطق الفقيرة

« برتإفريدريش »وأجرى الدراسة معهد أبحاث التنمية في المدينة والريف، بتكليف من مؤسسة 

 .القريبة من الحزب االشتراكي الديمقراطي، الشريك في االئتالف الحاكم في ألمانيا

وأظهرت النتائج تعزز الفوارق بين المناطق الديناميكية والمناطق المهملة في ألمانيا، حيث أشارت 

وف ن خإلى ازدهار بعض المدن، فيما باتت مناطق أخرى مهددة بالتأخر في سباق التنمية، ونوهت بأ

 .مناطق من تحولها إلى مناطق ضعيفة اقتصادياا ومهددة أدى إلى انعدام الثقة في الساسة

مدينة ومنطقة  400وصنف معدو الدراسة المدن والمناطق الريفية األلمانية التي يتجاوز عددها 

ل عمأنواع، واستعانوا في ذلك بمعايير، منها على سبيل المثال ما يتعلق بمجاالت سوق ال 5إلى 

 .والتوظيف وفرص التعليم والرفاهية والصحة

في المائة من سكان  40، فإن نحو (2019وحسب الدراسة التي تحمل اسم )ألمانيا غير المتكافئة 

ظروف معيشية جيدة في »يعيشون في مناطق تسود فيها  (مليون شخص 32.8ألمانيا )أي ما يعادل 

 .«المتوسط

مليون شخص( يعيشون في  36.4ن سكان ألمانيا )ما يعادل في المائة م 44وأوضحت الدراسة أن 

ووصفت «. المنطقة المحيطة القوية»، وكذلك في «مدن كبرى ومتوسطة ذات طبيعة ديناميكية»

، ونوهت إلى أنها تتركز في الجنوب، وفي بعض المناطق «مناطق رخاء»الدراسة هذه المناطق بأنها 

 .في الغرب والشمال، وكذلك في برلين

الوقت نفسه، لفتت الدراسة إلى أن هذه المناطق المزدهرة يسود في بعض أنحائها خطر  في

االستبعاد بحق فئة من سكانها، وتحدثت عن تزايد اإلهمال االجتماعي للعائالت ذات الدخول الضعيفة 

ن افي هذه المناطق، ألسباب يأتي على رأسها ارتفاع تكاليف اإلسكان، كما رأى معدو الدراسة أن سك

 .هذه المناطق ذوي الدخول المتوسطة معرضون أيضاا للخطر

مناطق ذات صبغة ريفية في أزمة »مليون شخص في ألمانيا يعيشون في  13.6وتبعاا للدراسة، فإن 

ليم ، ال سيما في إق«مناطق حضرية تمر بتغير بنيوي»، وال سيما في الشرق أو في «بنيوية دائمة

هذه المناطق لم تنجح على وجه الخصوص في خلق وظائف جديدة الرور. وقال معدو الدراسة إن 

 .للمجتمع، رغم األوضاع الجيدة هناك

 مطالبات للبنوك بزيادة احتياطياتها لمواجهة األزمات -
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أعلنت هيئة الرقابة المالية األلمانية، يوم االثنين الماضي، اعتزامها توجيه البنوك والمؤسسات 

 .تها المالية والمخصصات المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية في المستقبلالمالية نحو زيادة احتياطيا

األلمانية إن األمر متروك للبنوك بزيادة « با فين»وقال فليكس هوفيلد رئيس هيئة الرقابة المالية 

رأسمالها في أوقات االزدهار لمواجهة الظروف العصيبة. ومن المنتظر أن ترفع هيئة الرقابة المالية 

في المائة من إجمالي رأسمال أي  0.25مخصصات مواجهة األزمات من صفر في المائة إلى  معدل

 .تموز( المقبل)بنك أو مؤسسة مالية اعتباراا من أول يوليو 

 5.9مليار يورو ) 5.3ويعني هذا أن تكون البنوك ملزمة بتعزيز رؤوس أموالها بما يقدر بنحو 

 .مليار دوالر( خالل عام مقبل

لهاجس الرئيسي لألجهزة الرقابية في نمو القروض المصرفية بأسرع من وتيرة نمو ويتمثل ا

 .االقتصاد ككل، وهو ما يمثل مخاطر على البنوك إذا تراجع االقتصاد

يذكر أن لجنة االستقرار المالي الحكومية األلمانية التي تم تشكيلها بعد تفجر األزمة المالية العالمية 

زيادة رأسمال البنوك. ويأتي تحرك هيئة الرقابة المالية في ظل توقعات قد أوصت ب 2008في خريف 

  .بتباطؤ شديد لالقتصاد األلماني خالل العام الحالي

https://aawsat.com/home/article/1747241/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-

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

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A 

 

  «تيسن كروب»تعرقل طموحات « مكافحة االحتكار األوروبية» - 3

 2019مايو  31 برلين: اعتدال سالمة  

عامل ثُلثاهم يعمل في ألمانيا وثلثُهم يعمل في قطاع قررت }تيسن كروب{ االستغناء عن ستة آالف 

 إنتاج الصلب

الهندية، وهما مجموعتان  (فشلت عملية اندماج شركتي )تيسن كروب( األلمانية و)تاتا ستيل

رائدتان في صناعة الصلب حول العالم، ما آل إلى إحباط خطة الشركة األلمانية في إعادة تنظيم أعمالها 

 .الدولية

براء في برلين أن عدم توصل الشركتين إلى دمج أعمالهما معا ناجم عن القساوة التي أبدتها ويرى الخ

هيئة مكافحة االحتكار األوروبية حيال عملية الدمج. لذا تجد صناعة الصلب والحديد األوروبية نفسها 
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ية والفرعية، يستحت وطأة التذبذبات االقتصادية التي قد تؤثر هذا العام على أنشطة )تيسن كروب( الرئ

 .من جهة، وعلى وتيرتها اإلنتاجية وخططها التطويرية من جهة ثانية

، إنه (ويقول الخبير األلماني ديفيد كوتس، وهو مراقب لألنشطة اإلنتاجية في شركة )تيسن كروب

وبعدما وصلت قيمة السهم  .رغم فشل خطة الدمج لكن سهم تيسن ارتفع مؤخرا بفضل سياسات الشركة

في  30عاما نجح في استعادة مكانته في بورصة فرانكفورت حيث قفز  15نى مستوى له منذ إلى أد

 .المائة في اآلونة األخيرة

ويذكر أن أسباب انتعاش سهم الشركة تعود إلى تخلي إدارتها عن خطة الفصل بين وحداتها العاملة 

ى األنشطة المعمارية، وأخر في تصنيع المعادن على شتى أنواعها، كما الصلب والحديد المستعمل في

 .عاملة في قطاعات أخرى

ستبقى وحدة إنتاج المصاعد المحّرك الجوهري للشركة ألنها األكثر ربحية وتضمن »ويختم القول: 

في المائة من األرباح كل عام. وتتحرك اإلدارة إلى طرح أسهم هذه الوحدة في بورصة  60أكثر من 

ن تفصلها عن األذرع اإلنتاجية األخرى للشركة. ويبدو أن فرانكفورت في أسرع وقت ممكن بدون أ

أي خطة لتقسيم الشركة سيكون لها تداعيات كارثية على مستقبلها، خاصة أن مارغاريت فيستاغر، 

المفوضة األوروبية في شؤون المنافسة، كان لها دور طليعي في تغيير استراتيجيات )تيسن كروب( 

قلقة تغذيها الضغوط التي يمارسها عليها حملة أسهمها على رأسهم التي تمر منذ أعوام عدة بأزمة م

صندوق االستثمار )ايليوت مينيجمنت(. علما بأن هذه الضغوط لعبت أكثر من مرة ثقال الفتا في إحداث 

 .«تغييرات هامة داخل الطاقم اإلداري للشركة

تساهم  األوروبية خشيت من أنوتوضح الخبيرة االقتصادية األلمانية كارولينا شتاين أن المفوضية 

و)تاتا ستيل( الهندية في توليد ثاني أكبر شركة إلنتاج الحديد  (عملية اندماج شركتي )تيسن كروب

ميتال(. وهذا من شأنه إضعاف المنافسة بين المجهّزين وبالتالي رفع  -والصلب بعد شركة )آرسيلور 

 .أسعار المعادن

إفشال عملية الدمج سيترك جرحا عميقا في مخططات وتضيف أن قيام المفوضية األوروبية ب

في المائة مؤخرا في بورصة  6تراجع سهم )تاتا ستيل( أكثر من  (الشركتين. وعلى عكس )تيسن كروب

)مومباي(. وتعمل إدارة األخيرة على استكشاف فرص تجارية جديدة لتفادي إغالق مصانعها األوروبية 

 .أداء إنتاجي جيد في بريطانيا وهولندا والمحافظة على

ستتكبد شركة )تيسن كروب( التي تتخذ من مدينة )أيسن( مقرا رئيسيا لها الخسائر »وتختم شتاين: 

وبدال من تسريح أربعة آالف  .هذا العام مما يتناقض مع تحسن قيمة سهمها في بورصة فرانكفورت
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تاج انيا وثلثُهم يعمل في قطاع إنعامل قررت الشركة االستغناء عن ستة آالف منهم، ثُلثاهم يعمل في ألم

الصلب. فالضرائب الجمركية األميركية والشلل الذي أصاب الصناعة األوروبية كان لهما مفعول سلبي 

مباشر على صناعة الصلب األوروبية. مع ذلك تبقى األوضاع لدى )تيسن كروب( أفضل من تلك التي 

 األوروبية في بروكسل بعدم اتخاذ التدابير ميتال( التي تتهم المفوضية -تعيشها شركة )آرسيلور 

الضرورية لصّد مفعول الضرائب الجمركية األميركية على المنتجات األوروبية. وعلى الصعيد 

ماليين طن من  3في المائة، أي ما يعادل  7ميتال(  -األوروبي سيتراجع إنتاج الصلب لدى )آرسيلور 

كل من إسبانيا وبولندا. في حين ستحاول )تيسن كروب( الصلب هذا العام، عدا عن إقفال مصانعها في 

  .«2018األلمانية المحافظة على نفس وتيرة إنتاج عام 

https://aawsat.com/home/article/1747236/%C2%AB%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%C2%AB%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%C2%BB 

 

 مليارا دوالر استثمارات من الشرق األوسط لتطوير الذكاء الصناعي الروسي  - 4

 ضرورة ضمان السيادة بوتين يشدد على 

 2019مايو  31موسكو: طه عبد الواحد ()رويترز 

 السعي لشغل موقع الريادة عالمياا في مجال الذكاء االصطناعي أصبح مجاالا للمنافسة العالمية 

دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى زيادة تمويل األبحاث والدراسات واالبتكارات في مجال 

الفتاا إلى أنه بات مساحة للتنافس الدولي، وشدد، أمس، خالل اجتماع مكرس لبحث  الذكاء االصطناعي،

مسائل تطوير تقنيات الذكاء االصطناعي، على ضرورة ضمان السيادة الروسية في هذا المجال بوصفه 

في سياق متصل، أعلن الصندوق الروسي  .«شرطاا أكثر أهمية الستمرار أعمالنا واقتصادنا»

المباشرة عن حصوله على ملياري دوالر من دول الشرق األوسط ومنطقة آسيا لالستثمارات 

 .استثماراٍت في الشركات والمؤسسات الروسية العاملة في مجال تطوير الذكاء االصطناعي

وقال الرئيس الروسي خالل اجتماع أمس إن السعي لشغل موقع الريادة عالمياا في مجال الذكاء 

مفتاح »، وعبر عن قناعته بأن تطوير هذه التقنيات «جاالا للمنافسة العالميةأصبح بالفعل م»االصطناعي 

ثيراا من الدول ك»، وبعد إشارته إلى أن «رئيسي للتطور التقني، نظراا ألنها ستحدد مستقبل العالم باسره

، دعا إلى استراتيجية روسية مماثلة، حين شدد على «تبنت استراتيجيات لتطوير الذكاء االصطناعي
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هذا هو الشرط األكثر أهمية لنجاح »، وقال إن «ضرورة ضمان السيادة التكنولوجية في هذا المجال»

، ولفت في الوقت ذاته إلى أهمية هذا التوجه لضمان تحسين نوعية حياة المواطنين «أعمالنا واقتصادنا

« سةادة ملموزي»ولألغراض الدفاعية. لذلك أصدر توجيهات إلى المؤسسات المعنية بضرورة توفير 

روسيا يجب أن تصبح واحدة من »على حجم تمويل المشاريع العلمية في هذا المجال، وقال إن 

 .«المساحات الرئيسية عالمياا في حل المهام العلمية المعقدة، بمشاركة علماء من مختلف دول العالم

ات طاع تقنيوإلى جانب التمويل الحكومي، تمكنت روسيا من جذب استثمارات خارجية لصالح ق

الذكاء االصطناعي. هذا ما جاء في اقتراحات أعدها الصندوق الروسي لالستثمارات المباشرة، 

ها إن االقتراحات التي اطلعت عليها وأكد« فيدوموستي»لعرضها على الرئيس الروسي. وقالت صحيفة 

، ض الدولتتضمن إشارة إلى أن شركاء من الصناديق االستثمارية السيادية في بع« الصندوق»

وشركات مالية عالمية من الشرق األوسط وشرق آسيا، وبصورة خاصة من اإلمارات العربية المتحدة، 

منحت استثمارات قيمتها مليارا دوالر للشركات الروسية العاملة في مجال تطوير تقنية الذكاء 

وق يس صندويفترض أن يستقبل الرئيس بوتين رئ .(Artificial Intelligence ،AI) االصطناعي

االستثمارات المباشرة، وشخصيات أخرى من القطاع المصرفي، فضال عن ممثلي الصناديق 

والشركات التي منحت تلك االستثمارات، لالستماع إلى تقارير في هذا المجال، وتبادل وجهات النظر 

 .حول آفاق تطوير صناعة تقنية الذكاء االصطناعي في روسيا

صندوق حكومي، يدير رأسمال ذاتياا يقدر « ستثمارات المباشرةالصندوق الروسي لال»يذكر أن 

 .مليار دوالر استثمارات أجنبية 40مليارات دوالر، فضالا عن  10بنحو 

مستثمر »في جميع المشاريع االستثمارية التي يشرف عليها في روسيا صفة « الصندوق»ويحمل 

اء لنهائي لالستثمارات في مجال تطوير الذكإلى جانب المستثمرين األجانب. وبالنسبة للحجم ا« مشارك

االصطناعي في روسيا، فسيتقاسم الحصص فيه مستثمرون أجانب مع الصندوق الروسي، وسيتم تحديد 

شركة من أصل  20وحتى اآلن تم اختيار «. استثمار مشترك»صالحيات كل طرف بموجب اتفاق 

، الذي أكد أن المحادثات «روسيالصندوق ال»شركة روسية خضع نشاطها لدراسة من جانب  100

  .مع تلك الشركات تجرى حالياا لبحث االستثمار في نشاطها

https://aawsat.com/home/article/1747231/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-

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

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

5 - BlackRock CEO Larry Fink, one of Wall Street's most influential figures, has 

slammed the United Kingdom for the uncertainty surrounding Brexit.  

| Source: AP Photo/Mark Lennihan   

Ben Brown  25/02/2019  News, Politics, U.S. Business News 

BlackRock CEO Blasts UK for ‘Irresponsible’ Brexit Delays, Plans Exit to US & 

Europe 

The head of the world’s biggest asset manager, BlackRock, has lashed out at the 

“irresponsible” British government as Brexit draws closer. 

In an interview with CNBC Squawk Box, CEO Larry Fink confirmed that BlackRock 

was moving more of its operations out of London. 

“We’re already now making bigger plans on moving different components of our 

business to the continent or to the United States.” 

It’s a significant shift in tone from last year when Fink said “only very few roles” will 

be moved out of London. 

It comes as prime minister Theresa May delays today’s crucial Brexit vote in 

Parliament. 

Kicking the can down the road only adds to the crippling uncertainty for businesses on 

both sides of the channel & for millions of citizens. I have seen many surprising decisions 

in a lifetime in politics. But this is close to being one of the most reckless.  

https://t.co/PNqmJtBrnq  — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 24, 2019 

BREXIT DELAY WILL CRUSH UK ECONOMY 

Theresa May has delayed a scheduled parliamentary vote on Monday until March 17th, 

just two weeks before the Brexit deadline. Parliament rejected her first proposal in January 

by a record margin. If no agreement is reached next time, there’s a high chance the UK will 

crash out of Europe without a deal, harming the economy in the process. 

On top of today’s vote postponement, Theresa May is being urged to delay the Brexit 

leaving date until 23rd May. Another plan would delay Brexit for two years. 

The constant uncertainty has already had a profoundly negative effect on the British 

economy, specifically the British pound. 

https://www.ccn.com/author/ben-brown
https://www.ccn.com/news
https://www.ccn.com/politics
https://www.ccn.com/business
https://www.cnbc.com/video/2019/02/25/brexit-is-annoying-the-private-sector-says-larry-fink.html
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-blackrock-exclusive/exclusive-uk-to-remain-blackrocks-emea-headquarters-after-brexit-memo-idUKKCN1MY0JM
https://t.co/PNqmJtBrnq
https://twitter.com/guyverhofstadt/status/1099705166297817088?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.cnbc.com/2019/02/25/recklessness-and-rumors-brexit-uncertainty-rises-after-may-delays-key-vote.html
https://www.ccn.com/newsflash-theresa-mays-brexit-deal-has-been-rejected-what-now
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47352446
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47352446
https://www.independent.ie/business/brexit/plan-to-delay-brexit-for-another-two-years-37849618.html
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The British pound has taken a beating in the two years since the Brexit referendum, 

falling from $1.50 to almost $1.20 at its worst point. At the time of writing, £1 buys $1.30. 

The British pound has been crushed against the US dollar since the June 2016 Brexit 

referendum. Source: TradingView 

BLACKROCK CEO: BREXIT IS “IRRESPONSIBLE” 

BlackRock CEO Larry Fink confirmed that Britain’s “irresponsible” approach was 

costing businesses huge sums of money. He said Brexit is forcing his firm, and others, to 

abandon the UK:  

“It’s a problem that’s quite frankly annoying every private sector organization in the 

world today because of the irresponsibility right now of the UK coming to a resolution. It’s 

putting more and more private organizations on alert. 

Read more about why investors in #UK assets should expect a bumpy ride as UK-

EU #Brexitnegotiations unfold. https://t.co/4A8Ynksi4S pic.twitter.com/e6YDW0mio8 

— BlackRock (@blackrock) July 19, 2018 

Fink went on to explain how Brexit has cost BlackRock enormous sums of money. As 

a result, the firm is moving more of its operations out of London. 

“We’re spending more money than we ever dreamed we needed to do to start working 

towards Brexit. Just because of the lack of understanding of its direction. It’s forcing all 

the private sector firms to be more prepared for Brexit and I do believe this is not a good 

outcome for the UK. We’re already now making bigger plans on moving different 

components of our business to the continent or to the United States.” 

NOT JUST BLACKROCK 

The BlackRock CEO said the bank will have a smaller future in the UK. And it’s not 

just his firm: 

“It means probably a smaller future in the UK. And I’m not speaking about Blackrock. 

I’m hearing this from every organization.” 

The Independent reports that at least 250 UK companies are in talks with Dutch 

authorities about moving to the Netherlands. Meanwhile, banks, including JP Morgan and 

Goldman Sachs, are shifting €800 billion in assets to Frankfurt in preparation for Brexit.  

Last week, Honda announced the closure of its UK plant which will affect 3,500 jobs. 

Although the company insists it is not Brexit related.  

https://twitter.com/hashtag/UK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4A8Ynksi4S
https://t.co/e6YDW0mio8
https://twitter.com/blackrock/status/1019958057588076544?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/brexit-companies-leave-uk-jobs-economic-impact-airbus-sony-a8744986.html
https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/brexit-companies-leave-uk-jobs-economic-impact-airbus-sony-a8744986.html
https://www.ft.com/content/a9111f38-f3ab-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
https://www.bbc.co.uk/news/business-47287386
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Britain is about to see the biggest exodus of companies and capital in a generation. The 

consequences of which could be severe. The International Monetary Fund (IMF) says a no-

deal Brexit could push the country into a recession. 

PRAY FOR THE UK ECONOMY? 

Even the Church of England has weighed in on the upcoming Brexit deadline, urging 

parishes to pray for the poor. 

Today we pledged to pray for our political leaders, put the voices of the poor and 

marginalised at the heart of our nation's concerns, and work for the common good. 

Thank you #Synod for a debate filled with the hope of Jesus Christ. 

Here's my speech:https://t.co/9sCnTPX3OD pic.twitter.com/iPJ9C14R6u 

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) February 23, 2019 

It’s an unprecedented move for the church which is traditionally impartial on political 

matters. The Archbishop of Canterbury, however, appears to acknowledge the ongoing 

political disaster in the UK will have a severe effect on the economy. 

“We cannot ignore the warnings that have been proffered about the possible profound 

impact that the next months may possibly have on the poorest of our society.” 

He said the church must unite the country and support the vulnerable. Brexit is widely 

expected to hit the poor and ethnic minorities hardest.  

“It is true that no predictions on the economy are certain. That is not project fear, it is 

saying that where there are risks it is the strongest, not the weakest, who must take the 

weight of the risk. That is not currently the way we are going.” 

Ben Brown 

Ben is a journalist with a decade of experience covering financial markets. His writing 

has appeared in The Huffington Post and he worked at Block Explorer, the world's longest-

running source of Blockchain data. 

A number of states in the Northeast and Midwest are suffering a major power outage 

due to a storm. | Source: Shutterstock 

Newsflash: New York Suffers Blackout – What’s Causing the Massive Power Outage? 

 Christina Comben  25/02/2019  Headlines, News 

https://www.theguardian.com/business/2018/sep/17/imf-christine-lagarde-theresa-may-no-deal-brexit-uk-economy
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/23/justin-welby-says-poorest-face-biggest-risks-posed-by-brexit-uncertainty
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/feb/23/justin-welby-says-poorest-face-biggest-risks-posed-by-brexit-uncertainty
https://twitter.com/hashtag/Synod?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9sCnTPX3OD
https://t.co/iPJ9C14R6u
https://twitter.com/JustinWelby/status/1099350109010214914?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-no-deal-affect-poor-second-referendum-john-major-theresa-may-a8458566.html
https://www.ccn.com/author/ben-brown
https://www.ccn.com/author/christina-comben
https://www.ccn.com/headlines
https://www.ccn.com/news
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New York Power Outage: In the early hours of Monday morning, as New Yorkers are 

waking up for work, they’re about to find the lights are out. Around 500,000 people across 

New York, Pennsylvania, Ohio, and Michigan are currently without access to power–why? 

This is the situation in the northeast of the country this morning as the city that never 

sleeps finds itself silenced. 

A number of states have been impacted by the outage. Source:https://poweroutage.us/ 

 

6 - WHAT’S CAUSING THE OUTAGE? 

The blame for the power outage seems to lie with dangerously high winds that have 

knocked down power lines in the area. This is not good news for half a million people 

without access to hot water, heating, or coffee. 

It also won’t go down well with the millions of workers, students, and any other 

commuters needing to leave their houses today. The New York power outage means they 

won’t be able to get to their destinations. 

#RIGHTNOW: The @nationalgridus power outage map shows most outages in 

Western New York – check this link to monitor outages: 

 https://t.co/AaV7uiLoVA pic.twitter.com/TltmrVTJmm 

— Leanne DeRosa (@CBS6Leanne) February 25, 2019 

There are also numerous flights delayed to and from New York airports currently. 

Flights to/from Toronto, Boston, Chicago and New York area airports are experiencing 

delays due to weather (winds). Please contact your airline for more information. 

— BWI Marshall Airport (@BWI_Airport) February 25, 2019 

The unforgiving conditions will also render restoration efforts almost impossible. Most 

people are expected to be without power throughout the entire day. Strong winds of up to 

62 miles per hour have also uprooted trees, ravaged homes, and upturned cars across the 

country. 

Wind damage, power outages reported across Western New 

York https://t.co/BP7a1NYr2k 

— DJ Nonny Nonn (@djnonnynonn) February 25, 2019 

Some were quick to call the blackout in the one of the world’s major city an attack of 

terrorism: 

https://poweroutage.us/
https://twitter.com/hashtag/RIGHTNOW?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nationalgridus?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/AaV7uiLoVA
https://t.co/TltmrVTJmm
https://twitter.com/CBS6Leanne/status/1099992291048128513?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BWI_Airport/status/1099838246241124352?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/BP7a1NYr2k
https://twitter.com/djnonnynonn/status/1099978428768489472?ref_src=twsrc%5Etfw
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#Terrorism? Power outage in new York and San Francisco today. It's not a coincidence  

— Auspice Angel (@auspiceangel) April 21, 2017 

However, it’s pretty clear that Mother Nature is the author of this savage attack in a 

global climate that keeps on getting harsher–despite the U.S. president’s refusal to 

acknowledge climate change. 

WEATHER AND TRAVEL WARNINGS 

There is currently a high wind warning in place across New York and several other 

states until 6 pm Monday. On the National Weather Service website, it states that: 

HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM EST THIS EVENING… 

This Hazardous Weather Outlook is for southern Connecticut, northeast New Jersey 

and southeast New York…. Please listen to NOAA Weather Radio or go to weather.gov 

on the Internet for more information about the following hazards. 

Strong wind gusts will also likely bring down more trees and power lines in the area. 

This could result in further power outages as Monday unfolds. And for those hoping to 

return to normality soon, sorry to say, it looks as if they could be without power for some 

time. 

DAMAGES FROM THE NEW YORK POWER OUTAGE 

Shelters will be opening for those whose homes suffered damage in the storm. The 

travel warning has also been issued to keep casualties to a minimum, with residents urges 

to avoid all unnecessary travel from 1 pm Sunday and continuing throughout Monday. 

The damage is expected to be contained to falling trees and power lines. However, 

gusting winds of over 60 miles an hour may also cause extreme damage to property, and 

anyone walking or traveling in their cars at this time. 

The windward shoreline of the Great Lakes is also susceptible to flooding, which could 

cause additional damage in this area. And Lake Eire in Buffalo, New York, is another area 

on red alert. 

BUF issues Areal Flood Warning for Erie, Niagara [NY] till 12:30 PM 

EST https://t.co/KRKDl9hfRo 

— NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) February 25, 2019 

https://twitter.com/hashtag/Terrorism?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/auspiceangel/status/855473319461609472?ref_src=twsrc%5Etfw
https://forecast.weather.gov/showsigwx.php?warnzone=CTZ010&warncounty=CTC009&firewxzone=CTZ010&local_place1=West%20Haven%20CT&product1=Hazardous+Weather+Outlook&lat=41.2739&lon=-72.9683#.XHPXNIhKhPY
https://www.msn.com/en-us/news/us/windstorm-causes-closures-thousands-of-power-outages-across-new-york-state/ar-BBU2gzj?ocid=st
https://t.co/KRKDl9hfRo
https://twitter.com/NWSBUFFALO/status/1099998627769008128?ref_src=twsrc%5Etfw
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If the high winds continue, they will clash with a cold front coming in. This could cause 

severe blizzard conditions and make reparations impossible, rendering millions of people 

without power for days. 

Christina Comben 

Christina is a fintech writer and crypto reporter with a fascination for tech and a passion 

for starting interesting conversations. When not at her computer, you can find her surfing 

a wave or drinking Rioja. 

 

7 - Kraft Heinz is reshaping its food empire with the possible sale of its coffee business in 

Maxwell House. | Source: Shutterstock 

Kraft Heinz Weighs Radical Sale of 127-Year Old Coffee Brand after $16 Billion Stock 

Wipeout 

 Mark Emem  25/02/2019  News, U.S. Business News 

Kraft Heinz reportedly no longer believes its iconic coffee brand Maxwell House is 

‘Good to the last drop’ (as the brand’s slogan says). 

According to CNBC, the food giant could sell Maxwell House among other assets. Per 

the business channel, investment bank Credit Suisse has been tasked with reviewing the 

options that exist for the Maxwell House coffee business and this could include divesting. 

Sources told CNBC that Maxwell House could bring in $3 billion or more. The major 

shareholders in Kraft Heinz are 3G Capital and the Warren Buffett-led Berkshire 

Hathaway. The two own over 50% of Kraft Heinz’s stock. 

DIVESTITURE HINTED ABOUT IN KRAFT HEINZ RESULTS 

Late last week Kraft Heinz announced a fall in profitability and slashed its quarterly 

dividend by 36% from $0.625 to $0.40. Kraft Heinz also announced an impairment charge 

of approximately $15.4 billion. This resulted in its stock plummeting by double 

digits causing its market cap to fall from $59 billion to under $43 billion. 

Kraft Heinz’s 20% Stock Plunge Sees Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Lose $2.8 

Billion https://t.co/esOmCZf43A 

— CCN.com (@CryptoCoinsNews) February 22, 2019 

While announcing the results the CEO of the food giant, Bernardo Hees, hinted that 

‘additional divestitures’ were being planned: 

https://www.ccn.com/author/christina-comben
https://www.ccn.com/author/mark-emem
https://www.ccn.com/news
https://www.ccn.com/business
https://www.cnbc.com/2019/02/24/kraft-heinz-reviews-options-for-maxwell-house-coffee-including-sale.html
https://www.ccn.com/kraft-heinzs-20-stock-plunge-warren-buffett-berkshire-hathaway-2-8-billion
https://www.ccn.com/kraft-heinzs-20-stock-plunge-warren-buffett-berkshire-hathaway-2-8-billion
https://t.co/esOmCZf43A
https://twitter.com/CryptoCoinsNews/status/1098892174480105472?ref_src=twsrc%5Etfw
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We believe this action will help us accelerate our deleveraging plan, provide us 

strategic advantage through a stronger balance sheet, support commercial investments and 

set a payout level that can both grow over time and accommodate additional divestitures. 

WHAT’S THE PROBLEM AT KRAFT HEINZ? HEALTH-CONSCIOUS 

MILLENNIALS OR OVERLY-AGGRESSIVE COST-CUTTING? 

Marketed in various forms including ground, whole-bean and flavored, Maxwell House 

has become a victim of the growing popularity of coffee retailers such as Starbucks. The 

coffee brand, which has been in existence since 1892, was at one time America’s best-

selling coffee. 

Kraft Heinz’s catastrophic results have been blamed on everything from millennials 

(with their penchant for healthy food choices!) and aggressive cost-cutting. The cost-

cutting measures undertaken over the past couple of years have had a positive impact as it 

raised profits. 

Between 2016 and 2017 the cost of goods sold and general overhead was cut by 15% 

to $514 million. This resulted in flat sales and the food giant had to later reverse course 

further reducing profitability, per Fortune. Cost of goods sold and general overheads went 

up by nearly $300 million and this was nearly 10% but it did not increase revenues. 

Besides the cost of goods sold and general overheads rising, Kraft Heinz’s interest 

expenses also rose by approximately $50 million. Currently, the food giant’s long-term 

debt stands at $31 billion. 

KRAFT HEINZ KEEPS SHRINKING 

If Kraft Heinz goes ahead to sell Maxwell House it would not be the first divestiture. 

Last year in November the food giant sold a natural cheese business in Canada to Italian 

multinational Parmalat at a price of $1.63 billion. 

A month prior, Kraft Heinz sold several of its brands in India to pharmaceutical firm 

Zydus Cadila. The brands included Complan, Nycil, Sampriti and Glucon-D. 

Mark Emem 

After words, numbers are my other love... mostly when they are going up and they have 

nothing to do with taxes or expenses. That makes green my favorite color! 

 

 

http://fortune.com/2019/02/22/kraft-heinz-disaster-cost-cutting/
https://www.reuters.com/article/us-kraft-heinz-divestiture-parmalat/kraft-to-sell-canada-natural-cheese-business-to-parmalat-idUSKCN1NB2SL
https://news.kraftheinzcompany.com/press-release/financial/kraft-heinz-sell-indian-brands-complan-glucon-d-nycil-and-sampriti-zydus-wel
https://www.ccn.com/author/mark-emem
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8 - An array of Bitmain's previous-generation Antminer chips. 

 | Source: Bitmain Bitcoin Mining Giant Bitmain Launches New Chip, Hints at New 

Miners   P. H. Madore  25/02/2019  Bitcoin Mining, Crypto, News 

Bitmain has announced the BM1397, a new, more efficient cryptocurrency mining 

chip. The chip sports a 28% power efficiency improvement over its predecessor. The news 

brought with a mention of upcoming S17 and T17 models, about which very little other 

information is available. 

According to a press release, the chip uses just 30 joules per terrahash. This means that 

as much as 33 terrahash can be powered by just 1 kilowatt of power. If an existing mining 

outfit were to simply replace its existing hashpower with the newer models (once they’re 

available), the power savings would be immediate. 

However, the new models are likely to be even more powerful in terms of terrahash 

capability than existing models. You’ll be getting more crypto-mining power but paying 

for the same amount (or more) electricity. 

Manufactured by Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, who had a poor 

earnings call which they blamed on the downturn in the crypto market, the 7-nanometer 

chip demonstrates that despite its other problems, Bitmain is still passably working on its 

core business. 

BITMAIN REFOCUSES ITS CORE BUSINESS 

Bitmain has dealt with several scandalous situations in the run-up to its eventual 

IPO. Layoffs and a boardroom shake-out, combined with more than one pending lawsuit, 

have led plenty to wonder about the future of the world’s largest Bitcoin mining 

manufacturer. 

Bitmain’s commercial bitcoin mining rigs. Source: REUTERS/Jemima Kelly/File 

Photo 

2018 was perhaps the worst year for Bitmain. The year-long downtrend in the crypto 

market reduced interest in mining cryptocurrencies. Bitcoin mining difficulty actually 

dropped, which is a rare occasion indicating that there are fewer miners on the network. 

The difficulty will likely spike after the introduction of the new miner models later this 

year. Bitmain hardware often sells out within hours or days of its launch. 

BITMAIN’S TRI-BITCOIN ADVANTAGE 

https://www.ccn.com/author/paul-madore
https://www.ccn.com/bitcoin-mining
https://www.ccn.com/crypto
https://www.ccn.com/news
https://blog.bitmain.com/en/bitmain-announces-next-generation-7nm-asic-chip-for-sha256-mining-delivering-breakthrough-energy-efficiency/
https://www.ccn.com/taiwanese-chip-manufacturing-giant-blames-revenue-losses-on-crypto-winter
https://www.ccn.com/taiwanese-chip-manufacturing-giant-blames-revenue-losses-on-crypto-winter
https://www.ccn.com/more-layoffs-bitcoin-mining-giant-bitmain-makes-cuts-in-amsterdam-texas
https://www.ccn.com/bitcoin-mining-firm-bitmain-confirms-board-shakeup-denies-jihan-wu-is-out-as-chair
https://www.ccn.com/lawsuit-accuses-crypto-heavyweights-bitmain-roger-ver-of-hijacking-bitcoin-cash
https://www.ccn.com/lawsuit-claims-bitmain-mined-bitcoin-using-customer-devices
https://www.ccn.com/bitcoin-difficulty-drops-over-7
https://www.ccn.com/bitcoin-difficulty-drops-over-7
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However, there are now three multi-billion dollar cryptocurrencies using SHA256, the 

heart of Bitmain’s business. Bitcoin, Bitcoin Cash, and Bitcoin SV all share the same 

hashing algorithm. Bitmain CEO Jihan Wu was famously a massive proponent of Bitcoin 

Cash during its establishment, and development of the top-5 cryptocurrency is partially 

funded by Bitmain. 

If demand surrounding all three grows at a moderate rate in the coming moons, Bitmain 

will thrive. Cryptocurrency mining is one part of the industry that has very few important 

players. We have hundreds of exchanges and perhaps a dozen payment processors. But, if 

you’re going to buy SHA256 hardware, you’re most likely going to buy it from Bitmain. 

Several other algorithms still rely largely on GPU mining, a factor which Nvidia also 

blamed some of its financial performance issues on. 

P. H. Madore 

P. H. Madore has written for CCN since 2014 and is currently Head of Crypto. Please 

send breaking news tips or requests for investigation to paul.madore@ccn.com. His 

website is http://phm.link 

Tags:BITCOIN, BITMAIN 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 تقارير: القذافي خبأ ماليين الدوالرات قبل اغتياله بأيام - 9

 l8  2019أبريل -  

 القذافي في لقطة أرشيفية

لزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ماليين أبوظبيذكرت تقارير صحفية أن ا -ترجمات 

الدوالرات في مكان ربما ال يخطر على بال الكثيرين، وفق ما كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، 

 .االثنين

مليون دوالر أميركي في منزل يعود لرئيس جنوب  30وتحدثت التقارير عن اكتشاف ما يقدر بنحو 

 .جاكوب زوما أفريقيا السابق

بمدينة نكاندال، شرقي جنوب أفريقيا،  زوما ووفقا "للتايمز" فقد تم نقل هذه األموال مؤخرا من منزل

 ."إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقا باسم "سوازيالند

ويُقال إن القذافي قام بتحويل األموال إلى زوما لحفظها، وذلك قبل وقت قصير من مقتله على أيدي 

 .، على إثر انتفاضة شعبية في ليبيا2011ي أكتوبر مسلحين ف

عاما(، أي معرفة له بأموال القذافي المحتجزة في جنوب إفريقيا، بحسب  76وأنكر زوما )

 .الصحيفة

، شرعت الحكومات الليبية المتعاقبة في بذل الجهود الستعادة األموال الموجودة مقتل القذافي وبعد 

في الخارج، لكن هذه الجهود تواجه عددا من العراقيل بسبب حالة الفوضى التي ال تزال تعيشها ليبيا 

 .2011منذ العام 

نوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أكثر من مرة، المساعدة في استرداد األموال وطلبت ليبيا من رئيس ج

 .الليبية

مارس الماضي، إلى جانب عدد من الوزراء،  3عاما(، مملكة إسواتيني في  66وزار رامافوزا )

 .إلجراء محادثات مع الملك مسواتي الثالث، رئيس العائلة المالكة السوازيلندية

رامافوزا عقد اجتماعا ثانيا مع الملك في مطار تامبو الدولي في  وذكرت تقارير صحفية أن

 .جوهانسبرغ

وتحدثت الصحيفة عن رصد تحركات للرئيس السابق لصندوق الثروة السيادية الليبي، بشير صالح، 

 .في جنوب أفريقيا مرات عدة خالل السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك حضور قمة اقتصادية

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8+%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7&contentId=1242393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%A8+%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7&contentId=1242393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7&contentId=1242393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7&contentId=1242393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A&contentId=1242393
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A&contentId=1242393
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 .بالرصاص العام الماضي في عملية سطو في أحد أحياء جوهانسبرغ الراقية وقد أُصيب صالح

، تبحث عن األموال الليبية 2017وخلص تقرير صدر عن لجنة تابعة لمجلس األمن الدولي في عام 

 .المفقودة، إلى أن الكثير منها ال يزال في دول أفريقية

مليارات راند  10واال ليبية تقدر بقيمة ، قالت حكومة جنوب إفريقيا أنها ستعيد أم2013وفي عام 

 .المتحدة األمم مليون جنيه إسترليني(، وذلك تمشيا مع قواعد 5.5)حوالي 

نيابة عن  2011وكان زوما على عالقة وثيقة مع القذافي، حيث قام بزيارته في طرابلس في مايو 

 .االتحاد األفريقي في محاولة فاشلة للتوسط من أجل حل لألزمة الليبية

 .ودانت جنوب أفريقيا، في عهد زوما، غارات الناتو الجوية في ليبيا

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-

%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84 

 

 الحكومة اللبنانية توافق على مسودة الميزانية - 10

 

 لبنان شهدت حراكا شعبيا ضد موازنة تقشفية

سكاي نيوز عربيةأعلن وزير اإلعالم اللبناني جمال الجراح، في ختام  -بيروت  -الريسا عون 

الجلسة التاسعة عشرة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، أن المجلس أنهى مناقشة جميع 

بنود الموازنة واألرقام الواردة فيها، على أن تعقد جلسة ختامية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال 

 .ها الحقا إلقرار الصيغة النهائية من المشروععون يحدد موعد

، عبر تخفيضات 2019في موازنة العام  بالمئة،  7.5بالمئة إلى  11.5من  وتم تخفيض العجز 

في المئة من التخفيض، اضافة إلى إجراءات  30في موازنات الوزارات وصل بعضها إلى حدود 

لمستوردة، ورفع ضريبة فائدة الودائع في في المئة على المنتجات ا 2ضريبية عدة، كفرض ضريبة 

  .سنوات 3في المئة لمدة  10إلى  7المصارف من 

مليون دوالر، عبر إصدار سندات للخزينة  660كما تم تخفيض تكاليف خدمة الدين العام بنحو 

 .في المئة 1بفائدة 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1242393
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1242393-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%94-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84
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أربع لماضي ارتفع بويشدد الخبراء على ضرورة االلتزام بأرقام العجز إذ أن العجز الفعلي العام ا

 .2018نقاط مقارنة بالعجز المقرر الوارد في موازنة 

في الموازنة، وأشاروا إلى بعض  وانتقد اقتصاديون غياب اإلصالحات البنيوية الحقيقية 

التصحيحية التي ال ترتقي إلى مستوى اإلصالح الفعلي لمكافحة الهدر والفساد، وتضخم  اإلجراءات 

التهرب الضريبي والجمركي، اللذين يحرمان خزينة الدولة من ماليين  القطاع العام ومكافحة

  .الدوالرات

وكانت جلسات مناقشة الموازنة شهدت تجاذبات سياسية بين مكونات الحكومة وخالفا بين وزير 

المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل الذي تقدم بسلسة اقتراحات خالل الجلسات 

إلى الموازنة بينما كان يصر وزير المالية على إنهاء النقاش واقرار الموازنة بأسرع السابقة لضمها 

  .واعتبر خليل أن األرقام جيدة ومشجعة وقت ممكن 

، القصر الرئاسي ونقلت وكالة رويترز عن خليل قوله، إنه ستعقد جلسة أخيرة العتماد المسودة في

 .مشيرا إلى أنه جرى االتفاق على جميع البنود والمواد ذات الصلة

إنها  سعد الحريري منذ أسابيع مشروع الموازنة، التي قال رئيس الوزراء مجلس الوزراء ويناقش

ستكون "األكثر تقشفا في تاريخ البالد"، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد 

المجتمع الدولي بتقديمها، شرط إقدام الحكومة على جملة إصالحات بينها خفض العجز، في ضوء 

 .نتردي الوضع االقتصادي وتراكم الدي

https://www.skynewsarabia.com/business/1254435-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 

 توقيف المتهم بالوساطة المالية بين القذافي وساركوزي - 11

 l9  2018يناير  

 أرشيفية -ساركوزي والقذافي 

سكاي نيوز عربيةأفادت مصادر قضائية، االثنين، أن رجل األعمال الفرنسي ألكسندر  -أبوظبي 

س ة الرئيالجوهري أوقف، األحد، في لندن في إطار التحقيق بشأن احتمال وجود تمويل ليبي لحمل

 .2007الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي االنتخابية عام 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A&contentId=1254435
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A&contentId=1254435
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1&contentId=1254435
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1&contentId=1254435
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A&contentId=1254435
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A&contentId=1254435
https://www.skynewsarabia.com/business/1254435-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1254435-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1254435-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1254435-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وقال أحد هذه المصادر إن الشرطة البريطانية اعتقلت الجوهري في مطار هيثرو استنادا إلى 

مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، ما يؤكد المعلومات التي كان 

 .نسية على اإلنترنتنشرها موقع مجلة "لوبس" الفر

ويعتبر الوسيط المالي الجوهري، القريب من أوساط اليمين الفرنسي، والمقرب من ساركوزي، 

بشأن دفع أموال لصالح حملة ساركوزي  2013في قلب هذا التحقيق المفتوح في باريس منذ عام 

 .بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام القذافي

في إطار أحد  2016رنسي اللبناني، زياد تقي الدين، في ديسمبر ووجه اتهام إلى رجل األعمال الف

ماليين يورو من نظام القذافي إلى  5تفرعات هذا التحقيق الواسع، إثر إعالن تقي الدين قيامه بتسليم 

 .2007معسكر ساركوزي، قبل أشهر قليلة من فوز األخير باالنتخابات الرئاسية عام 

علق بالجوهري، فإن القضاة يحاولون التأكد من صحة االتهامات، وبالنسبة للشق من التحقيق المت

مع ابنه سيف اإلسالم، وقاال فيها إن فريق ساركوزي "استفاد من أموال  2011التي أطلقها القذافي عام 

 ."2007ليبية خالل حملته االنتخابية عام 

لتشمل التحقق من شبهات  2016وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 

في بلدة موغان الفرنسية )جنوب شرق فرنسا( بسعر  2009بشأن اختالس أموال خالل بيع فيال عام 

 .ماليين يورو لصندوق ليبيا، كان يديره بشير صالح أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي 10

ئع الحقيقي لهذه الفيال، وبأنه ولدى القضاة شبهات بأن يكون ألكسندر الجوهري هو المالك والبا

تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا"، حسب ما جاء في عناصر التحقيق ونقلته "فرانس 

 ."برس

ولم يلب الجوهري وصالح استدعاء محققي مكافحة اإلرهاب لدى الشرطة القضائية لهما في السابع 

 .2016من سبتمبر 

لجوهري قد يكون أيضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا في ربيع ويعتقد القضاة أيضا أن ألكسندر ا

 .مع أنه كان مشموال بمذكرة توقيف في بالده، وقد تمكن بذلك من االنتقال إلى جنوب أفريقيا 2012

https://www.skynewsarabia.com/world/1011313-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-

%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/world/1011313-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/world/1011313-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/world/1011313-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/world/1011313-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

دراسة تنظيمية مفّصلة لكل مناطق المخالفات السكنية في دمشق..المهندس خميس يعيد  - 12 

 .تصويب أداء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق

 :الخبير السوري

نهاية العام الجاري، من  حدد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مهلة زمنية تنتهي مع 

اد دراسات تنظيميّة لكل مناطق المخالفات السكنيّة في محافظة دمشق، لتكون جاهزة للمعالجة أجل إعد

كمناطق تطوير عقاري مستقبليّة، موّجهاا بتقسيم كل منطقة إلى مراحل في الدراسة لتكون مقدمة لسير 

 .عمليات التنفيذ بسالسة، عندما يحين الوقت المناسب لتنظيم هذه المناطق

جلس الوزراء خالل ترؤسه اليوم اجتماعاا مع المكتب التنفيذي للمحافظة بحضور وطلب رئيس م

وزير اإلدارة المحليّة، توصيفاا كامالا للمدينة بوضعها الراهن على المستويات الخدمية واالقتصادية 

ة يّ والتنمويّة االستثمارية، ليكون الملف جاهزاا للمقاربات العالجيّة بشكل واضح، مع وضع خطّة حقيق

 .للنهوض بدمشق، تُرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة اإلدارة المحليّة

ووضع المهندس خميس ثالثة عناوين عريضة ألداء المكتب التنفيذي للمحافظة ، أولها الخدمات 

و االهتمام بالبنى التحتيّة، والثاني هدف اقتصادي يتمحور حول استثمار كل إمكانات و أمالك المحافظة 

 .لشكل األمثل، وبما يمكنها من تمويل ذاتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، والثالث تنموي متكاملبا

محمالا أعضاء المكتب ومديري المحافظة ورؤساء دوائر الخدمات مسؤوليات واسعة وشاملة تتعلّق 

ادة ائية إلعبكل ما يتّصل بمجال عمل كل دائرة، ال سيما في هذه المرحلة التي تتطلب جهوداا استثن

 فالحرب خلّفت أضراراا و أعباء ثقيلة ال بدّ ..” دمشق إلى ألقها كعاصمة تليق بسورية البلد المنتصر 

 .”من معالجتها وترميمها

و لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن دمشق هي المدينة األغنى بأمالكها على مستوى الشرق 

ة العامة وليس العكس، طالباا من المكتب التنفيذي األوسط، و أن من عادة المدن الكبرى أن تدعم الخزين

العمل على إعادة استثمار كل محل تجاري أو مقهى أو فندق أو أي مرفق استثماري مغلّق، كذلك 

التواصل مع كل الوزارات من أجل عدم ترك األبنية المتوقفة على الهيكل، واإلشغاالت األخرى 

 .دينةالمختلفة التي تؤثر على المشهد العام للم

صباح اليوم على عدد من المناطق واألسواق الشعبية في مدينة   وكان المهندس خميس قد جال  

 .دمشق واطلع على حركة البيع والشراء واستمع من المواطنين عن واقع الخدمات
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شارع الثورة وسوق الهال القديم وشارع مدحت باشا وسوق الدويلعة الشعبي وساحة شمدين   و زار

لى الحركة التجارية في هذه المناطق واالشغاالت على األرصفة واستمع من المواطنين عن واطلع ع

 .واقع األسعار وتوفر المواد ونوعية الخدمات المقدمة

في منطقة الزبلطاني التي تحوي عددا من الورش الخاصة بالصناعة ” كتل التريكو“على   ثم جال

رشات الى العمل وتقديم التسهيالت الالزمة لها كما زار النسيجية وتم االيعاز بتأمين عودة كافة الو

مركز انطالق البولمان في القابون وتم االيعاز باستكمال اعمال الصيانة الالزمة للمركز وعودة 

الشركات النقل السياحية للعمل به خالل الشهر الحالي وفق أسس وضوابط محددة. وانتقل المهندس 

ع على واقع الخدمات والبنى التحتية والتقى األهالي الذين تركزت خميس الى منطقة عش الورور واطل

طلباتهم حول تحسين الخدمات في مجال الكهرباء والطرقات والنقل ثم اطلع على واقع مدرسة الحلقة 

االولى تعليم أساسي في المنطقة وتم الطلب من وزير اإلدارة المحلية ومحافظ دمشق التنسيق مع وزارة 

 . د دراسة متكاملة لتحسين واقع المدارس والعملية التعليمية في المنطقةالتربية إلعدا

 :كلّف رئيس مجلس الوزراء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بـ:قرارات 

 .دراسة منظومة النقل ووضع تصورات لتجاوز مشكالتها

 .اطنين فيهادراسة تخديم المناطق الوعرة بوسائل النقل المناسبة إلنهاء معاناة المواطنين الق

 .التحّري عن المحال والفعاليات التجارية والخدمية المتوقفة عن العمل بغرض إعادة تشغيله

 .وضع برنامج زمني واضح لترميم األضرار والعشوائية التي سببها ظرف الحرب

اقترح المهندس خميس أن يكون في منطقة الدوير ” دراسة نقل سوق الهال من منطقة الزبلطاني 

 .ل دمشق الشماليعند مدخ

كلّف رئيس مجلس الوزراء المكتب التنفيذي في الحافظة بتنظيم زيارة إلى منطقة دائرة خدمات 

 .وحل المشكالت التي تعاني منها تباعاا 

 .. ال استثمارات جديدة في الحدائق واألرصفة

 .ممنوع بيع أية أمالك للمحافظة مهما كان المبرر

اا في االجتماع..وطلب مجلس الوزراء نسخة من موازنة حاضر” الماروتا سيتي“كان مشروع 

 .يوماا  15المشروع والشركة المنفذة خالل مدة 

 معلومات
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 .مليارات ليرة سنوياا فاتورة النظافة في دمشق 5

 . مليار ليرة ديون محافظة دمشق 16

 .اتفاقية مع إحدى الجهات الدولية إلقامة معمل لتدوير القمامة في سورية

http://syrianexpert.net/?p=38304 

 

 !!االقتصاد السوري ؟؟” فوبيا“بيضة الديك اإلنكليزي و  - 13 

 :الخبير السوري –ناظم عيد 

ددة المقولة القديمة لكن المتج”..مزمار الحي ال يُطرب” لم يتّضح بعد السبب الحقيقي الذي يجعل 

 ؟؟” ممارستنا للحياة“ي لدينا ف

إاّل أن إسقاطاتها اللئيمة مازالت تُملي علينا جلد الذات كفعٍل بغيض، واالنتقاص مما يفترض أن 

 .نزهو به من مقّومات، ليمسي لنواقصنا ألف طبّال وزّمار، ولمزايانا ألف ألف حفّار وقبّار

” تصنيع و افتراض” الكبرى، لـ البريطانية، تظهر كأحد المنابر ” اإليكونوميست“و هاهي مجلّة 

نواقص االقتصاد السوري، ثم التطبيل والتزمير هناك.. ولم يُك من بأس فيما لو كنّا في أفضل حاالت 

اتزاننا وتوازننا، االجتماعي واالقتصادي وما يتصل بهذين البُعدين من امتدادات واسعة الطيف، نحن 

م تبق ولم تذر، ونبدو بأمس الحاجة لتلّمس المالمح في أتون حرٍب ل –بل ال زلنا  –الخارجون للتو 

” يست اإليكونوم“في مقاييس النسبة والتناسب بين الظرف واالنجاز، إاّل أن  المضيئة، وهي كثيرة، 

كانت إحدى األلف ألف حفّار وقبّار لهذه المالمح، وثمة من يصّدق متجاهالا كل األرقام والوقائع التي 

ى اإلطالق، وهو بقاء سورية الدولة صامدة ..فهل هو صمود مستعار أم مفبرك يؤكدها الملمح األهم عل

 على طريقة ما تطرحه االيكونوميست وسواها من ناقلي جرعات السم، هنا في المضمار القريب ؟؟

مطبوعة بريطانية الجنسيّة، أصحابها يدعون أنها جريدة، وقراؤها ” اإليكونوميست..”وبالمناسبة 

في شكله والشكل يعكس المضمون ” ُمخاتل” ألنها تخرج بمالمح مجلّة، أي هي منتج  يسمونها مجلّة،

 .في الغالب إن لم يكن دوماا 

المدفع أو القذيفة، أنتجت تقريراا اقتصادياا بتوقيع ما يسمى وحدة البحوث  –الجريدة  –المجلّة  

من الواضح أن أغراضه ، وهو تقرير تشاؤمي ساّم 2019لديها، عن االقتصاد السوري في العام 

سياسيّة وليست علميّة اقتصاديّة، فال شيء هناك بالمّجان خصوصاا في اإلعالم، الذي بات سالحاا رديفاا 

 .”أخواته” للنووي و 

http://syrianexpert.net/?p=38304
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ال يهمنا كثيراا ما تصرخ به هذه المطبوعة، لكن الجدير باالهتمام هو التصيّد الجاري للدولة السوريّة 

الذي تلهو به مطبوعات إقليميّة و ميديا محليّة أحياناا..فأرقام وتهيؤات ذوي  ”صنّارة االيكونوميست“بـ 

النظارات السميكة هناك وراء البحار، باتت فجأةا مستند لكتّاب و صحفيين يجتهدون إليصال وتوزيع 

 .إلى الشعب السوري” طرطشات السّم البريطاني” 

عام، هي بمتناول كل من يرغب باالطالع والغريب بل المريب أن أرقام سورية بكامل مشهدها ال

أو الكتابة، إال أن التدثر بعباءة اإلفرنجي من شأنه توهّم المصداقيّة، وهي لوثة ملحوظة حتى في 

 !!بريستيج التداول اليومي هنا حتى في مؤسساتنا الرسمية؟؟

 ر المدنففي زحمة الحديث عن أرقام النمو االقتصادي المعززة بوقائع على األرض، في مضما

النار : »2019ألف مصنع وورشة إنتاجية، تخرج مقالة بعنوان اقتصاد  75الصناعية، وهدير أكثر من 

في صحيفة األخبار اللبنانية بقلم كاتبة سوريّة، لتنذر أصحاب المصانع «! التي وقودها البالد والفقراء

نصات إلى تشخيص يخبرهم بأن بكارثة لم يحّسوا بها بعد، وكأنها تطلب منهم إيقاف هدير آالتهم لإل

 لكن كيف ؟؟” من المصانع مهددة باإلغالق %40نحو “معاملهم متوقفة ، 

أزمة الغاز الصناعي، التقنين، ومحاصرة الصناعيين “تزعم الصحيفة أن ذلك سيحصل على خلفيّة 

ن بأن رييعلى حّد تشخيصها، فيما يعلم كل السو” بإجازات استيراد المازوت والفيول من جهة ثانية

السماح للصناعيين باستيراد المازوت والفيول، خلق منافسة و ضجيجاا بين الدمشقيين والحلبيين، وتهاود 

ليرة لليتر  293في حلب تم عرض المازوت بسعر ” باألسعار إلى حدود األسعار المدعومة حكومياا 

اء ية، ولو على حساب الكهرب، وفي وقت يعلم الجميع أن ال تقنين يُذكر في الكهرباء الصناع”الواحد

 !!المنزلية التي تخضع لنظام التقنين..وهذا ما لم تقله االيكونوميست بل اجتهدت به كاتبة المقال ؟؟

باقي المؤشرات التي تم إيرادها في المقال هي مؤشرات غير ثابتة، كما أنها ليست بالجديدة، فسعر 

أحد لنا بشرى االنهيار ” يزف” ليرة ولم  80بـ  الصرف متدهور آنياا، وقد حصل وتدهور أكثر من ذلك

 .كما يجري اآلن

ومن الالفت أيضاا أن تختار المقالة هذا الظرف لتتحّدث عن معدالت نمو في الناتج اإلجمالي المحلي 

في سورية..فالمفترض أن يكون صفراا في حرب كحربنا المديدة أو سالباا، لكن االيكونوميست تتحدث 

عام وهو إنجاز يعرفه كل من يراقب المشهد من الداخل قياساا بالظرف العصيب هذا ال % 2,3عن 

 .”القاتل الصامت“التي باتت أشبه بـ ” والحصار والحرب االقتصادية 

الواقع أن في هذا البلد مالمح وبشائر خير..فعودة اإليرادات من الموارد التي عطّلتها الحرب، هي 

بطمأنتنا بأننا لن ننهار بما أننا لم ننهار، إنه تنوع الموارد  الميزة التي تستحق الرصد، وتتكفّل



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

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

29 

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

السورية..زراعتنا بخير و إن لم تكن على ما يرام، وصناعتنا بخير أيضاا..وسنختم بسؤال مفتوح لمن 

يرغب بالمزيد من االطالع وهو : كيف يعيش السوريون إذاا..وما هي الصادرات الزراعية التي خرجت 

ألف طن كل شهر منذ الشهر العاشر من العام المنصرم وفق معطيات  70صلت إلى من منفذ نصيب وو

 موثّقة ؟؟

وما هو قوام الحاويات المتخمة بالمنتج الصناعي التحويلي السوري،المحملة على متن الشاحنات 

 المتجهة نحو دول الخليج وباقي العالم، هل تخرج فارغة من أجل االستعراض مثالا؟؟

ب الذين يبحثون عن الحقائق أن يزوروا مواقع الحدث ويعاينوا عن قرب..لكن أن من عادة الكتّا

يصروا على التطلع بنظارات الغير فهذا شأنهم ، لكن من شأننا أيضاا أال نصّدق ألننا لم نخرج خارج 

 .الشهود األكثر صدقاا ومصداقيّة مضمار الحدث، والسوريون المقيمون والمتشبثون بأرضهم هم 

http://syrianexpert.net/?p=38453 

  

الصينية تخصص مليارات الدوالرات لتمويل الشركات والمشاريع المتعثرة في ” اإلكومار“ - 14

 !!سورية.. وال ضمانات بنكية

 : المصدر : البعث 

في قصر  -2018/ 8/11عقد بتاريخ الذي كان ” منتدى المال والمصارف والتأمين“لم يقدم 

أي إجابات صريحة وواضحة تبين واقع المال والمصارف والحلول المقترحة لتجاوز  -المؤتمرات

إشكالية التمويل للمشاريع االستثمارية أو لغيرها من المشاريع والشركات المتعثرة، إذ طغى عليه 

دم وضع النقاط على الحروف، واالكتفاء إجابات ضمن اإلطار العام، في مشهد يشي بتقصد المعنيين ع

باستعراض جاهزية الحكومة وعزمها على تمويل االستثمارات من دون تأكيد أو نفي وجود قرارات 

 …محددة تطفئ لهيب األسئلة التي تمحورت حول بعض القرارات المنتظرة

ول وجود ولعل سؤال مستثمر محلي بحجم أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو ح

قرار بإمكانية تمويل الحكومة بفوائد مدفوعة من قبلها، ينبئ عن حجم الغموض الذي يكتنف المشهد 

االستثماري والتمويلي، وجاءت إجابة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لتزيد ضبابية المشهد، إذ 

ية الحكومة لتمويل حاول التهرب من تأكيد وجود مثل القرار من عدمه، واكتفائه باستعراض جاهز

المشاريع التي تندرج ضمن أولوياتها والدعم المقدم للصناعيين والمستثمرين، وعندما اضطر لإلجابة 

عن تحمل الحكومة لجزء من سعر الفائدة، قال: إن المجلس األعلى لالستثمار هو صاحب القرار بتحمل 

http://syrianexpert.net/?p=38453
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دما تتشكل القناعة بأهمية المشروع جزء من سعر الفائدة، إذ يمكنه إصدار أي قرار بهذا الخصوص عن

المطروح، فيما بقيت األسئلة المتعلقة بتفعيل عدد من القوانين، وبمدى اكتمال ملفات إعادة اإلعمار 

 !..وغيرها من ملفات دون أجوبة واضحة

إعادتنا التذكير بما حدث ذلك اليوم وبمجريات ما تم فيه، مرده لموضوع تعمدنا تأجيله كل تلك 

حد اليوم، عسى ولعل نجد اإلجابات عليه، أو أن يُحل، خاصة وأن إشكاليات التمويل تبحث األشهر ل

عن حلول، لكن وألن ال حياة لمن تنادي، وألن األسئلة ال تزال معلقة واإلجابات غائبة، نجد أنفسنا 

 …وأمام مسؤوليتنا اإلعالمية الكشف عنه، لربما يصل مضمونه لمن يستطع البت فيه

 ..المالي رغم وزنها

الموضوع هو لقاء تم على هامش فعاليات المؤتمر، مع أحد ممثلي مؤسسات التمويل الصينية 

العالمية، الذي حضر ليسأل حول مصير ما تقدمت به مؤسسته من عروض تمويلية لشركات ومشاريع 

ت بها سورية، لكن الحظ لم يسعفه بطرح تساؤال ت متعثرة وغيرها وبكتلة تمويلية ضخمة، ُخصَّ

مؤسستهم رغم ما لها من وزن وثقل مالي، كما لم تسعفه الطروحات والعروض التي تقدم بها لعدد من 

الجهات الحكومية المعنية، ال قبل المؤتمر وال بعده، علماا أن ما تقدم به كان لقي ترحيباا وقبوالا وتقديراا 

األمر إلى درجة عدم التعاطي من قبل العديد من المسؤولين، لكن على الرغم من هذا يفاجأ بوصول 

 مطلقاا مع ما يحمله..!؟

 !صمت وسر..؟

لمية اإلكومار الصينية العا“لن نطيل عليكم، وسنترك للدكتور المهندس أمجد كشيك وكيل مؤسسة 

في الشرق األوسط وشمال أفريقية، إخبارنا وإخباركم بما لديه وما جرى معه، وقبل أن ننتقل ” للتمويل

ر إلى أنه وأثناء تصريحه لنا، كان بجانبنا مدير عام هيئة االستثمار السورية، وكان لنسمع منه، نُشي

يسمع الحديث، الذي تبين أنه كان قد سمعه سابقاا حين لقائه كشيك في الهيئة؛ حينها التفتنا إلى مدير 

ى: ال يه، بمعن؟ فما كان منه إالَّ أن قلب شفتيه ورفع حاجب…الهيئة وسألناه: ما رأيك بما تسمع ولماذا

وليتبين الحقاا أن العديد ممن رحب واقتنع وكاد أن يوقع اتفاقيات مع …! أعرف وليس لي عالقة

، شأنه شأن مدير هيئة االستثمار أيضاا؛ فلماذا الرفض لعروض وطرح تلك المؤسسة ”اإلكومار“

 !التمويلية.. وما هو السر..؟

 أثبتنا الجدية والمصداقية

 -12 -15ه وفي إطار المساهمة بعملية إعادة إعمار سورية، تقدمنا بتاريخ أكد الدكتور كشيك أن

، إلى هيئة االستثمار السورية، بعروض لتمويل كل المشاريع الحكومية والخاصة، وبضمانات 2017
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بنكية أو بضمانات حكومية أو سيادية، أو أي نوع من الضمانات، وقدمنا شرحاا تفصيلياا كامالا بذلك، 

كامل بكل أوراقها، وانتقلت األوراق إلى هيئة التخطيط  (C V)عن المؤسسة، و (C I S )ا بـكما تقدمن

والتعاون الدولي، وتم االجتماع مع بعض الوزارات )مثل وزارتي النقل والكهرباء..( لتمويل مشاريع، 

إجابة حتى  ومن بعدها تم توقيف كل األضابير، ولم تردنا أية ردود، طوال مدة عام كامل، ومع ذلك ال

 اآلن..!؟

 300وكشف كشيك عن أن إجمالي الكتلة المالية التمويلية المخصصة لسورية )كقروض(، تبلغ 

 .مليار دوالر أمريكي، وهذا المبلغ موضح بالثبوتيات التي تقدموا بها للجهات المعنية

 شركة موضحة بنكياا  240

ا بها، وضخامة المبلغ..!؟ أوضح وكتساؤل حول مصداقية وجدية من يمثل، والعروض التي تقدمو

، بمعنى ”بالك فورم“شركة موضحة بنكياا، وهي تشكل  240أن المؤسسة التي يمثلها إقليمياا، تضم 

، وأن أموالها ومصادر تلك األموال معلومة بالكامل، مؤكداا ”اإليكومار“أنها قاعدة مالية عالمية باسم 

ة، ولفت إلى أنهم قدموا كل ما يلزم من مستندات تثبت أن كل ذلك مدعوم بالوثائق والثبوتيات الكامل

المصداقية والجدية والشفافية، وعلى أثر هذا جرت مراسالت مباشرة، ما بين وزارة النقل السورية 

وبين الشركة األم، ومع مكتب الشركة بأستراليا عبر اإليميل، وتم توقيع هذه اإليميالت، حيث كان 

ها للتوقيع عليها، لكن لألسف توقفت كل المراسالت، ووصل األمر حد هناك عقود لمشاريع، تم تجهيز

 عدم القبول حتى بلقائنا..!؟

وحول الكتلة المالية اإلجمالية للقروض التي بإمكان المؤسسة الصينية إقراضها للشركات السورية، 

حسب “يار دوالر مل 300قال: الكتلة أو القاعدة المالية أكبر من ذلك بكثير، لكن ما خصص لسورية هو 

 .”قوله

 ضمانات كفيلة وكافية

كشيك وفي إشارة يُفهم منها أن مؤسسته مطلعة على واقع المشاريع والشركات المتعثرة في سورية 

)حدد الشركات الخاصة فقط(، وأكد أن العديد من تلك الشركات لديها ولدى أصحابها أمالك كبيرة في 

أو توظيفها نهائياا، بسبب التعثر، منوهاا إلى أن تلك األمالك  سورية، وهي وهم غير قادرين على تشغيلها

 …يمكن أن تكون بحد ذاتها ضمانات )ضمانات بنكية( كافية ألي جهة تمويلية

وأوضح أن بإمكانهم تمويل وإقراض مثل هذه الشركات، من خالل ضمانات تقدمها المصارف 

ات، وتقدم بموجب ذلك ضمانة بنكية للجهة على أمالك تلك الشرك” الحجز”السورية، بعد أن تقوم بـ

الممولة، كما تقدر المصارف )إذا لم تستطع إعطاء تلك الشركات وأصحاب المشاريع المتعثرة قروضاا، 
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بسبب األزمة، أو أن تضع شروطاا صارمة على القروض(، على إعطائهم ضمانات بنكية، وهم بدورهم 

متعثرة، مقابل الضمانة البنكية، أي أن المصرف يضمن يقدمون التمويل بشكل مباشر لتلك الشركات ال

ق كل عملية التمويل الخارجي  …حقه )يصبح المشروع له لحين السداد(، وبذلك يكون قد سوَّ

 !..ال أحد

وكذلك كشف كشيك عن أن ال أحد لديه أو عنده أية إجابة أو رد نهائياا، عن الضمانة البنكية في 

ة شفهية غير مكتوبة، بمعنى أن تكون مستنداا رسمياا يُعتد به، ويمكن سورية، وإن كان هناك فهي إجاب

البناء عليه..!؟ كما كشف عن أنهم لم يستطيعوا أخذ كتاب استعداد من أية جهة أو مؤسسة في الدولة، 

يبين استعدادها لالقتراض أو للتمويل، أو استعدادها لتمويل أي شركة خاصة بشكل رسمي وبموجب 

، وهذا على الرغم من أن كل من التقوهم كانوا موافقين شفهياا على ما تقدم، أي على كتاب خطي رسمي

 الضمانة البنكية وآلية الحصول على التمويل والقروض..!؟

وكشف أيضاا عن عدم وجود أي كتاب استعداد لتقديم ضمانة بنكية من أي مصرف سوري، ال 

، وبالتالي (Sovereign Guarantee أو bank Guarantee لشركة خاصة وال للدولة ) ال ضمانة

لم يستطيعوا الحصول على أي نوع منها، حتى لو على مجرد كتاب استعداد لتجهيز هكذا ضمانة، أو 

 موافقة خطية، مؤكداا أن كل الموافقات التي سمعوها كانت شفهية فقط، ولم يتم العمل بعدها..!؟

 !..حتى بأي ضمانة

عاطي، وإمكانية أن يكون المبلغ بحد ذاته، لناحية ما يشكله من وعن السبب الكامن وراء هذا الت

كتلة مالية قد تعد الحد األدنى إلعادة إعمار سورية، وأنه موجه لتمويل كل الشركات المتعثرة وفي 

مختلف القطاعات االقتصادية، وما يعنيه ذلك، قال كشيك: ربما شيئاا من هذا القبيل، لكنه أوضح أنهم 

ة، قد قاموا بالتصريح عن كامل المبلغ وبكل شفافية وبأوراق رسمية، األمر الذي ينفي كمؤسسة تمويلي

 أي التباس يمكن التوجس والتحوط منه..!؟

ورداا على سؤالنا: لماذا لم يدخلوا بجزء من المبلغ ولبعض القطاعات، قال: كان بإمكاننا ذلك، لكنهم 

لشكل، مستشهداا بما قدموه لعدد من الدول، حيث تم كقاعدة مالية عالمية، هكذا تقدم القروض وبهذا ا

تمويل الكثير من المشاريع، ومنها في مصر على سبيل المثال، حيث تم تمويل معمل لصناعة األسمنت 

 5مليارات دوالر، وكذلك في السودان ولمشاريع عدة وضخمة وتابعة للحكومة، تم تمويلها بـ 5بـ

 .أي ضمانات سيادية (Sovereign Guarantee) ماناتمليارات، وخالل أسبوع واحد فقط، وبض

الكشيك لفت إلى أنهم في سورية لم يطلبوا ضمانات سيادية فقط، وإنما قبلوا بأي نوع من الضمانات 

، وبدون حجز مبالغ مقابلها في البنك (Sovereign Guarantee) ، أو( bank Guarantee) البنكية
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استعداد لتقديم التمويل بشكل كامل، إالَّ أن الطرف اآلخر وبعد  المركزي، مؤكداا أنهم ما يزالون على

 كل ما مر من أشهر طويلة، غير مستعدٍّ وال حتى للحديث في الموضوع، بعد أن كان مرحباا باألمر..!؟

http://syrianexpert.net/?p=38434 

 

تأكدوا من تعبئة كمية الوقود المطلوبة أوال . ثم أعطوا العامل ”..الكازيّةتسرقكم ” كي ال  - 15

 البطاقة ليسجل ؟

 ساناالمصدر :   

كل من يحمل بطاقة ذكية يستطيع أن يحمي نفسه من سرقة الكازية له بعدم التساهل مع عامل 

عامل أوال ومن ثم يقوم الالمحطة اثناء التعبئة حيث على السائق أن يتأكد من تعبئة الكمية المطلوبة 

بتسجيل هذه الكمية على جهاز البيع كما هي واضحة على المضخة ليتم خصم الكمية بدقة من 

مخصصات المركبة. بمعنى التعبئة والتأكد من الكمية ومن ثم تمرير البطاقة لتسجيل الكمية التي تمت 

 . تعبأتها فعال

 ٤٠المازوت أن يقوم العامل بتسجيل كمية ما يحصل في بعض المحطات وخاصة عند تعبئة مادة 

ليتر على الجهاز واوتوماتيكيا يقوم النظام بإرسال الكمية المحجوزة كرسالة لصاحب المركبة , وعندها 

يقوم العامل بتعبئة الكمية المطلوبة ويقوم البعض بالتالعب بها كأن يقوم بسرقة كميات قد تصل إلى 

 .ليتر دون انتباه صاحب اآللية ٢٠

لذلك من المهم تنبه السائق السماح بتسجيل الكمية إال بعد اتمام عملية التعبئة والتأكد من مطابقة 

 عدد الليترات الظاهر على المضخة للكمية المسجلة على الجهاز

هذه هي الخطوات التي يجب على صاحب المركبة اتباعها لمنع الكازية من سرقة ليترات من 

 : البطاقة في الكازية

 . ة األولى تمرير البطاقة على جهاز البيع الموجود ضمن المحطة للتحقق من المخصصاتالخطو

الخطوة الثانية تعبئة كمية الوقود ضمن المخصصات المتوفرة على البطاقة الخطوة الثالثة تمرير  

 البطاقة على نقطة البيع ليتم خصم الكمية التي تمت تعبئتها دون أي زيادة

ظار حتى تتم طباعة االيصاالت والتأكد من استالم النسخة الخاصة بالمواطن الخطوة الرابعة االنت

 ليتم التدقيق على الكميات التي تم تسجيلها الخطوة الخامسة استالم البطاقة وتسديد ثمن المادة

http://syrianexpert.net/?p=38434


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

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

34 

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

الى ذلك شهدت محطات توزيع المحروقات في مختلف المحافظات اليوم تراجعا تدريجيا في مظاهر 

توفر مادة البنزين واإلجراءات التي اتخذتها وزارة النفط والثروة المعدنية بخصوص  االزدحام في ظل

 .الكمية المسموح تعبئتها يومياا 

وكانت الوزارة وجهت أمس بتعديل الكمية اليومية المسموح تعبئتها من محطات الوقود للسيارات 

ترا يوميا كإجراء احترازي لتخفيف لي 20ليترا يوميا لتصبح  40الخاصة العاملة على مادة البنزين من 

 .االزدحام

ففي السويداء أوضح مدير فرع شركة المحروقات المهندس خالد طيفور أن مادة البنزين متوافرة 

طلبات يتم توزيعها في المدينة والريف وفق الدور والشكل االعتيادي  9ويصل يوميا إلى المحافظة 

 .ةوبإشراف لجنة المحروقات المركزية بالمحافظ

وأرجع طيفور االزدحام الذي شهدته بعض المحطات بالمدينة إلى تأثر أصحاب السيارات 

باإلشاعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل االجتماعي يوم أمس حول رفع سعر البنزين فيما لم 

 .تشهد المحطات خارج المدينة أي اختناقات أو ازدحام

فرع المحروقات أن االزدحام على بعض محطات  وفي الالذقية أكد المهندس سنان بدور مدير

الوقود ناجم عن زيادة الطلب على الوقود جراء الشائعات وبدأ بالتراجع اليوم موضحاا أنه تم تزويد 

محطات الوقود في المدينة والريف بمخصصاتها حسب الخطط المعدة سلفا وتجري متابعة توزيع وبيع 

 .ت المعنيةهذه المواد على السيارات من قبل الجها

وتشهد بعض محطات الوقود في حماة ازدحاماا ملحوظاا حيث بين المهندس ضاهر ضاهر مدير 

فرع المحروقات أن األمر يعود لزيادة الطلب على البنزين أمس واليوم وخصوصاا في المدينة بسبب 

 .الكثافة السكانية

بترولية وال سيما مادة واعتبر المهندس ضاهر أن الضغط الحاصل في الطلب على المشتقات ال

البنزين مؤقت وسينتهي خالل األيام القليلة المقبلة نتيجة توجيه وزارة النفط والثروة المعدنية بتعديل 

 .الكمية اليومية المسموح تعبئتها من محطات الوقود للسيارات الخاصة العاملة على مادة البنزين

ن لمراسل سانا أن عمليات توزيع البنزيوفي حلب أوضح مدير المحروقات سائد البيك في تصريح 

الف  450طلبا بكميات تبلغ  23تتم في جميع المحطات بشكلها الطبيعي حيث يصل للمحافظة يوميا 

 .ليتر يتم توزيعها على كل المحطات

وفي دير الزور ذكر مدير فرع المحروقات وسيم الصالح أن مادة البنزين متوفرة في كافة محطات 

 .فظة وال يوجد أي اختناق في توزيع المادةالوقود في المحا
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وبين الصالح أن الكميات الواردة للمحافظة تكفي حاجة اآلليات العاملة على البنزين ويتم توزيعها 

 .محطة 27بموجب البطاقة الذكية في المحطات المنتشرة على امتداد ساحة المحافظة والبالغ عددها 

فرع المحروقات أنه ال توجد اختناقات فعلية على وفي حمص أكد المهندس يونس رمضان مدير 

محطات الوقود في المحافظة وخصوصاا على مادة البنزين الفتاا إلى أن جميع المحطات البالغ عددها 

 .تحصل على مخصصاتها بشكل دوري ومنتظممحطة  130

قود وجود أي ازدحام على محطات الو” عدنان ديب“وفي طرطوس نفى مدير شركة المحروقات 

 20و  18في مدينة طرطوس مؤكدا عدم تخفيض الكميات المخصصة للمحافظة والتي تتراوح بين 

كازية  90وبين ديب أن وضع البنزين مستقر في المحافظة وهو موجود في  .طلبا يوميا بالحد األدنى

على األقل موضحا أن بعض االختناقات التي حصلت أمس هي نتيجة الشائعات التي انتشرت على 

 .صفحات التواصل االجتماعي حول سعر المادة

وفي القنيطرة أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس علي زيتون توافر كافة انواع 

المحروقات من مازوت وبنزين وغاز منزلي في محطات ومراكز التوزيع في المحافظة والبالغ عددها 

 .محطة ومركزا 16

ر المحروقات في درعا لفت إلى وجود بعض االختناقات سببها محمود الحريري معاون مدي

 .اإلشاعات وانه يتم توزيع المخصصات على المحطات كالمعتاد

http://syrianexpert.net/?p=38457 

 

 مجلس الوزراء يقّر برنامجا تفصيليا لعمل كافة الوزارات  - 16

 بير السوريالخ 

في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، برنامج العمل   أقّر مجلس الوزراء

واآللية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات حول تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار األسد خالل لقائه 

 .شباط الماضي 17رؤساء المجالس المحلية في 

األخذ باقتراحات الوزارات لوضع توجيهات السيد الرئيس بشار  وأوضح المهندس خميس أنه تم

األسد كمنهج عمل واستثمارها في المكان الصحيح وفق آلية محددة، وتمت مناقشة هذه اإلقتراحات و 

اإلتفاق على رؤية معينة ضمن صالحيات الفريق الحكومي ، وإعداد وثيقة و آلية تنفيذية لها بهدف 

 . ات التي تواجه العمل الحكومي في تأمين احتياجات المواطنينتذليل األعباء والصعوب

http://syrianexpert.net/?p=38457
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وبين رئيس مجلس الوزراء أن الوثيقة تضمنت محورين األول مجموعة من اإلجراءات اآلنية 

للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما ومجموعة من السياسات التي سيتم 

مة . والجزء اآلخر مجموعة من اإلجراءات التنفيذية لمقترحات تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القاد

محاور وفق ارتباطها  6/ برنامج ذات أولوية وموزعة على 32الوزارات وإسقاطاتها على شكل /

بالسياسات واإلجراءات والغايات األساسية ، وكل من هذه البرامج له توصيف ومجموعة مكونات سيتم 

 .لي و القادم من خالل عدد من المشروعات وبتمويل وآليات تنفيذ محددةالعمل عليها في العامين الحا

ولفت المهندس خميس إلى الجهود المكثفة إلعادة استقرار قطاع الطاقة حيث سببت ظروف الحرب 

على سورية والعقوبات والحصار الجائر محدودية في وارادت الوقود مشددا على ضرورة ضبط 

رات وترشيده على اعتبار أن هذا الملف مسؤولية جميع الجهات استهالك الطاقة بمختلف الوزا

الحكومية وضرورة أن يقوم أعضاء الحكومة بإطالع المواطنين على عمل الوزارات والتحديات التي 

 .تواجهها لتوضيح ما يحدث في أروقة العمل الحكومي في مختلف المجاالت التنموية والخدمية وغيرها

نهائية للدليل النموذجي لمديريات التنمية اإلدارية في الجهات العامة حيث كما تم اعتماد الصيغة ال

بين رئيس مجلس الوزراء أن مشروع اإلصالح اإلداري سينفذ على مراحل ، ويحتاج إلى جهود 

ومتابعة ونطمح أن يكون األفضل الفتا إلى أن النواة المستقبلية إلظهار فاعلية هذا المشروع هي 

 .اإلداريةمديريات التنمية 

من جهة أخرى أشار رئيس المجلس إلى أهمية إنجاز الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية والذي 

يعد بمثابة المرجع القانوني لصياغة التشريعات ومن خالله سيتم خلق بيئة تشريعية موحدة وإزالة كافة 

لتشريعات نظر في استثناءات اأشكال التداخل في التشريعات بين الوزارات وكذلك البوصلة األساسية لل

 . والقوانين

علما أن  2013وأقر المجلس قانون قطع الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

التأخر في إقراره جاء نتيجة فقدان عدد من الجهات العامة لوثائقها نتيجة األعمال التخريبية التي قامت 

خالل السنوات الماضية . ووافق المجلس على كتب وزارتي النقل  بها المجموعات اإلرهابية المسلحة

والمالية ومصرف سورية المركزي المتعلقة باستمرار المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بالتعامل 

مع وكالئها الموثوقين في الخارج لتأمين احتياجات سفنها مع وضع اآللية التنفيذية واعتمادها لضمان 

بين وزير األوقاف محمد عبد الستار السيد أنه تم بالتعاون مع وزارة الكهرباء لمشروع حسن التنفيذ و

نقل احتياجات المساجد في سورية من االعتماد على الطاقة الكهربائية إلى االعتماد على الطاقة الشمسية 

زماتها من تلبما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ، إضافة إلى منح المنازل المجاورة للمساجد مس
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آالف مسجد  10مسجدا تم تركيب الطاقة الشمسية فيها من أصل  50الطاقة، مشيرا إلى أن هناك نحو 

مليارات ليرة سورية ساعي سنويا ، وتم إعداد دراسة متكاملة  7مليون كيلوواط بكلفة  85تستهلك 

نتائج الجوالت الميدانية لجدوى المشروع بهدف الحد من هدر الطاقة الكهربائية. . واستعرض الوزراء 

في المحافظات وواقع المشروعات واألنشطة المختلفة فيها حيث أكد وزير الصناعة محمد معن زين 

منشاة منها مدينة حلب  200 16العابدين جذبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في محافظة حلب 

 . منشأة 575منشأة وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية  15545وصل إلى 

http://syrianexpert.net/?p=38423 

  

 البت بتصدير األغنام خالل أيام.. واعتراف وزير بفشل تجربة االستيراد - 17

 :المصدر : الوطن 

ام، يكشف وزير الزراعة أحمد القادري أن البت بالسماح بتصدير األغنام العواس سيكون خالل أ

ريثما تجتمع اللجنة المشتركة الخاصة بالتقرير بموضوع تصدير األغنام، التي تضم ممثلين من 

وزارات الزراعة واالقتصاد والتجارة الداخلية إضافة إلى اتحاد الفالحين، لبحث موضوع التصدير 

 .يربعد الوقوف على أوضاع وظروف الثروة الغنمية واحتياجات السوق المحلية، وجدوى التصد

ولفت القادري إلى مشكلة عدم توافر إحصائيات دقيقة عن الفائض من ذكور أغنام العواس حالياا، 

وأن البيانات كلها في هذا المجال تقديرية، وهذا أحد المواضيع الذي ستبحثه اللجنة خالل اجتماعها، 

ع وبعد النظر بوضوهناك إجراءات سوف يتم اإلعالن عنها في وقتها بالتنسيق مع اتحاد الفالحين، 

 .المربين

القادري أكد أن وزارة الزراعة ال تستطيع وحدها البت في الموافقـة أو عدم الموافقــة علــى 

التصدير، أو على األعداد المطلوبة للتصدير قبل الجلوس على طاولة النقاش مع الجهات الممثلة في 

نين، وتالفي أي تحديات خالل الفترة اللجنة، وحرصاا من هذه الجهات على توفير احتياجات المواط

 .القادمة فيما يخص توفير اللحوم الحمراء، وعلى عدم اإلخالل باحتياجات ومتطلبات السوق المحلي

، وذلك 2017-2016وأشار إلى أن اللجنة المشتركة لم توافق على تصدير األغنام خالل العامين 

 .ة في حينه عبر المنافذ البحريةنتيجة عجز المصدرين عن التصدير نظراا للكلف العالي

http://syrianexpert.net/?p=38423
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( على تصدير أغنام 2018ولفت القادري من جهة أخرى إلى عدم قدرة المصدرين للعام الفائت )

العواس بعد إصدار قرار يلزم المصدرين بآلية تنص على استيراد ثالثة رؤوس من غنم البيال مقابل 

 .لية، مبيناا أن هذا القرار لم يكن ناجحاا تصدير رأس واحد من غنم العواس لتعويض احتياج السوق المح

 األكثر تضرراا 

مدير مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد الفالحين حكمت العزب أظهر تريثاا خالل تصريحه 

حول الموضوع حتى تكتمل دراسته، ومعرفة أعداد القطيع وترميمه، إذ إن األغنام كانت « الوطن»لـ

 .ر فيها، وتهريبها أسهلأكثر تضررا من األبقار، والنقص كبي

وبين أن اتحاد الفالحين بعد توافر إحصائية دقيقة وضمان وجود فائض يمكن أن يوافق على 

التصدير، بحيث ال يوثر في السوق مع تحقيق استفادة المربي والفالح، وضمن الحفاظ على السوق 

 .المحلية وعلى الثروة الغنمية

الجمارك، ونحن ممثلون في مجلس اإلدارة في هيئة راسلنا »وعلى صعيد التهريب قال العزب: 

، في تهريب األغنام عبر الحدود «الجمارك المرتقبة لقطع الطريق على أصحاب النفوس الضعيفة

 .ضمن عمليات التصدير النظامية، وكانت دير الزور قد شهدت تهريب أعداد كبيرة من األغنام

 تهريب واستنزاف

دير أن التص« الوطن»اتحاد غرف الزراعة معتز السواح بين لـ رئيس لجنة الثروة الحيوانية في

ضمان لمكافحة التهريب والحفاظ على حقوق الخزينة، لكون التهريب يستنزف الثروة الغنمية وال يميز 

بين الذكور واإلناث وتشهد عمليات تهريب كبيرة للنعاج والفطام األمر الذي يتسبب باستنزاف قطيع 

تصر عمليات التصدير على ذكور األغنام وتضمن مراقبة أي حاالت تالعب فيها األغنام، على حين تق

وتحافظ على استمرارية واستقرار نسبة الوالدات، وتضمن كذلك إعادة القطع األجنبي لخزينة الدولة 

 .مع وضع ضوابط لعملية التصدير وضمان استقرار سوق اللحوم وبقاء األسعار المناسبة للمستهلكين

 للخزينة

بأن إخراج األغنام ضمن عمليات تصدير نظامية وتحت رعاية   الد موصلي )مصّدر( صرحخ

 .الدولة يحمل الكثير من المنافع لالقتصاد والمربين ولخزينة الدولة

وبين أن التهريب له مخاطر، وعندما يصادر رأس الغنم فإن غرامته كبيرة ال تحتمل خاصة في 

ة، وتحتسب هذه الغرامة على الوزن وضمن آلية محددة في القانون ظل البنود والمواد الجمركية الجديد

الجمركي حيث يتم احتساب قيمة رأس الغنم السوقية ويضرب بثالثة أضعاف ضمن تفسيرات جمركية 

 .محددة
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وبين موصلي أن الثروة الغنمية في ذروتها خالل هذا الموسم، والمراعي سجلت في البادية عودة أنواع 

ألعشاب بعد غياب ألكثر من ثالثين سنة، وحسب شهادات كبار السن من المربين في من النباتات وا

البادية السورية لم يشاهدوا هذه النباتات ألعوام طويلة، مؤكداا أن المراعي باتت تتمتع بمخزون من 

 ولفت إلى أن الوالدات ترتفع حالياا مرتين نتيجة .األعشاب يكفي قطيع األغنام لثالث سنوات قادمة

توافر المراعي والغذاء في البادية وغيرها من المناطق، مبيناا أن سعر الخروف للتصدير من عمر سنة 

 .ليرة 1600ليرة للكيلو الحي الواقف، والجدي  1950نحو 

هذا وكان عدد من مصدري ومربي األغنام قد أرسلوا كتاباا إلى وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 

األغنام وذكور الماعز خالل الموسم الحالي بعد انتهاء فترة الوالدات لقطيع  للسماح لهم بتصدير ذكور

 http://syrianexpert.net/?p=38507 .األغنام

 

 مليار ليرة لهذا الموسم.. التبغ:عمليات الشراء تخضع لضوابط ال 20القيمة اإلجمالية تصل إلى  - 18

 لمزاج الخبير

 10/3/2019 

قال مدير المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو .. إن عملية شراء التبغ من المزارعين لهذا الموسم 

مليون كغ وبقيمة إجمالية تقريبية تصل الى  13.5قد شارفت على االنتهاء حيث بلغت الكمية المشتراة 

 .مليار ليرة 20

مؤسسة ثمناا للمحصول شجع قسماا كبيراا من المزارعين على وأكد أن السعر المجزي الذي تقدمه ال

اإلقبال على زراعته مما ساهم في زيادة الكميات التي تستلمها المؤسسة ليفوق طاقتها التصنيعية 

وبالتالي فإن تخزين هذه المحاصيل ألكثر من ثالث سنوات سيؤدي الى تدني جودتها وزيادة نسبة الهدر 

 .بيرة للمؤسسةفيها مما يسبب خسارة ك

وأوضح أن عملية شراء المحصول هي عملية فنية بشكل كامل ولكل صنف مجموعة من الصفات 

مدى نجاح عمليات  –الطبقة التي تنشأ منها  –لونها  –نسيج الورقة » التي تميز درجاته من حيث 

 جودةوعلى ذلك يصنف التبغ إلى درجات ولكل درجة سعر شراء محدد حسب ال« تجفيف الورقة..

وبالتالي عملية الشراء ال تخضع لمزاج الخبير الشاري وهناك ضوابط وأسس يتوجب عليه االلتزام 

 .بها

http://syrianexpert.net/?p=38507
http://industrynews.sy/wp-content/uploads/2019/03/oio.jpg
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إضافة إلى ذلك ولزيادة التأكيد على دقة عمل الخبير الشاري بعمله وإلعطاء كل مزارع حقه تقوم 

راء ن علمه من قبل خبالمؤسسة بمتابعة ميدانية لعمل خبراء الشراء وبعيداا عن الخبير الشاري وبدو

من كمية  % 20مدققين وموجهين ولعينات عشوائية بحيث تتجاوز نسبة التدقيق على كل خبير شاري 

التبوغ التي قام بشرائها وفي حال وجود تجاوزات تطبق بحقه العقوبات المسلكية والمادية ويحال 

ن أثناء رع في حال شعوره بالغبللتحقيق بسبب عدم التزامه بتعليمات المؤسسة، مع إعطاء فرصة للمزا

شراء محصوله، الحق في االعتراض على تخمين محصوله خالل خمسة أيام من تاريخ تسليمه 

 .لمحصوله وهناك بعض المزارعين حصلوا على نتائج إيجابية نتيجة اعتراضهم

وكثافة وأشار الى مساهمة العمليات الزراعية التي أتبعتها المؤسسة هذا العام من أعمال مساحة 

وتخمين لمحصول التبغ في حقول المزارعين إلى إعطاء تصور أقرب ما يكون إلى الواقع عن انتاج 

كل حقل من حقول المزارعين، كون نبتة التبغ تعطي محصولها من عدة طبقات وكل طبقة من كل 

م تخمينها ي تصنف يقدر لها كمية من االنتاج األمر الذي يلزم المزارع بتقديم محصوله حسب الكمية الت

من قبل الجهاز الزراعي وبحضور المزارع وبتصريحه عن الكمية المتوقع إنتاجها مما ال يفسح المجال 

له بإعطاء كمية أقل مما تم تخمينه، وهذا األمر كان سبباا واضحاا بإثارة الضجة لدى بعض المزارعين 

ة اسرة التبغ مما يسبب خسارة للمؤسسالذين أرادوا بيع قسم من منتجهم من درجات التبغ الجيدة الى سم

 .بعدم تسليمهم كامل درجات التبغ الجيدة

وبالنسبة للخدمات التي تقدمها المؤسسة لمزارعي التبغ أكد أنها تتعلق بتأمين البذار واألسمدة 

الكيماوية والمبيدات الفطرية والحشرية المجربة بدون فوائد وتسليفاا على المحصول وهي مواد تم 

ا في المؤسسة وتعطي النتائج المرجوة منها ويتم تسليمها في مناطقهم الزراعية إضافة الى تجريبه

إدخال المكننة الزراعية الستخدامها بإنتاج محصول التبغ بتكلفة أقل وتأمين مادة المازوت لمزارعي 

ل على وصنف البرلي والفرجينيا للقيام بالعمليات الزراعية وتجفيف المحصول بالطرق الفنية للحص

 .منتج مطابق للمواصفة المطلوبة في الصنف

وفيما يخص الموسم القادم أوضح أنه وفق الخطة االستثمارية السنوية تقوم المؤسسة برصد 

االعتمادات الالزمة لزيادة طاقتها االنتاجية عن طريق استيراد خط إنتاج سجائر جديد ووضعه بالخدمة 

يانات الالزمة لكافة الخطوط التابعة للمؤسسة بشكل دوري مع القيام بإجراء الص 2019خالل العام 

لتخفيف الهدر والتوقفات وإعادة تأمين المطبوعات الخاصة بأصناف التبغ المنتجة لدى المؤسسة عن 

طريق تأهيل المطبعة ووضعها بالخدمة خالل الشهر القادم وتوفير مبالغ مالية ضخمة كانت تصرف 

المؤسسة مع متابعة إعادة تشغيل كل المفاصل المتوقفة بفعل الحصار  لتأمين تلك المطبوعات من خارج
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المفروض على المؤسسة وإقناع الشركات العالمية بالتعامل مع المؤسسة ومنها على سبيل الذكر آلة 

هاوني ) آلة تصنيع أصابع الفلتر( التي وضعت بالخدمة الفعلية بعد إصالحها والبدء بصيانة اسطوانة 

 الضلع بدائرة الريدراينغ مما يساهم باالستفادة من ضلع التبغ الخام بدل إتالفه.الثورة تجفيف خط فرم

 تعليق واحد

 م 8:32في  2019, 10مارس   أحمد 

ا العام للمزارعين سيئة وغير مجزية وسوف كالم بعيد عن الواقع فاألسعار التي يتم إعطائها هذ

نشاهد تدني كبير في المساعات المزروعة العام القادم أضف الى ذلك أننا قمنا بتسليم المحصول منذ 

ثالثة أشهر ولم نستلم ثمنه الى اليوم وهناك تعليمات من إدارة المؤسسة للخبراء بخفض األسعار عمداا 

 http://industrynews.sy/?p=19322#comment-191601بغض النظر عن الجودة
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 مليون دوالر يومياا حواالت خارجية إلى سورية12 - 1

 المصدر : الوطن 

أن الحواالت المالية قّدرت نهاية العام الماضي   علي كنعانبين األكاديمي واألستاذ الجامعي الدكتور 

وأشار كنعان إلى أن الحواالت  .مليون دوالر يومياا، وهو ما يتم إرساله إلى داخل البالد فقط 12بنحو 

مليون دوالر يومياا وفي بداية المرحلة األولى لألزمة انخفضت إلى  15كانت تقدر قبل األزمة بحدود 

 .ماليين دوالر 8ر يومياا وفي المرحلة الثانية ارتفعت إلى ماليين دوال 4

وعن وجود فرق في سعر صرف الحوالة بالمقارنة مع السوق الموازية بيّن كنعان أن أكثر 

الحكومات والمصارف تركز على ربحية الحوالة للمستقبل لها وتحاول تخفيض التكاليف قدر اإلمكان 

حاا تجاه هذه الحوالة، ومن ثم تعطيه أسعاراا تحفيزية أو تخفض لكي يبقى المستفيد من الحوالة مرتا

عموالت التحويل، على حين الدول النامية لكي يحقق البنك المركزي أرباحاا على حساب أصحاب 

 الحواالت فإنه يفرض عليهم سعراا أقل من األسعار في السوق السوداء، لتفقد الحوالة جزءاا من قيمتها،

http://syrianexpert.net/?p=39673 

 

 الدوالر يتجه لالرتفاع للشهر الرابع بفعل توترات التجارة  - 2

 2019مايو  31  «الشرق األوسط»لندن:  

الخميس(، في الوقت الذي تحفز فيه )ارتفع الدوالر متجهاا صوب أعلى مستوى في أسبوع، أمس 

 .بين الصين والواليات المتحدة المستثمرين على طلب المالذ اآلمن في العملة األميركيةتوترات التجارة 

وفي حين تأخذ أسواق النقد األميركية في حسابها نحو خفضين ألسعار الفائدة بحلول يناير )كانون 

مية اوتعزز انقالب منحنى عوائد السندات أثناء الليل، بما يشير إلى مخاطر ركود متن 2020الثاني( 

 .في أكبر اقتصاد في العالم، فإن الطلب على الدوالر ال يُظهر بوادر انحسار

صعود الدوالر مفاجأة نظراا ألن األسواق «: »كومرتس بنك»وقال أولريخ ليختمان، االقتصادي في 

ومقابل سلة من العمالت المنافسة، ارتفع «. 2020تتوقع حالياا تخفيضات عدة في أسعار الفائدة بحلول 

، مع وضوح المكاسب أكثر أمام عمالت مثل اليورو والجنيه اإلسترليني. 98.22مؤشر الدوالر إلى 

 .وتتجه العملة األميركية لالرتفاع للشهر الرابع على التوالي

http://syrianexpert.net/?p=39673
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ي ، ف«إرهاب اقتصادي مكشوف»وقال دبلوماسي صيني كبير أمس: إن إثارة النزاعات التجارية 

 .يات المتحدة وسط نزاع تجاري مرير ال يبدو أنه سينتهي قريباا تصعيد للحرب الكالمية ضد الوال

في المائة عن أدنى مستوى في أكثر من ثالثة أشهر  0.5ين، مرتفعاا نحو  109.59واستقر الدوالر عند 

ين الذي المسه في الثالث عشر من مايو )أيار(. ويقول المحللون إن الين، وهو مالذ آمن آخر  109.02

وضع اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم، يظل ضعيفاا نسبياا بسبب طلب المستثمرين  يلقى الدعم من

  .المحليين على الدوالر

https://aawsat.com/home/article/1747251/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-

%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

 

 ..في مواجهة الصين..األخضر يترنّح” تقهر دوالرها” أميركا  - 3

 :الخبير السوري 

 ”إجراء حافّة الهاوية” اشنطن إلى أخطر إجراءات يمكن أن تتخذها في مواجهة التنين الصيني لجأت و

..وهبطت بسعر صرف الدوالر إلى مستويات منخفضة جداا، في سياق الحرب االقتصادية مع الصين 

ي تجارتها ف وبالتالي تحقيق تدفقات سلعية هائلة” اليوان“التي تتسلح األخيرة فيها بانخفاض سعر عملتها 

 .العالمية

واتجه الدوالر لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ كانون األول، قبل صدور تقرير الوظائف األمريكية 

الذي يتوقع المستثمرون أن يعزز مبررات مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األمريكي( 

 .لخفض أسعار الفائدة

لخفض أسعار الفائدة في مواجهة تصاعد النزاع وتسببت احتماالت أن يتحرك المركزي األمريكي 

التجاري بين الواليات المتحدة والصين في تراجع الدوالر ألدنى مستوى في شهرين هذا األسبوع 

 .دوالر 1.13وساعدت اليورو على االرتفاع فوق 

 دوالر لكنه ما زال يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.1269بالمئة إلى  0.05وهبط اليورو 

بالمئة، محققاا أفضل أداء أسبوعي مقابل الدوالر منذ أواخر أيلول من العام الماضي، حين ارتفع  0.9

 .بالمئة 1.1قرابة 
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 0.3، ليُتداول مرتفعاا بنحو 97.042ومقابل سلة من ست عمالت رئيسة، استقر مؤشر الدوالر عند 

 .سجله يوم األربعاء الذي 96.749بالمئة فوق أدنى مستوى في ثمانية أسابيع البالغ 

آذار  15بالمئة هذا األسبوع، مسجال أسوأ أداء أسبوعي منذ  0.72ويتجه مؤشر الدوالر صوب خسارة 

 .بالمئة 0.73حين فقد 

http://syrianexpert.net/?p=40143 

 

 ”محروقات“قيع شركة جديد مخصصات سيارات السوريين من البنزين..بتو - 4

 :الخبير السوري 

أصدرت شركة المحروقات تعديالت جديدة حول مخصصات السيارات من مادة البنزين، و يبدأ 

 : وفق االتي ٢٠١٩- ٦-١  تطبيقها اعتباراا 

 . لتر بنزين مدعوم بالشهر 350السيارات العامة 

 .لتر بالشهر 25الدراجات 

لتر بسعر الكلفة مع  400ن التعبئة واألخرى خمسة أيام لتر مدعوم بي 100السيارات الخاصة 

 .لتر 50إمكانية التعبئة مرتين باليوم بكمية حدها األعلى 

 .مع إلغاء خدمة المسافر

http://syrianexpert.net/?p=40026 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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