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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 239ر االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقري

 2019 ، حزيران 23األحد 

 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 23األحد  

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 العشرين تناقش وضع أسس الضريبة على عمالقة اإلنترنت مجموعة  - 1

  [14794 ] مـ رقم العدد 2019مايو  31 -هـ  1440شهر رمضان  26 -الجمعة 

 2019مايو  31  «الشرق األوسط»طوكيو:  

بانتظام النتقادات لممارساتها في « أبل»و« فيسبوك»و« أمازون»و« غوغل»تتعرض مجموعات 

 (ترزالمجال الضريبي )روي

اليابانية االقتصادية، الخميس، أن قمة مجموعة العشرين التي تجمع أهم « ينكاي»ذكرت صحيفة 

 .االقتصادات العالمية، ستضع أسس اتفاق حول فرض ضرائب بشكل عالمي على عمالقة اإلنترنت

 العام الماضي لم ينجح األميركيون واألوروبيون في التوصل إلى اتفاق حول هذا المشروع؛ لكن

ومنذ هذا الحين يبدو « 2020العمل معاا إليجاد حل توافقي بحلول »أعضاء مجموعة العشرين تعهدوا بـ

 .أن المفاوضات تقدمت

بانتظام النتقادات لممارساتها « أبل»و« فيسبوك»و« أمازون»و« غوغل»وتتعرض مجموعات 

، لكن ا ماليين المستخدمينفي المجال الضريبي. ونادراا ما تدفع ضرائب في البلدان؛ حيث يكون لديه

 .دون مكاتب أو حضور

وباتت الفكرة تقوم على فرض ضرائب على هذه الشركات على أساس وزنها في سوق محددة، 

 .وليس بالنسبة إلى موقع مقرها الجغرافي، كما قالت الصحيفة دون أن تذكر مصادرها

 8جموعة العشرين في ويفترض أن يصادق على ذلك وزراء وحكام المصارف المركزية لدول م

يونيو )حزيران( في فوكووكا )جنوب غرب( قبل قمة أوساكا نهاية الشهر. ويستهدف التوصل إلى  9و

 .2020اتفاق نهائي في 

وعن تحديد المعايير الحتساب الضرائب المترتبة على عمالقة اإلنترنت، أشارت الصحيفة اليابانية 

تجمع من بيانات المستخدمين، أو إلى رقم أعمال كل بلد وعدد إلى إمكانية االستناد إلى اإليرادات التي 

 .المستخدمين. وستكلف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وضع طريقة االحتساب وشروط تطبيقها
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مليوناا في  490مليار منتسب، بينهم  1.4كمثال، حيث لديه أكثر من « فيسبوك»وأعطت الصحيفة 

مليوناا في أميركا الشمالية؛ لكنه يدفع القسم  180ليوناا في أوروبا، وم 270المحيط الهادي، و -آسيا 

 .األكبر من ضرائبه في آيرلندا، مستفيداا من الرسوم المنخفضة جداا في هذا البلد

وتريد مجموعة العشرين اقتراح فرض الحد األدنى من الضرائب على الشركات، ويجب على 

 .ريبيةالحكومات احترامه للتصدي للمالذات الض

وأمام الصعوبات في التوصل إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالتحاد األوروبي 

)حيث تتحفظ آيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا( أعلنت دول كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا نيتها فرض 

  .ضرائب على عمالقة المعلوماتية من جانب واحد، اعتباراا من العام الحالي

https://aawsat.com/home/article/1747226/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-

%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA 

 

 في الواليات المتحدة يهدد الخدمة الالسلكية في المناطق الريفية « هواوي»حظر  - 2

 أوفييم مونتانا: سيسيليا كانغ   2019مايو  31 

فدان في شمال شرقي مونتانا،  3800كان كيفين نيلسون يقف وسط مزرعته التي تبلغ مساحتها 

الزراعي. حاول نيلسون العثور على إشارة حيث تمتد الطبيعية محيطاا ال نهاية له عندما تحطم جراره 

ميالا، لكنه  65خلوية قوية بما يكفي إلرسال صورة للجزء المعطل إلى ورشة الصيانة التي تبعد بعد 

 .فشل

، متحسراا على شبكة التغطية التي تعطلت «إنه ألمر محبط»عاماا( في استياء ظاهر:  47قال نيلسون )

 .«إنه سيتحسن؛ سيتحسن ما زلنا نقول»عن العمل، مضيفاا: 

اآلن ال يمكن القول إنها ستتحسن قريباا بعد أن توقفت فجأة خطط ترقية الخدمة الالسلكية بالقرب 

من مزرعة نيلسون هذا الشهر استجابة ألمر تنفيذي صدر عن الرئيس دونالد ترمب بحظر شراء 

، عمالق «هواوي»ركة المعدات من الشركات التي تشكل تهديداا لألمن القومي، ومن ضمنها ش

 .االتصاالت الصيني الذي يعد مورد المعدات الرئيسي لشركات االتصاالت الالسلكية الريفية

في هذا الصدد، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الالسلكية بمنطقة نيلسون بأنه من دون 

ن ة مزرعة نيلسون. إغير المكلفة، لن تستطيع شركته بناء البرج المقترح لخدم« هواوي»منتجات 
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الحظر الذي فرضته إدارة ترمب ضد الشركة مؤخراا ترك أثره على صناعة االتصاالت برمتها، حيث 

أفادت شركات االتصاالت الالسلكية في الكثير من البلدان، بما في ذلك بريطانيا واليابان، إنها لن تبيع 

قف عن توفير برنامج تشغيل بأنها ستتو« غوغل»بعد اآلن، في حين أفادت « هواوي»هواتف 

 .الذكية الجديدة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا وآسيا« هواوي»الخاص بهواتف « أندرويد»

 الريف األكثر تأثراا  -

ربما لن يشعر أحد في أي مكان آخر بالتغيير مثلما سيشعر به الناس في الريف األميركي، حيث 

الجهود الحكومية التي استمرت لسنوات لتحسين التغطية،  الخدمة الالسلكية المتقطعة على الرغم من

ناهيك عن حالة الشك االقتصادي التي أوجدتها حرب البيت األبيض التجارية مع الصين، حيث يخشى 

 .المزارعون حدوث ضربة طويلة األمد لصادراتهم

دم أمر ضروري للكثير من شركات االتصاالت الالسلكية التي تخ« هواوي»إن وجود شركة 

المناطق المترامية األطراف ذات الكثافة السكانية المنخفضة؛ ألن معدات بث إشارات الهواتف التي 

 .تنتجها غالباا ما تكون أقل كلفة بكثير من أي خيارات أخرى

على  «أوفيم»التي تخدم شركة « نيمونت»يجبر الحظر الذي فرضه الرئيس على شركات مثل 

د اآلن عدم تلقي بع« هواوي»شركات التي تستخدم بالفعل معدات إلغاء خطط التوسع وتخشى بعض ال

 .إعانات حكومية للمساعدة في توصيل الخدمة إلى المناطق النائية

، «مإيسترن أوريجون تيليكو»وفي اإلطار ذاته، أفاد جوزيف فرانيل، الرئيس التنفيذي لشركة 

على إعادة النظر في مشروعه،  ، إنه بات مجبراا «هواوي»وهي شركة صغيرة تعتمد على منتجات 

السبب في قدرتنا على خدمة عمالئنا هو أننا نحسب التكاليف جيداا. فنحن ال نشتري سيارة »مضيفاا بأن 

 .«المبورغيني إذا كان باإلمكان شراء سيارة فورد بيك آب

لغالبية االكثير من منتجات التكنولوجيا، بما في ذلك الهواتف الذكية، فإن « هواوي»في حين تبيع 

العظمى من إيراداتها تأتي من مبيعات المعدات التي تنقل البيانات عبر الشبكات واألجهزة. شركات 

 .، وكلتاهما في أوروبا، تبيع معدات مماثلة«إريكسون»و« نوكيا»قليلة فقط مثل 

 جذور األزمة -

 صينية ويقولون إنبأنها امتداد للحكومة ال« هواوي»اتهم مسؤولو االستخبارات األميركية شركة 

ورقة مساومة في « هواوي»معداتها قد تكون عرضة للتجسس والقرصنة، لكن يبدو أن ترمب يستخدم 

هواوي( شيء خطير للغاية؛ »)معركته التجارية المتصاعدة مع الصين. فقد ذكر ترمب الخميس أن 

 .«(لذلك من الممكن إدراجها في صفقة تجارية )بالضغط على الصين من خاللها
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أن تكون مصدراا لخطر أمني، مؤكدة أنها شركة مستقلة ال تعمل « هواوي»من جانبها، تنكر شركة 

شركة اتصاالت تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها في أكثر من  500نيابة عن الحكومة الصينية، وأن 

 .دولة 170

ة لواليات المتحدمنع )هواوي( من القيام بأعمال تجارية في ا»إن « هواوي»وفي بيان رسمي، قالت 

لن يجعل الواليات المتحدة أكثر أمناا وال أقوى، لكنه سيؤدي إلى اتجاه الواليات المتحدة إلى بدائل أقل 

 .«كفاءة وأكثر كلفة

، لكن G.5كان تركيز ترمب ينصّب على الجيل التالي من التكنولوجيا الالسلكية المعروفة باسم 

د شركات االتصاالت الالسلكية الصغيرة في الواليات توفر بالفعل معدات لنحو ربع عد« هواوي»

شركة  55، وهي مجموعة تجارية تمثل «اتحاد االتصاالت الالسلكية الريفية»المتحدة. بحسب تقديرات 

ي تي ز»والشركة الصينية األخرى « هواوي»صغيرة، فإن تكلفة استبدال المعدات الخاصة بشركة 

مليون دوالر إلى مليار  800تصنيع معدات الشركة ما بين بشركات أخرى )غير صينية( تتولى « إي

 .دوالر أميركي

، واحدة من تلك الشركات، «أوفيم»، التي يقع مقرها بالقرب من شركة «نيمونتوجو»تعتبر شركة 

ميل مربع، وهي مساحة تفوق والية ميريالند حجماا، وتتطلب كميات  14000يغطي بث الشبكة مساحة 

األبراج وغيرها من البنى التحتية المكلفة، ورغم ذلك ال يتجاوز عدد عمالء الشركة هائلة من األسالك و

 .عميل فقط 11000

للمرة األولى قبل تسع سنوات عندما « هواوي»األميركية مع شركة  «نيمونت»تواصلت شركة 

« نتنيمو»قرر أعضاؤها من الشركات تطوير شبكتهم الخلوية. بدعم من الحكومة الفيدرالية، كانت 

، «راوترز»ماليين دوالر على معدات الشبكات، مثل أجهزة التوجيه  4على استعداد إلنفاق نحو 

 .وأجهزة أخرى لتشغيل عشرات األبراج الخلوية في جميع أنحاء المنطقة

حتى في ذلك الوقت، أعرب المسؤولون في إدارة أوباما عن قلقهم من صانعي المعدات الصينيين 

شبكات الواليات المتحدة لسرقة الملكية الفكرية أو اختراق شبكات الشركات أو وقدرتهم على اقتحام 

شبكات الحكومة، وعبّر مسؤولون في وزارة الدفاع والمشرعون عن قلقهم من إمكانية استخدام الحكومة 

 .والجيش الصينيين للمعدات العتراض االتصاالت األميركية

التي لم تكن معروفة آنذاك. لكن مايك « اويهو»كان المسؤولون غامضين بشأن مخاوفهم من 

لشراء معدات « نيمونت»، أفاد بأنه قد أوضح خطط «نيمونت»كيلغور، الرئيس التنفيذي لشركة 

في رسالة إلى السيناتور الديمقراطي عن والية مونتانا، جون تيستر، وتساءل عما إذا كانت « هواوي»
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 «هواوي»عد للذهاب في مسار آخر إذا كانت أجهزة لدى تيستر مخاوف أمنية. وقال كيلغور إنه مست

 .«كنت أتوسل إليهم أن يقولوا: ال تشتِر منهم»ستعّرض العمالء للخطر. وقال: 

أفاد كيلغور بأن مكتب تيستر اتصل به وأبلغه بأنه ال يرى أي مخاوف كبيرة بشأن اختيار 

غور االتصال بمكتب التحقيقات وقال متحدث باسم تيستر إن أحد المساعدين طلب من كيل«. هواوي»

الفيدرالي ومسؤولي المخابرات اآلخرين للحصول على المشورة. وبعد المكالمة اختار كيلغور شركة 

في المائة من منافسيها. قامت  30في المائة إلى  20التي عرضت معداتها بتكلفة أقل بنسبة « هواوي»

« واويه»ية عالية السرعة مستخدمة أجهزة منذ ذلك الحين بتوسيع شبكتها الالسلك« نيمونت»شركة 

 .الصينية« شانزين»بمقاطعة « هواوي»في كل عملياتها تقريباا. وقام كيلغور بزيارة إلى مقر شركة 

جموعة التجارية الم« اتحاد شركات االتصاالت الالسلكية الريفية»يشغل كيلغور منصب رئيس 

جموعة من دون حق التصويت، وهو أحد ممثل بمجلس إدارة الم «هواوي»التجارية، وأصبح لـ

 .عضوين بمجلس اإلدارة من خارج مجموعة الشركات

كانت الشركات المتعاملة معنا تعطينا بالكاد جزءاا ضئيالا من وقتها، واآلن استحوذنا »قال كيلغور: 

 .«لقد خضنا الرهان، لكننا اخترنا الرهان الصحيح«. على بعضهم، في حين توقف اآلخرون عن العمل

 تأثيرات قرار ترمب -

لقد غير التطور التكنولوجي شكل الحياة، فها هو كيفين رسموسن يجلس فوق مقصورة جراره 

المتصل بشبكة اإلنترنت عالية السرعة من برج خلوي قريب، « آي باد»مستخدماا الكومبيوتر اللوحي 

ربة رار لعمل فتحات في التوقد أجرى االتصال عبر برنامج مثبت على الجهاز للمساعدة في توجيه الج

يمكنني الجلوس هنا في الجرار وأداء الخدمات »لوضع البذور واألسمدة بداخلها. وقال راسموسن: 

المصرفية ومراقبة ستة تطبيقات للطقس، واتخاذ قرارات تجارية عن كل ذلك عن طريق هاتفي. أميركا 

 .«الريفية تحتاج إلى ذلك بشدة

لتوسيع الخدمة عالية السرعة وكانت قد استأجرت أرضا في خطط « نيمونت»كان لدى شركة 

 .لتثبيت برج خلوي جديد ليعطي إشارة قوية لتحسين الخدمة بمزرعة نيلسون« أوهايم»بمنطقة 

يست لدينا ل»لكن الشركة عطلت تلك الخطط بعد أمر ترمب التنفيذي. فبعد قرار ترمب، قال كيلغور: 

 .«ام الليلفكرة عما سنستطيع فعله. أنا ال أن

« نيمونت»تعتمد الكثير من الشركات التي تقدم التغطية الالسلكية الواسعة إلى المناطق الريفية مثل 

لكن أجيت باي، رئيس اللجنة، اقترح قطع هذه «. لجنة االتصاالت الفيدرالية»على الدعم المقدم من 

وقالت «. زي آي تي»و« هواوي»األموال عن شركات االتصاالت التي تستخدم معدات من إنتاج 
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نعتقد أن من المهم أن تكون الشبكات آمنة ليس فقط في المناطق الحضرية، بل في »اللجنة في بيان لها: 

يوجد حالياا الكثير من مزودي النطاق العريض الريفيين الذين يستخدمون «. »المناطق الريفية أيضاا 

 .«معدات ال تشكل خطراا على األمن القومي

مليون دوالر،  50به سيتكلف « هواوي»كيلغور، فإن استبدال المعدات الخاصة بـبحسب تقديرات 

وإذا كان هذا هو الخيار الوحيد، فسيتعين عليه إغالق الشركة، وترك عمالئه من دون خدمة السلكية. 

إننا نتعرض » :وقال راسموسن إن ذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة للنشاط الزراعي. أضاف كيلغور

جميع الجوانب. حيث تؤثر التعريفات الجمركية والتجارة على أسعارنا، وقد يؤثر ذلك اآلن للضغط من 

 .«على قدرتنا على الزراعة

طالب كيلغور من خالل عمله مع اتحاد الشركات الالسكلية الريفية بإعفاء شركات االتصاالت 

ت إعانات الستبدال معدا أو الحصول على« هيئة االتصاالت الفيدرالية»الريفية الصغيرة من قاعدة 

وفي هذا السياق، قدم أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مؤخراا «. هواوي»

مليون دوالر من المنح لشركات النقل التي تُجبر على  700مشروع قانون يقضي بتخصيص نحو 

  «نيويورك تايمز»خدمة  - .من شبكاتها «هواوي»استبعاد معدات 

https://aawsat.com/home/article/1747221/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-

%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%8A-

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

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9 

 

 بنك اليابان المركزي يسجل أكبر أرباح في عقدين خالل العام المالي المنتهي في مارس  - 3

 2019مايو  31  «الشرق األوسط»طوكيو:  

 (أمام بنك اليابان المركزي )رويترز

مارس )آذار(،  31سجل بنك اليابان المركزي أكبر أرباح في عقدين، خالل العام المالي المنتهي في 

نه أي خسائر محتملة في األصول التي في حيازته، عندما يتخارج من سياساته النقدية وهو ما سيخفف ع

 .التيسيرية الحالية
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، هاروهيكو كورودا، «المركزي»وتقلل النتائج المعلنة من القلق بشأن تأثير سياسات محافظ 

وكالة  كما تقولالتيسيرية على قوائم البنك المالية، ومصداقية العملة التي يقوم بطباعتها، الين، 

 .«رويترز»

 وفي تقرير عن األعمال في السنة المالية المنتهية في مارس، قال بنك اليابان المركزي إن أرباحه

(recurring profit)  18.3في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى تريليوني ين ) 63ارتفعت 

األرباح مدفوعة بضعف الين، الذي  وجاءت زيادة .1998مليار دوالر( وهو أعلى مستوى لها منذ 

إي تي »ضخم من قيمة األصول األجنبية التي بحوزة البنك، بجانب العوائد من االستثمار وصناديق 

 .بحسب ما قاله البنك في بيان أمس (exchange - traded funds) «إف

تأمين ضد مليار ين في االحتياطات، لل 815ومكنت األرباح المرتفعة بنك اليابان من تجنيب 

الخسائر المحتملة التي قد يواجهها عندما ترتفع عوائد السندات، وهو ما يقلل من قيمة السندات التي في 

 .حوزة البنك؛ حيث تسير العوائد في اتجاه معاكس ألسعار السندات

في المائة بنهاية مارس، وهو األعلى  8.7وارتفع هامش رأس المال لألصول في بنك اليابان إلى 

 .، بحسب تقرير البنك2000منذ 

وبعد سنوات من عمليات الشراء الهائلة للسندات لضخ األموال في االقتصاد، أصبح في حوزة بنك 

اليابان المركزي كميات ضخمة من السندات الحكومية، التي قد تتعرض للخسائر عندما ترتفع العوائد، 

ي أيضاا اليابان« المركزي»كما اشترى  على أثر توقعات بأن البنك المركزي سيزيد من أسعار الفائدة.

أصول عالية المخاطر، والتي ليس لديها أجل، وتظل في قوائمه المالية ما لم يقم ببيعها. وبعض المحللين 

 .قلقون من أن مثل هذه األصول عالية المخاطر قد تعرض البنك أيضاا لخسائر محتملة

تريليون  557مائة مقارنة بالعام السابق إلى في ال 5.4وارتفع إجمالي أصول بنك اليابان المركزي 

في  4.8تريليون ين من السندات الحكومية، وهو ما يزيد بـ 470ين في مارس. ضمن هذه األصول 

 .المائة عن العام السابق، وفقاا لتقرير البنك

وكان رئيس الحكومة شينزو آبي قد اختار كورودا إلخراج اليابان من دوامة تدهور األسعار. 

 .رف كورودا على الخطة المالية الرئيسية لرئيس الوزراءوأش

، وأشرف على تطبيق برنامج نقدي قوي إلعادة إنعاش 2013وتولى كورودا مهامه في مارس 

 .االقتصاد الياباني المتعثر

وأشرف على سياسة تيسير نقدي، وطبق في يناير )كانون الثاني( معدالت فائدة سلبية ألول مرة 

 .المركزي الياباني، ليفرض رسوماا على األموال المودعة لدى البنك في تاريخ البنك
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في المائة، غير  2واستهدف البنك المركزي تحت والية كورودا، الوصول إلى نسبة تضخم بواقع 

 .أن معدل التضخم في اليابان لم يصل إلى النسبة المستهدفة

ي المستهدف، وال حتى في العام المال وال يتوقع البنك في الوقت الراهن وصول التضخم إلى المعدل

؛ حيث يتوقع أن يكون معدل التضخم في ذلك العام 2022مارس عام  31بعد المقبل، الذي ينتهي في 

 .في المائة فقط 1.6

وأدت سنوات من الطباعة الكثيفة لألموال إلى تجفيف السيولة في سوق السندات، وأضرت بأرباح 

  .ف من أن برنامج التيسير الضخم للبنك ال يتسم باالستدامةالبنوك التجارية، مما يثير مخاو

https://aawsat.com/home/article/1747216/%D8%A8%D9%86%D9%83-

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

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-

%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-

%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86 

 

 الواليات المتحدة تدفع االقتصاد العالمي نحو ركود جديد - 4

 Reuters  :07.06.2019 | |  

تحت العنوان أعاله، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول خطر السياسات االقتصادية التي 

  .على العالم أجمعتنتهجها واشنطن 

   .وجاء في المقال: ليس فقط ارتفاع معدالت التضخم مشكلة، إنما وانخفاضها كذلك

لمواجهة التضخم المنخفض والنمو االقتصادي الضعيف، سيتعين على بنك االحتياطي الفدرالي 

ائدة فتخفيض سعر الفائدة. فقد اعترف رئيس البنك في سانت لويس، جيمس بوالرد، بأن خفض سعر ال

قد يكون له ما يبرره في المستقبل القريب لزيادة التضخم، وخاصة في مواجهة المخاطر المتزايدة التي 

يتعرض لها االقتصاد األمريكي بسبب تصاعد التوترات في العالقات التجارية. دونالد ترامب، يرفع 

 .دةالرسوم على وجه التحديد إلجبار االحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائ

فيما مشكلة " :وفي الصدد، قال خبير أكاديمية اإلدارة المالية واالستثمارات، غينادي نيكواليف

، فإنهم في أوروبا والواليات (٪7.75)االنكماش غير ملحة، بالنسبة لروسيا، بسبب ارتفاع معدل الفائدة 

واليات المتحدة، يمثل التضخم المالية". فبالنسبة لل 2008المتحدة يواجهون هذه المشكلة بعد أزمة العام 

 .المنخفض مشكلة بالفعل
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وقال الخبير في المركز المالي الدولي، فالديمير روجانكوفسكي: "الدوالر األمريكي، الذي يقوى 

سنوات، يواجه مخاطر انكماش هائلة. إن  10بالتزامن مع سوق األسهم األمريكية، منذ ما يقرب من 

بسبب انخفاض عمالت الشركاء التجاريين للواليات المتحدة مقابل  أسعار الواردات تتراجع باستمرار

الدوالر، والواليات المتحدة تعتمد بشكل رئيس على اقتصاد يقوم على االستيراد، وهو ما يحاول 

مكافحته دونالد ترامب دون نجاح". ومن خالل مكافحتها التضخم المنخفض، قد تحشر الواليات المتحدة 

 .عالمي في ركود جديدنفسها واالقتصاد ال

ثمة حقيقة تاريخية: آخر ثالث مرات من الركود، حدثت بعد ثالثة أشهر من خفض سعر الفائدة 

وتشديد السياسة النقدية. لذلك، فإذا ما بدأ بنك االحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد يغرق 

 اعات في سوق األوراق المالية، ستبدأ فيالعالم مجددا في الظالم. الفقاعات المضخمة، بما في ذلك الفق

 .االنهيار

أخيرا، فنيكواليف واثق من أن الواليات المتحدة إذا لم تتوصل إلى وسيلة لتحريك االقتصاد، 

 .واستمرت في الحرب التجارية مع الصين، فمن المحتمل أن تواجه في السنوات المقبلة ركودا كامال

 المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة

https://arabic.rt.com/press/1024252-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-

%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/ 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

5 - Bitcoin and the wider crypto market retreated sharply on Sunday 

following a week of gains. | Source: Shutterstock 

Bitcoin Price Plunges 11%: Factors Behind Sunday’s Big Crypto Market Dump 

 Joseph Young  25/02/2019  Bitcoin Analysis, Bitcoin Price News, Crypto, News 

On February 24, the Bitcoin price plunged from $4,190 to $3,714 within minutes by 

11.3 percent against the U.S. dollar. 

While many traders were not taken aback by the sudden drop in the price of the 

dominant cryptocurrency, some were surprised by the magnitude of it in a short time frame. 

Bitcoin 1-Day Price Chart, Source: TradingView 

In an exclusive interview with CCN, cryptocurrency technical analyst and trader Josh 

Olszewicz suggested that the Chicago Mercantile Exchange (CME) Bitcoin futures market 

may have had a large impact on the downside movement of the asset. 

HOW BITCOIN FUTURES COULD HAVE HAD A BIG EFFECT 

Last week, prior to the fall in the price of Bitcoin and the $11 billion wipeout in the 

crypto market, CME revealed that it saw a record high daily volume of BTC futures 

contracts. 

Surge in bitcoin price leads to record $BTC futures volume on February 19 with over 

18K contracts traded. https://t.co/X3zW4D861Y pic.twitter.com/Qldb1jaVgw 

— CMEGroup (@CMEGroup) February 21, 2019 

On February 19, CME cleared 18,000 BTC contracts, up nearly two-fold from its 

previous record high at just over 10,000. 

Speaking to CCN, Olszewicz stated that the sudden spike in the daily volume of BTC 

contracts on CME could have triggered the build-up of sell pressure on the asset, leading 

BTC to record a large downside movement. 

He explained: 

The opening and expiration dates of the Chicago Mercantile Exchange (CME) BTC 

futures contracts can have a significant impact on price. The CME facilitates the trading of 

the largest portion of derivatives contracts in the world. 

https://www.ccn.com/author/joseph-young
https://www.ccn.com/bitcoin-analysis
https://www.ccn.com/bitcoin-price-news
https://www.ccn.com/crypto
https://www.ccn.com/news
https://www.ccn.com/bitcoin-price
https://twitter.com/search?q=%24BTC&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/X3zW4D861Y
https://t.co/Qldb1jaVgw
https://twitter.com/CMEGroup/status/1098618120288325635?ref_src=twsrc%5Etfw
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The CME BTC futures contracts first opened in December 2017 on low volume, but 

volumes for the product have increased significantly throughout 2018. Last week, CME 

saw the highest volume ever in a single day for the BTC futures product. 

Every two-month BTC futures contracts on CME have demonstrated a decline in the 

price of BTC since the launch of the CME BTC futures market. 

In consideration of the trend of the BTC futures market since early 2018, the analyst 

said that it could have fueled the retracement of the asset, adding “I think that had a big 

impact personally.” 

Although some believe that the impact of CME on the price of BTC is limited 

because the contracts on CME are cash-settled, it remains as the biggest BTC futures 

market. 

OTHER POSSIBLE FACTOR 

Economist and markets analyst Alex Krüger said that the short-term drop in the 

valuation of the crypto market was a simple stops run. 

As CCN reported, since early February, the price of Ethereum increased by 60 percent 

and without a pullback, ETH rose by 38 percent. 

Following a strong short-term rally, the cryptocurrency market was due for a pullback. 

Bitcoin also reached its first strong resistance level at $4,200, after breaking out of $4,000. 

#Bitcoin yearly lows 

2012: $4  

2013: $65  

2014: $200  

2015: $185  

2016: $365  

2017: $780  

2018: $3,200 

Bitcoin volatility peaks 

2012: 10% 

2013: 14% 

2014: 12% 

2015: 8% 

https://www.ccn.com/ethereum-spikes-60-in-february-factors-behind-cryptos-spectacular-rally
https://twitter.com/hashtag/Bitcoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


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

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

14 

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

2016: 5% 

2017: 5% 

2018: 7% 

That’s what a decade of sustained $BTC growth looks 

like#ReadTheChartsNotTheNews 

— James McDowall (@CryptoXpertUK) February 24, 2019 

It took BTC months to cleanly break out of the $4,000 level and a similar trend could 

occur for higher resistance levels in the $4,000 to $5,000 range. 

“It is a simple stops run. Prices had just gone up vertically for 16 days without a 

pullback. Take $ETH for example: +38% without a pullback. Lots of levered longs piled 

up. And people FOMOed in. BTC reached the first level strong resistance ($4200) and a 

correction ensued,” Krüger told CCN. 

As it is with any other asset class or market, the analyst emphasized that a prolonged 

bullish movement is often met with a large pullback. “It is simple gravity,” he said. 

In the last 24 hours, leading crypto assets in the likes of Bitcoin, Ethereum, Ripple, 

EOS, Litecoin, and Bitcoin Cash recorded losses in the range of 10 to 20 percent, with EOS 

recording an 18 percent loss. 

Bitcoin has slightly recovered by around 1 percent since its steep drop below the $3,800 

mark. In the near-term, several analysts expect the market to demonstrate stability in the 

current range. 

Click here for a real-time bitcoin price chart.  

Featured Image from Shutterstock. Price Charts from TradingView. 

Joseph Young 

Hong Kong-Based Finance and Cryptocurrency Analyst. Contributing regularly to 

CCN and Hacked. Providing unique insights into the crypto and fintech space since 2012. 

 

6 - PM Confirms Supporting and Providing Facilities for Investors 

 Sunday, 24 February 2019  

Damascus, (ST) - The Syrian Investment Authority (SIA) has started its first working 

session recently to meet the weekly investment week under the chairmanship of the Prime 

https://twitter.com/search?q=%24BTC&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ReadTheChartsNotTheNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CryptoXpertUK/status/1099514769323819008?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.ccn.com/bitcoin-price
https://www.tradingview.com/ideas/cryptocurrency/
https://www.ccn.com/author/joseph-young
http://syriatimes.sy/index.php/economy/40356-pm-confirms-supporting-and-providing-facilities-for-investors
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Minister Eng. Emad Khamis, to discuss directly the problems and obstacles facing 

investors, the investment process and find the necessary solutions by simplifying the 

procedures, granting facilities and taking any decisions to activate   investments. 

Eng. Khamis pointed out the importance of the periodic meeting with investors in terms 

of their direct contact with the relevant government agencies and solving any problems that 

hinder their work, indicating that work is being done to address the gaps related to 

investment work in government institutions to be in accordance with advanced indicators. 

In a letter to reassure investors about the most important factors encouraging 

investment, the President of the Council stressed that there are things related to the fight 

against terrorism in some regions and the war on our country is on the way to disappear. 

He explained that the state has alternative plans and procedures to ensure the requirements 

of investment success and ensure its security in all respects. He called for utilizing 

opportunity and the facilities granted to establish projects in various fields. 

He also confirmed that the government has taken 56 measures within two years in this 

context and the legislation related to economy and investment will be in the forefront of 

the proposed amendments to be more flexible and with simplified procedures. 

A number of investors presented their technical, financial and customs problems, and 

immediate solutions were taken for a number of projects. A number of projects were also 

discussed in the field of gas cylinders and textile industries, and the necessary decisions 

were taken.  Sh. Kh. 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/40356-pm-confirms-supporting-and-

providing-facilities-for-investors 

 

7 - Sputnik: Syrian Students Didn't Let War Interrupt Quest for Knowledge 

 Wednesday, 17 January 2018  

Sputnik Arabic has obtained an exclusive first-hand look into a Syrian scientific 

Olympiad for schoolchildren, held in spite of the tremendous problems facing their country 

in its long and painful war against terrorism. 

The agency reported that over the weekend, Syria successfully completed a nation-

wide Science Olympiad for the 2017-2018 school year. Competition was intense, with over 

http://syriatimes.sy/index.php/arab-and-foreign-press/34466-sputnik-syrian-students-didn-t-let-war-interrupt-quest-for-knowledge
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54,000 students participating. Its 50 medal winners will now go on to represent their 

country at international educational Olympiads over the summer. 

Imad al-Azab, the educator heading the National Commission for the Syrian Science 

Olympiad, told Sputnik Arabic that the event has made great strides over the years. When 

the idea of a physics-focused Olympiad was first proposed in 2006, only 76 pupils 

participated, he recalled. 

Fast forward to today, "11 years later, and over 54,000 children took part," al-Azab 

proudly noted. 

The final test, taken by 412 students, was held at the Sheraton Hotel in Damascus on 

Saturday. 

According to al-Azab, Syria's participation in international science Olympiads holds 

tremendous importance, for students as well as educators. 

"We started participating in international competitions in 2010. We missed one year, 

due to the war, but then, together with parents, decided to continue, despite facing many 

difficulties," the official said. 

"When we won prizes at these events, all the other participants – very talented people 

from 21 countries, were surprised," the educator recalled. "'How do the Syrians, in spite of 

the war, interruptions in water supply, electricity, and access to the internet, achieve such 

results?' they would ask. The victories were an important message for the whole world, 

that Syrian youth has tremendous potential, and is able to raise the Syrian flag at the most 

important international youth forums," al-Azab emphasized. 

 

Over the last decade, Syrian children won a total of 79 international awards, including 

medals and certificates, in various disciplines. 

Al-Azab believes that Syria's continued participation in international educational 

competitions will stimulate the country's students to develop themselves, to think outside 

the box, and allow them, teachers and education ministry officials to develop new ideas to 

improve the country's education system. 

Abu Ali Khadar, director of the Syrian Scientific Olympiad program, told Sputnik that 

the final stage of national competition determined the top ten students in the fields of 
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mathematics, physics, chemistry, biology and informatics. "They'll become part of the 

national team, and will participate in international competitions," he said. According to 

Khadar, these children will now study according to a special, more advanced program to 

prepare for competition. 

During Saturday's ceremony, after the final exams, students put on festive outfits and 

marched from the Sheraton Hotel to the Damascus Opera House, raising Syrian flags on 

Umayyad Square in the center of the city. 

The first stage of the Olympiads were held in late October. Over a period of five days, 

54,427 pupils from every region of the nation took part. This year's Olympiads topped last 

year's participation levels by nearly 10%, with 5,262 more children participating this year 

than in 2016. 

http://syriatimes.sy/index.php/arab-and-foreign-press/34466-sputnik-syrian-students-

didn-t-let-war-interrupt-quest-for-knowledge 

 

8 - Japanese astronomers discover 83 quasars created up to 13 BILLION 

years 

 Wednesday, 13 March 2019  

Japanese astronomers discover 83 quasars created up to 13 BILLION years ago and 

two discs of space dust circling around a distant Sun-like star where new planets may be 

forming 

Japanese astronomers have made two new discoveries using some of the most powerful 

telescopes in the world, according to Daily Mail.  

The Subaru Telescope in Hawaii discovered 83 quasars powered by supermassive black 

holes (SMBHs) in the early universe. 

Another team of experts used ALMA, located in Chile, and found sites where young 

planets may in two discs of space dust orbiting a young star similar to our Sun. 

 The objects spotted by Subaru are far older and further away from Earth than the 

discovery via ALMA. 

It found quasars up to 13.05 billion light-years away, which dates back to the very dawn 

of the known universe.  

http://syriatimes.sy/index.php/science/40614-japanese-astronomers-discover-83-quasars-created-up-to-13-billion-years
http://syriatimes.sy/index.php/science/40614-japanese-astronomers-discover-83-quasars-created-up-to-13-billion-years
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Light from this body was emitted when the universe was only five per cent of its current 

age. 

The survey found that the average spacing between supermassive black holes is a 

billion light-years. 

'The quasars we discovered will be an interesting subject for further follow-up 

observations with current and future facilities,' said Dr Yoshiki Matsuoka of Ehime 

University, who headed up the research. 

'We will also learn about the formation and early evolution of SMBHs, by comparing 

the measured number density and luminosity distribution with predictions from theoretical 

models.' 

The discovery of two hotbeds for developing worlds around a star 470 light years away 

came from astronomers at the National Astronomical Observatory of Japan.  

The young star DM Tau was being analysed which is about half the mass of the Sun. 

Analysis found it to be between three to five million years old and with two discs of 

dust. 

Previous studies claimed it was just one ring around the star, but there was severe 

disagreement over how far away from the star at the centre it resided.  

Some estimates claimed it was as far from the centre as the asteroid belt is in the solar 

system and the other estimate put it as far out as Neptune.  

Research has found both are actually true, as there are two discs.    

'Previous observations inferred two different models for the disk around DM Tau,' 

Tomoyuki Kudo, who led the research, explained.  

'Some studies suggested the radius of the ring is about where the Solar System's asteroid 

belt would be.  

'Other observations put the size out where Neptune would be. Our ALMA observations 

provided a clear answer: both are right.  

'DM Tau has two rings, one at each location.'  N.H.Kh 

http://syriatimes.sy/index.php/science/40614-japanese-astronomers-discover-83-

quasars-created-up-to-13-billion-years 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 قضية ساركوزي والقذافي.. الوسيط الفرنسي يتحدى القضاء - 9

  2018سبتمبر  28 

 رجل األعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري

عربيةنفى رجل األعمال الفرنسي، ألكسندر الجوهري، الخميس، مجددا سكاي نيوز  -أبوظبي 

صابا جام  2007تورطه في قضية تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي األسبق، نيكوال ساركوزي عام 

 .غضبه على القضاء البريطاني

عليه، عاما( في بيان "ليس لديه مطلقا" ما يمكن أن يؤاخذ  58وقال الجوهري البالغ من العمر )

 ."مضيفا "قلت دائما أني على استعداد لتوضيح موقفي"، وفق "فرانس برس

وتابع "ليس علي أن أتعاون مع القضاة، علي أن أجيب على أسئلة ستظهر أن هذا الملف فارغ وأنه 

 ."ليس لدي نهائيا ما يمكن أن أندم عليه

لمفروضة عليه، منذ أن جرى وجاء بيان الجوهري غداة قرار القضاء البريطاني تخفيف الرقابة ا

اإلفراج عنه بشروط في يناير الماضي، بعد أيام من توقيفه في مطار هيثرو في لندن، استنادا إلى مذكرة 

 .توقيف أوروبية صادرة بباريس، في إطار تحقيق بشأن قضية التمويل الليبي

أكتوبر في لندن  17و 16وتقول السلطات البريطانية إن الوسيط الفرنسي سيتم االستماع إليه يومي 

من قضاة مكلفين في هذا التحقيق المتشعب، الذي كان أدى في مارس الماضي إلى اتهام ساركوزي في 

 .""الفساد

واسم الجوهري المعروف بين اوساط اليمين والمقرب من كلود غايان الوزير السابق في حكومة 

ال في موجان على الساحل لفي 2009ساركوزي، كان ظهر خصوصا في عملية بيع مشبوهة في 

الالزوردي، جنوب شرقي فرنسا، إلى صندوق ليبي يديره بشير صالح المسؤول المالي السابق لنظام 

 .معمر القذافي

ويشتبه في أن الجوهري ومن خالل العديد من األسماء المستعارة، هو المالك األصلي للعقار وأنه 

 .باعه بثمن أعلى من قيمته

األوروبية بحق الجوهري اتهامات في "غسل أموال" و"اختالس أموال  وتشمل مذكرة التوقيف

 ."عامة" و"فساد
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واعتقل مرتين وأفرج عنه بكفالة خصوصا لدواع صحية في انتظار تسليمه لفرنسا، وهو إجراء 

 .نوفمبر 5تمت في اطاره عدة جلسات وتعقد الجلسة المقبلة في 

ية عاجزة عن تقديم أي دليل للقضاء البريطاني ويطلب وبحسب الجوهري، فإن "النيابة الوطنية المال

 ."تأخير جلسات االستماع

وأضاف: "من خالل ايهام القضاء البريطاني خطأ بأني فار من العدالة، مارست النيابة الوطنية 

 .المالية التضليل وهي عاجزة اليوم عن تبرير مذكرة التوقيف" التي أصدرتها

https://www.skynewsarabia.com/world/1186062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

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

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-

%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 

 

 مليار درهم 40صفعة موجعة ألسواق اإلمارات بعد خسارة  - 10

 الشرق -الدوحة   2019-05-18السبت  

 تراجع حاد في أرباح كبرى شركات العقارات اإلماراتية

 ر األسهم العقاريةمؤشر سوق دبي تحت ضغط خسائ

 تراجع أرباح أرابتك القابضة أكبر شركة مقاوالت باإلمارات % 50

كبَدت عمليات بيع مكثفة أسواق المال اإلماراتية في دبي وأبوظبي، خالل تعامالت األسبوع الحالي، 

 .مليار درهم؛ إذ مارست مخاوف جيوسياسية ضغوطاا وقلقاا خالل األسبوع 40خسائر ثقيلة قربت من 

ووفقاا لمسح فقد سجل المستثمرون األجانب في كال السوقين دبي وأبوظبي، مبيعات طغت على 

 .مليون درهم1.141مليار درهم، مقابل مشتريات نحو  1.463المشتريات، بنحو 

مليون درهم، فيما سجل سوق العاصمة اإلماراتية  55.371وفي سوق دبي سجل صافياا شرائياا بنحو 

 .مليون درهم 376.959صافي بيع قدره 

مليون درهم،  554.117مليون درهم، مقابل مبيعات قدرها  609.489وغلبت المشتريات بقيمة 

 .في سوق دبي المالي

مليون درهم،  909.15على النقيض من ذلك، كان لسوق أبوظبي النصيب األكبر من المبيعات بقيمة 

 .مليون درهم 532.19مقابل مشتريات بقيمة 

https://www.skynewsarabia.com/world/1186062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.skynewsarabia.com/world/1186062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.skynewsarabia.com/world/1186062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.skynewsarabia.com/world/1186062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.skynewsarabia.com/world/1186062-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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ارة الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتية، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية وكانت أعلنت وز

مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه اإلقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه 

الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه اإلقليمية وفي المياه االقتصادية لدولة 

 .إلمارات صباح األحد الماضيا

 خسائر موجعة

ونتيجة لذلك، فقدت األسواق اإلماراتية خسارة ثقيلة خالل األسبوع الحالي، قدرت قيمتها بنحو 

 .مليار درهم، بقيادة سوق العاصمة اإلماراتي 38.377

مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى  11.71وخسر سوق دبي المالي خالل أسبوع نحو 

 .مليار درهم بنهاية األسبوع الماضي 354.85مليار درهم مقابل  343.14

 .نقطة 2575.01بالمائة في خمس جلسات، إلى مستوى  3.65وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 

 26.667وبنفس األداء، انخفض رأس المال السوقي لسوق أبوظبي لألوراق المالية األسبوعي بنحو 

مليار درهم بنهاية  512.799مليار درهم، مقابل  486.132لسوقية إلى مليار درهم لتصل القيمة ا

 .األسبوع الماضي

 .نقطة 333.54نقطة ليخسر  4719.26بالمائة إلى مستوى  6.6وسجل المؤشر العام تراجعاا بنسبة 

 خسائر بنكية

 في المئة، وهبط السهم في 2.1وتراجع سهم بنك أبوظبي األول، أكبر مصرف في اإلمارات، 

في المئة،  25الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي اإلبقاء على عامل المشاركة األجنبية عند 

 .في المئة 25في المئة من  40رغم زيادة الحد األقصى للملكية األجنبية في أسهم البنك إلى 

 موقال بنك أبوظبي األول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عد

زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي لألسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك 

بالمئة، مضيفا أن القرار غير موضوعي وال يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك،  25عند 

 .في المئة، تحت ضغط خسائر األسهم العقارية 0.3ونزل مؤشر سوق دبي 

في  50تك القابضة سبعة في المئة. وسجلت شركة البناء يوم األربعاء انخفاضا بلغ وهبط سهم أراب

في المئة، بعدما سجلت الشركة  2.8المئة في ربح الربع األول من العام. وهبط سهم االتحاد العقارية 

 .تراجعا في ربح الربع األول

، متضررة بضعف 2014وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 

 .أسعار النفط وتراجع المبيعات
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 تدهور القطاع العقاري

يعيش عدد من الشركات العقارية الكبرى باإلمارات انحساراا في األداء؛ بعد هبوط مستويات أرباحها 

 .بشكل كبير متأثرة بتراجع سوق العقارات في البالد

قاري في دبي، االسبوع الماضي، تراجع وأعلنت شركة االتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير الع

دراهم إماراتية( في الربع األول  3.67مليون دوالر )الدوالر يعادل  1.7، حيث حققت %99أرباحها بـ

 .مليون درهم خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 182.7من العام الجاري، مقابل 

دبي والشرق األوسط، األربعاء،  كما أعلنت داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في

على أساس سنوي في الربع األول من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ  %94انخفاض صافي الربح 

، متضررة من تراجع السوق العقارية في دبي، وفق ما ذكرته وكالة 2015طرح أسهمها في 

 .""رويترز

يحمل عالمة ترامب التجارية في الشرق  وقالت داماك، المالك والمشغل لنادي الغولف الوحيد الذي

مليون درهم بنحو  31.1األوسط، إن صافي ربح األشهر الثالثة األولى من هذا العام انخفض إلى 

 .مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام 483.9ماليين دوالر، مقابل  8.47

رة نفسها، باإلضافة إلى خالل الفت %53ويعود السبب في تراجع األرباح إلى تدني اإليرادات بنسبة 

 .زيادة تكاليف التمويل وتقلص هامش الربح

، حيث %50وانخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاوالت بدبي، في الربع األول بـ

مليون درهم في الربع  63.3مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة  31.8بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 

 .السابقالمماثل من العام 

وقالت الشركة في بيان، إن المجموعة شهدت انكماشاا في هامش الربح بسبب انخفاض اإليرادات 

 .الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع اإلنشاءات

، متضررة جراء 2014وتنخفض أسعار العقارات في دبي منذ الذروة التي سجلتها في منتصف 

 .ضعف أسعار النفط وضعف المبيعات

https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85 

 

 

https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85
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 البنك الدولي: قطر تتصدر قائمة األعلى خليجياا في النمو االقتصادي - 11

 2019-05-18الشرق السبت  –الدوحة  

طر سيكون األعلى في دول أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو االقتصادي في ق

، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد %3بمعدل نمو يبلغ  2019مجلس التعاون الخليجي خالل 

االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان "بناء 

لس التعاون الخليجي" إلى أن معدل أسس االستدامة االقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مج

العام الماضي،  %2، مقارنة بنحو 2019في  %2.1النمو االقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 

 .2021في  %2.7، ويستقر عند 2020في  %3.2قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 

 المنطقة، إال أنه يرى ورغم إشادة التقرير باإلصالحات الجارية من أجل تحسين بيئة األعمال في

أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج االستمرار في مساندة تدابير ضبط 

أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط االقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، 

ريق كوين رأس المال البشري عن طالسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة ت

 .اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية

في  %3.2، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 2019في  %3ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 

، مع استمرار البالد في عمليات اإلنشاءات استعدادا الستضافة نهائيات 2021في  %3.4، و2020

 .2022بطولة كأس العالم لكرة القدم في 

عالوةا على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة اإلنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية 

الرامية إلى تنويع النشاط االقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة  2030قطر الوطنية 

 .نت

إلى  2020المحلي اإلجمالي في الدولة خالل القترة من وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج 

بالمائة سنوياا، وذلك بدعم اإلنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع  2.7بمتوسط  2023

ولفت  .2022الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 

ع مقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط التقرير، إلى أن توقعات نمو اال

أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياا، و"النظام المالي الصحي للبالد" إلى جانب اإلصالحات 

 .الهيكلية المتسارعة
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خالل  -يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير –وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر 

 .، مدفوعاا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي2019بالمائة في  2.6العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 

وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 

م إضافته لخطوط ماليين طن سنوياا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عمالق يت 110مليون طن إلى  77

 .من العام الماضي 2017اإلنتاج الثالثة التي تم اإلعالن عنها في يوليو 

، ولفت: 2019بالمائة خالل  2وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدالته أقل من 

"سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه االحتياطي الفيدرالي األمريكي في زيادة أسعار الفائدة، 

سهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على االئتمان المتسارع للقطاع الخاص في اآلونة مما سي

 ."األخيرة

وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل 

حدوث انخفاض ، ل2019-2020بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي بالفترة من  4.4مرتفع نسبياا، ليمثل 

وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري  .متوقع في أسعار النفط العالمية واإلنتاج المحلي

بالمائة من الناتج المحلي  20لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 

 .2019مليار دوالر في  193.5اإلجمالي، المتوقع بلوغه 

لمالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط اإلنفاق، مع وجود انخفاض وبشأن الحساب ا

طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك باالستفادة من ارتفاع اإليرادات غير 

 .2019الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 

، 2020 - 2019بالمائة في الفترة من  6.4لفائض المالي لقطر لذا من المتوقع أن يصل متوسط ا

فائضاا في الميزانية مدعومة بنمو اإليرادات، وتراجع النفقات  2018وكانت قطر قد سجلت خالل 

 .مليار لاير 15.08العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 

https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-

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

 

https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.al-sharq.com/article/18/05/2019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 نتَعرف على الُدول التي ستُسدد فواتير حاملة الطائرات األمريكية أبراهام لينكول - 12

 2019-05-19األحد  :بوابة الشرق -الدوحة  

أبوظبي والسعودية إلستقبال خبر  إتساقاا مع سياستهما في صب الزيت على النار هَرعت كل من

األمريكي بكثير من الَحماسة، وبدأت قنواتهما اإلعالمية والدبلوماسية  -تصعيد الخالف اإليراني 

تا عبر اإلتهام الُمباشر إليران بحادثة الفجيرة في تأجيج بالحديث عن ضربة عسكرية إليران، كما ساهم

 .األوضاع وزيادة حدة التهديدات الُمتبادلة بين طرفي النزاع

في وقت تَكررت اإلشارات الُمباشرة من الرئيس األمريكي دونالد ترامب لمن سيدفع نفقة توجه 

الخليج، وذكر أمام ناخبيه أنه هاتف  حاملة الطائرات األمريكية أبراهام لينكولن نحو بؤرة التوتر في

الملك الُسعودي سلمان بن عبد العزيز ُمطالباا إياها بدفع ثمن الحماية األمريكية للسعودية، وأن كل ما 

كان عليه عمله هو أن يقول له بأن قواته تتكلف الكثير من النفقات لحماية بالده وأن عليه أن يغطي 

 .التكاليف

رها إشارات ُمبكرة من الواليات الُمتحدة األمريكية حول من سيدفع فاتورة كما أن أبوظبي تلقت بدو

إنتقال حاملة طائراتها نحو الخليج، وأن عليها أن تُساهم مع الُسعودية في تكاليف نقل مزيد من القُوات 

 يأمريكية إلى الخليج، حيث أن ترامب لم يفُته التذكير بأن أي جندي أمريكي سيتحرك نحو منطقة ما ف

العالم، فإن الجهة أو الدولة األكثر حماسة ستدفع تكاليف ُمدة بقائه مهما طالت، في الوقت الذي تغفل 

فيه أبو ظبي ذكر ما سيترتب عليها وعلى حليفها السعودي من نَفقات عسكرية هائلة حتى في حالة 

 ..اد في مياه الخليججمود التصعيد وبقاء حاملة الطائرات األمريكية وُملحقاتها على أُهبة اإلستعد

 مليون دوالر 320إلى  240

وتزيد من تقديرات الُكلفة لحاملة الطائرات التي وصلت في التاسع من مايو الجاري عبر قناة 

السويس ُمرافقتها لمجموعة بحرية عسكرية أمريكية، فباإلضافة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام 

"يو إس إس ليتي جولف"، وسفينة "يو إس إس باينبريدغ"،  لينكولن" تُضم المجموعة كالا من سفينة

 ."وسفينة "يو إس إس نيتز" و"يو إس إس ماسون

ونقلت دراسة أمريكية على موقع "آالينت جروب" بإسم "ناقلوا المستقبل" أن حاملة الطائرات 

ثلها حاملة وم Nimitz "لينكولن" تندرج تحت فئة حامالت الطائرات األمريكية "الُمحدثة" من طراز

 لحاملة الطائرات من فئة  ، وأن ُمتوسط تكاليف التشغيل والصيانة السنويةCVN-72 الطائرات
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Nimitz  مليون دوالر سنوياا تختلف  320مليون دوالر سنوياا وبحد أعلى  240بلغت في حدها األدنى

   .لحةبحسب ُعمر حاملة الطائرات وتكاليف الصيانة وُكلفة عمليات الشحن وإيداع األس

عالية للغاية  Nimitz كما أشارت الدراسة إلى أن ُكلفة إنشاء حامالت طائرات جديدة من نفس الفئة

 .مليارات دوالر فضالا عن الوقت الذي تحتاجه للبناء والتشغيل 5وربما تتجاوز 

 أين تذهب الُموازنة

ات ام لينكولن ثعد من فِئوأوضحت الدراسة أن هذه الفئة التي تضم حاملة الطائرات األمريكية أبراه

مليون دوالر كحد  240حامالت الطائرات ُمتوسطة الُكلفة، وأن أقل من نصف مبلغ الصيانة السنوية )

 .أدنى( ُمخصص لبناء البنية الداخلية لحاملة الطائرات وما تحتاجه من مرافق

ود وضباط لحاملة ربان وجن 3000وأقل بقليل من ثلث التكلفة السنوية يذهب أجوراا لما يقرب من 

الطائرات والسفن الُمرافقة إضافة لموظفي المالحة العاملين على متنها وموظفي العمليات والصيانة ، 

وأن أي إنخفاض في أجور العاملين أو بناء مرافق السفن المرافقة التكاليف يمكن أن يذهب لمشاريع 

 .بناء سفن مرافقة جديدة لحاملة الطائرات

زءاا آخر من الموازنة السنوية للصيانة يُخصص إلدخال تغييرات التي أدخلت وكشفت الدراسة أن ج

على مدى السنوات الماضية التي كانت فيها حاملة الطائرات في مناطق عمليات بغرض تلبية متطلبات 

مهام جديدة أو لزيادة قدرة السفينة على البقاء والصمود ضد تهديدات ُمحتملة، مثل بناء رادارات 

 .فاع ذاتية على متنهاوأسلحة د

وذكرت الدراسة أن البحرية األمريكية سعت مؤخراا إلى إدخال تحسينات في ُخطط التصميم 

األساسية وعمليات البناء لحامالت الطائرات بغرض تحقيق تخفيض في الِصيانة أو غيرها من ُسبل 

 لة الطائرات والُسفنالنفقات دون المساس بهدف تحسين نوعية الحياة أفراد البحرية على متن حام

 .أسبوعاا في السنة 52الُمرافقة لها ودون المساس بجاهزيتها إلستقبال الطائرات 

https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-

%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-

%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-

%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86 

 

 

 

 

https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
https://www.al-sharq.com/article/19/05/2019/%D8%AA%D9%8E%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%84%D9%86
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 االقتصاد السوري: - رابعاا 

الشركة الدولية لالستثمار تعلن عن اطالق أنشطتها للعام الحالي.. مؤتمر دولي لالستثمار  - 13 

 ومعرضي إعمار وسيارات

 أعلنت الشركة الدولية لالستثمار عن اطالق أنشطتها االقتصادية خالل العام الحالي

 ة والعالم والمعرض الدولي لإلعمار/آيبكسوالمستثمرين في سوري  بالمؤتمر الدولي لألعمال  المتمثلة

على أرض مدينة المعارض بدمشق وذلك خالل حفل أقيم   2018/ومعرض السيارات هاي أوتو2018

  . في فندق الشيراتون بدمشق مساء اليوم األحد 

 

من أجل أنجاح   و أكد معاون وزير االقتصاد و التجارة الخارجية بسام حيدر دعم وزارة االقتصاد

ن و السوريي من أجل تعريف المستثمرين   لملتقيات ومؤتمرات سابقة كما قدمت الدعم   ذا المؤتمره

في سورية في مرحلة إعادة االعمار ودراسة توصيات هذه  العرب واألجانب على فرص االستثمار 

 .المؤتمرات والملتقيات بهدف تذليل كافة العقبات من أمام المستثمرين

رة االقتصاد ومن خالل المؤسسة العامة للمعارض و االسواق الدولية تتيح وزا وأوضح حيدر ان 

معارض متخصصة و فعاليات   إلقامة فرصا واسعة وكبيرة لرجال االعمال واصحاب الشركات 

 .المتعلقة بإعادة االعمار  وبخاصة تلك اقتصادية وغيرها وتقديم الدعم لها 

النشاطات  سامر الدبس أشار إلى أهمية هذه رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها 

التي ستقوم بها الشركة الدولية لالستثمار التي تعكس بشكل جلي منجزات وانتصارات   االقتصادية

رجال االعمال و الصناعيين لتلبية كل احتياجات االعمار  بالتوازي مع سعي  جيشنا العربي السوري 

مستثمرين و اصحاب رؤوس االموال من السوريين المغتربين ال  لشتى مناحي الحياة االقتصادية داعيا

واغتنام الفرص االستثمارية ذات   ومن الدول الصديقة الستثمار و المشاركة في إعادة إعمار سورية

 .االقتصادي في مختلف المجاالت و بخاصة في المجال الصناعي  جدوى 

 

ها دين حسن الى الجهود الكبيرة التي تبذلمن جهته لفت الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق بهاء ال

الحكومة للترويج لبيئة االعمال و الفرص االستثمارية المتوفرة ووضعه على خارطة االستثمارات 

http://industrynews.sy/wp-content/uploads/2018/02/r.jpg
http://industrynews.sy/wp-content/uploads/2018/02/rrr.jpg
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العربية و العالمية الى جانب تذلي العقبات امام القطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي داعيا الفعاليات 

 .القتصادي الذي يعتبر لبنة رئيسية في مسيرة إعمار سوريةهذا الحدث ا االقتصادية للمشاركة في 

مصان نحاس الى دعم الحكومة لمثل هذه  مدير عام الشركة الدولية لالستثمار  نوه   من جهته

االنشطة االقتصادية موضحا ان فكرة اقامة اكبر مؤتمر في الشرق االوسط سيقام تحت شعار اعادة 

ود من كافة انحاء العالم من سوريين وأجانب و الذي رافقه رؤوس االموال المهاجرة و بحضور ف

في سعي  تموز القادم  29الى   26 المعرض الدولي لالعمار ومعرض للسيارات و الذي سيقام بين 

 .من الشركة للمساهمة في بناء الوطن بجهود السوريين و بدعم من االشقاء و األصدقاء

ناني غالب قنديل قال: إن سورية بلد الثروات اللب من جهته عضو المجلس الوطني لالعالم

واالمكانيات و القدرات و الكفاءات المهيأة للعب دور عظيم على الصعيدين االقليمي و الدولي وهو ما 

كان احد دوافع استهدافها ومحاولة تدمير بناها المنتجة ومرافقها االقتصادية منوها بإرادة الحياة لدى 

عن ايمانه بان سورية مقبلة على نهوض كبير وقد اقامت  وأعرب قنديل  .فالسوريين وديناميكية التكي

شبكة شراكات في عمق الشرق مع القوى الصاعدة ذات مؤشرات النمو الكبير و المتحولة نوعيا على 

للتواصل مع  اهداف  هذه الشركة من   الفتا الى ما تسعى اليه  الصعيد الدولي في شتى المجاالت

 .ارج و استعادة القدرة االستثمارية و الطاقة االنتاجية السورية إلى أرقى درجة ممكنةالسوريين في الخ

رجال االعمال من سوريين و عرب وأجانب ومديري المؤسسات و   من  حضر الحفل حشد

 .الشركات العامة والخاصة ومن االعالميين

 http://industrynews.sy/?p=6989#comment-191598 أحمد سليمان

 

 يعفور العام الحالي بورصة دمشق إلى منطقة - 14

 أخبار الصناعة السورية

أعلن المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم عن انتقال السوق 

مساكن برزة الى مقرها الدائم في منطقة خالل العام الحالي من مقرها الحالي المؤقت في 

وموافقة الهيئة العامة للسوق في  تجاوز العديد من العقبات التي كانت تحول دون ذلك  بعد  يعفور 

التي تضمن أعماالا كبيرة ستقوم بها  ، 2019اجتماعها أمس على الموازنة العامة للسوق للعام الحالي 

 .يعفورالسوق، ومن أهمها االنتقال إلى مبنى 

http://industrynews.sy/?p=6989#comment-191598
http://industrynews.sy/wp-content/uploads/2017/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82.jpg
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السوق تعمل على تأمين كل ما يلزم لتجهيز البناء الجديد واالنتقال  أن ادارة  الدكتور قاسم   واوضح

إليه، إضافة إلى أن السوق تعمل على تعزيز البنية الفنية والبنية اإلدارية ، مع استمرار السوق في 

طمح للوصول ببورصة دمشق إلى دورها التوعوي بأهمية التداول باألسهم، مؤكداا بأن إدارة السوق ت

 .مصافي البورصات العربية الكبيرة

( كانت ايجابية متوقعاا استمرار هذا 2019خالل العام الحالي ) واشار قاسم أن مؤشرات السوق 

 .المستوى من األداء

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

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

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

 .هذا العام

تلة النقدية المطلوبة وأوضح قاسم أن لدى البورصة تراكمات من المبالغ تؤمن جزءاا من الك

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

 .المساهمة المدرجة في السوق عن استعدادها للمساهمة في عملية االنتقال

 1.015و ، فقد تضمنت بند اإلنفاق، وبلغ نح2019وحول أهم بنود موازنة بورصة دمشق للعام 

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

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

مليون ليرة  72ل اليومية وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية، مع توقع بأن يبلغ متوسط قيمة التداو

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

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

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

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

وحضر االجتماع السيد الدكتور رياض عبد الرؤوف  .حساباا  1278للمستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء 

ضي ومعاون وزير المالية لشؤون اإليرادات العامة، السيد الدكتور حسين دحدوح نائب رئيس مجلس مف

هيئة األوراق واألسواق المالية السورية، السيد حسان عزت طرابلسي رئيس مجلس إدارة سوق دمشق 

لألوراق المالية، أعضاء مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية، أعضاء مجلس إدارة 

 .سوق دمشق لألوراق المالية وأعضاء مجلس إدارة السوق السابقين

http://industrynews.sy/?p=20861 

http://industrynews.sy/?p=20861
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 اآلالت المستعملة يسهم في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية  وزير الصناعة: السماح باستيراد - 15 

 :أخبار الصناعة السورية

وط طباستيراد خ السماح  محمد معن زين العابدين جذبة أن قرار  اعتبر وزير الصناعة المهندس 

الصناعيين من استبدال آالت مصانعهم المتعطلة ويسهم   االنتاج واآلالت المستعملة هو قرار جيد يمكن

 .الصناعي ويعزز من قدرات الصناعة الوطنية االنتاج   في دفع عجلة

هناك بالغ من رئاسة مجلس الوزراء باستيراد خطوط االنتاج واآلالت ” واوضح وزير الصناعة 

النظر عن العمر باستثناء الصناعات الدوائية وأغذية األطفال وصناعة المواد المستعملة بغض 

الكيميائية لألغذية والقلويات وبالتالي بالنسبة للصناعي فهو يدرك مصلحة الوطن ومصلحته في استيراد 

اد راالالت وتشغيلها وإنتاجها مرحلياَ لحين التعافي الصناعة بشكل كامل وتوفر السيولة الالزمة الستي

علماا أن الكثير من الصناعيين قاموا باستيراد االالت الحديثة لتغدو الصناعة السورية ” أحدث اآلالت

صناعة واعدة تنافس الصناعة العالمية كما تم تمكين الصناعيين من استبدال اآلالت المتعطلة لديهم 

 .ة أشهر إلى سنةوتمت الموافقة على تعديل مدة إجازة االستيراد للصناعيين والتجار من ست

وحول المخاوف المتعلقة بأن يكون مثل هذا القرار منفذا للتهرب الضريبي من خالل قيام 

المستوردين بإدخال قطع جديدة ضمن المستعملة بعد إزالة اللصاقة .. بين جذبة .. هناك أوالا شهادة 

وزارة االقتصاد مما منشأ وبروفورما لآلالت ويوجد أيضاا كشف من الجمارك وتدقيق البيانات في 

 . ”يؤدي لمنع التالعب في إدخال الحقيقي والصحيح

ونص قرار جاء بموافقة وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية على طلب اتحاد غرف التجارة 

السورية المتعلق بإدخال البضائع المستعملة المسموح استيرادها بموجب المسموح استيرادها من غرفة 

حاد غرف التجارة السورية وبدون شهادة منشأ شريطة ان تتضمن الفاتورة بلد تجارة بلد المنشأ وات

 .المنشأ والمصدر واسم مصدر البضاعة واسم الصانع كونها مصنعة قبل عدة سنوات

مثار قلق بعض االقتصاديين أن الجميع بات يعلم أن أي أحد يستطيع تزوير الفواتير والمصدر في 

على  11/3/2019ي أصر التجار عليها بكتابهم الموجه للوزارة بتاريخ ظل تغيب شهادة بلد المنشأ الت

 .لتعذر الحصول عليها لمثل هذه البضائع كونها مصنعة قبل عدة سنوات” بدون شهادة منشأ“موضوع 

الخبير االقتصادي الدكتور زكوان قريط رأى أن مثل تلك القرارات تأتي ضمن سياسة الترقيع 

ار بأنه يشكل منفذا الستيراد المواد المخالفة وللتهرب الجمركي الكبير حيث للمشاكل معتبرا هذا القر

http://industrynews.sy/wp-content/uploads/2019/03/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1.jpg
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يمكن وضع داخل القطع المستعملة قطع جديدة بعد إزالة اللصاقات عنها من بلد المنشأ وهنا ستخسر 

 الدولة إيرادات بماليين الدوالرات والتي كنت ستأتيها من العموالت والرسوم الجمركية

http://industrynews.sy/?p=20766 

 

 لتر بنزين شهريا بالسعر المدعوم وما يزيد بسعر التكلفة 120رئيس الحكومة:  - 16

   سيرياستيبس المصدر:  

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

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

ليتر شهرياا، وهي الكمية  120سي يس وهي غالبية السيارات في البالد نحو  1600السيارات محرك 

ليرة لليتر وأي كميات إضافية سوف  225التي تستحق الدعم، وسوف تباع بالسعر الحالي المدعوم 

 .تباع بسعر التكلفة

وبين خميس أن هذا األمر ال يزال قيد الدراسة ومن متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد، 

مشيراا إلى أن وحدهم أصحاب السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون 

يتأثروا بهذا  نبالقرار، والذي يعني في النهاية تنظيم آلية الدعم، الفتاا إلى أن أغلبية أصحاب السيارات ل

ليتر، ولن يتغير سعر هذه  120القرار ألن استهالكهم الشهري هو ضمن الوسطي المحسوب بنحو 

الكمية. وأكد التزام الحكومة بما جاء في بيانها المالي، إذ تعطى األولوية لتأمين احتياجات الجيش، 

 وذوي الشهداء، واالحتياجات الرئيسية للمواطنين

والطاقة في البالد   رح لإلعالميين وبكثير من الوضوح وضع النفطرئيس مجلس الوزراء ش

. المتغيرات   والمتغيرات التي واجهتها بعد عامين من االستقرار في توفر المشتقات النفطية و الكهرباء

ان شهريا الى سورية ضمن خط االئتم  التي بدأت منذ ستة أشهر عندما توقف تدفق مليوني برميل نفط

األمر الذي أحدث فجوة كبير جدا لم يكن باإلمكان ردمها بسهولة في ظل تشديد الحصار االيراني . 

 .  على سورية ومالحقة السفن المتجهة الى مرافئها

من المعروف أّن حالة االستقرار في المشتقات النفطية والكهرباء التي اعتدمتها الحكومة الحالية 

يران يجري تكريرها في المصافي السورية . وما تبقى كانت تقوم على تأمين مليوني برميل نفط من ا

 كانت الحكومة تعمد الى استيراده على شكل مشتقات ما وفر استقرار ووفرة في المشتقات و في الكهرباء

 :  اليوم كيف يبدو الوضع

http://industrynews.sy/?p=20766
http://industrynews.sy/wp-content/uploads/2019/04/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-1.jpg
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 الخط االئتماني متوقف منذ ستة أشهر وما زالت الجهود مستمرة لتحريكه مجددا ؟ –

صعب حاالته وللتدليل على ذلك يكفي أن نقول أن قناة السويس ومنذ ستة أشهر االستيراد في أ –

لم تسمح لناقلة نفط واحدة متجهة الى سورية بالعبور وفشلت كل المحاوالت واالتصاالت في إقناع 

 الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة ؟

متجه الى سورية هي هدف  القوات األمريكية المتواجدة في البحر المتوسط أعلنت أن كل ناقلة –

لنيرانها هذا بالتوازي مع منع ومراقبة ومعاقبة األفراد والطواقم والسفن والتشدد في منع التحويالت 

 . الخ من االجراءات التي جعلت استيراد سورية للنفط ومشتقاته أمر صعباا جداا 

والتها عن محا  ”يومي عبر تشكيلها لخلية أزمة تكاد تنعقد بشكل ” ومع ذلك لم تتوقف الحكومة 

الدائمة لتأمين المشتقات وبدأت تنجح ولو بالحد األدنى وهنا كان ال بّد من حسن إدارة الكميات التي 

تتمكن من استيرادها وحمايتها من السرقة والتهريب فكانت البطاقة الذكية التي لم تكن في الحقيقة إال 

يس كما يطالب الكثيرون بفتح الكميات وكأن ال حرب أداة إلدارة توزيع المشتقات النفطية المحدودة ول

وال حصار وال كميات محدودة بالكاد تتمكن الدولة من تأمينها في ظل غياب االنتاج المحلي بعد تعرض 

 .  اآلبار و المعامل لتخريب ممنهج

نقص بات يعرفه الجميع في الفيول ما ادى الى انخفاض كميات   في موضوع الكهرباء هناك

ميغا وهذه الكميات يتوجب توزيعها على كل المناطق والمدن ومن ضمنها  3000  باء المنتجة الىالكهر

حلب , دير الزور ,   مساحات واسعة جديدة تم تحريرها وكان على الحكومة تخديمها بالكهرباء مثل

 الغوطة , درعا الخ

االيرانية . كما  ما نود قوله أّن الظروف أصبحت أعقد وأصعب مع الحصار وتوقف االمدادت

أصبحت مهام الحكومة أوسع وأكثر تحدياا مع عودة الكثير من المناطق وتحريرها وبالتالي توجب 

تخديمها , ويُسجل للحكومة الحالية قدرتها السريعة على شغل كل منطقة يحررها الجيش عبر اعادة 

هذه ف مئات المليارات للقيام برموز و خدمات الدولة إليها بل والبدء ببرامج تنموية فيها وحيث تم صر

المهمة , وهذا ما جعل االمكانيات تبدو أقل نتيجة اتساع رقعة الصرفيات واالهتمامات وتقاسم الخدمات 

خاصة ما يتعل بالكهرباء والمشتقات النفطية على نطاق جغرافي أوسع بكثير مما كان عليه في عام 

 . وماقبل 2016

إال القيام بعملية إدارة محكمة للطاقة والمشتقات النفطية كي   يةبالمحصلة ليس أمام الحكومة الحال

ولكن ضمن إدارة سليمة ومتوازنة لن تتوفر إال باتباع سياسة   ال تفقد وتكون هناك أزمات وكي تكفي

 . حكيمة وعلمية وذكية بل وقوية ومتشددة في التعامل مع الظروف
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عي ما يحيط بنا وأن ال ندع مجاال للفاسدين و وهذا يحكم علينا جميعا أن نستوعب الظروف وأن ن

 .  أصحاب الكازيات والمهربين ليقولو كلمة حق أريد بها باطل ؟

فصاحب الكازية الذي اعتاد عل السرقة ال يهمه المواطن إال عندما تتأذى مصالحه فيقاتل باسم 

 المواطن

مصالحه بتلك البطاقة الذهبية , أما المهرب فقد باع وطنه منذ زمن بعيد وال بد من مكافحته وقطع 

 على أن االمر مرتبط بوعي الناس واستعدادهم الدائم للوقوف في وجه من يسرقهم ؟

 فقد صار كل مواطن قادر على اغالق أي كازية عندما يثبت سرقتها له ؟

http://industrynews.sy/?p=20427 

 

 ات الصغيرةو المتوسطة بين غياب الثقة وافتقار االستراتجياتالمشروع - 17

 : الخبير السوري 

الشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحاضنة األساسية للطاقات الوطنية البشرية 

والمادية بما يحقق أعلى درجات المنفعة االقتصادية واالجتماعية، لكنها ما زالت تفتقر إلى استراتيجية 

لتطويرها ومتابعة تنفيذها، إذ تعاني سورية من ضعف كبير في حصة المشروعات الصغيرة  شاملة

فقط(، فبحسب تقرير صندوق النقد العربي تبلغ حصة  %4والمتوسطة من إجمالي التسهيالت )

 %9المشروعات الصغيرة والمتوسطة اإلئتمانية من إجمالي التسهيالت للقطاع المصرفي في المتوسط 

في البلدان متوسطة الدخل، ومعنى ذلك أن سورية تعاني من فجوة تتجاوز  %18العربية وفي الدول 

لتصل إلى متوسط البلدان متوسطة الدخل، مع  %450لتصل إلى المتوسط العربي، وأكثر من  100%

من الناتج المحلي اإلجمالي، وتشكل  %65أنه وفي الحالة الطبيعية يساهم القطاع الخاص بحوالي 

من منشآته(، وبالرغم من الجهود المبذولة في إطار  %99ات الصغيرة والمتوسطة حوالي المشروع

إنعاش هذا القطاع واالرتقاء بواقعه، ال يزال دون المستوى المطلوب ما لم تتمخض عن شراكة مع 

كافة الجهات المعنية )العامة والخاصة والمؤسســات غيـر الحكومية( يؤطرها التعاون والتنسيق 

 .تمر لتقييم وتطوير مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطنيالمس

 توزعها الجغرافي

بحسب إحصائية أعدتها هيئة تنمية المشروعات تبين نطاق توزع المشروعات الصغيرة 

 من المشروعات العاملة حالياا تقع في محافظة الالذقية وريفها، ثم تأتي بعدها %40والمتوسطة، تظهر 

http://industrynews.sy/?p=20427
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من المشاريع، وتستحوذ  %17، فمحافظة حماة في المرتبة الثالثة بنسبة %23محافظة طرطوس بنسبة 

من المشاريع العاملة على األرض، مما قد يوحي بوضع مستقر ومشجع  %7محافظة الحسكة على 

لتها اعلى العمل في المدينة خالل الفترة المقبلة، لكن الالفت في اإلحصائية النسبة الضعيفة التي ن

فقط، ويعود السبب بحسب الهيئة إلى حداثة الفترة التي بدأت فيها  %4محافظة حلب؛ إذ سجلت نسبة 

 .آلية التسجيل، كما أن األوضاع في المدينة كانت غير مواتية للعمل

لكل منها، وأقل من ذلك  %2وتتقارب النسبة المنخفضة في محافظات )دمشق، درعا، حمص( بـ

فقط، وعزت الهيئة النسب المنخفضة  %1شق، السويداء، دير الزور( تقارب في محافظات )ريف دم

إلى ظروف األزمة، أما )القنيطرة، الرقة، إدلب( فلم تسجل فيها مشاريع فاعلة على األرض، وذلك 

ألسباب عديدة، منها أن أهم التجمعات السكانية لمدينة القنيطرة تقع في ريف دمشق، أما بالنسبة إلى 

 .لب فال يوجد فيها فروع للهيئة، وبالتالي لم تسجل بيانات عن العينة فيهاالرقة وإد

أما التوزع القطاعي للمشروعات فإنها بحسب العينة اإلحصائية ذاتها بينت أن النسبة األكبر في 

بسبب سهولة إطالق هذه المشاريع قياساا ببقية األنواع ضمن  %41المشاريع هي للمشاريع الزراعية بـ

من اإلجمالي المشروعات،  %30الحالية، وتأتي المشاريع الصناعية في المرتبة الثانية بـالظروف 

كانت نسبة المشاريع  2018وهذا المؤشر يتنامى بشكل سريع نسبياا )ففي شهر حزيران من عام 

 .%12والتجارية بـ  %17(، أما المشاريع الخدمية فتقدر بـ %18الصناعية 

 تنمية متوازنة

خطوات إنعاش هذا القطاع بحسب رأي مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة يتصدر أولى 

والمتوسطة إيهاب اسمندر بناء عالقات شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة بين القطاع العام 

والخاص، إلى جانب خلق الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها األساسي في تطوير 

واالستفادة من تجارب الدول األخرى والمنظمات الدولية في مجال دعم المشروعات  االقتصاد،

الصغيرة والمتوسطة، وبين اسمندر أن أهمية هذه المشروعات تأتي من قابليتها لالنتشار في مختلف 

 ،المناطق داخل المدن واألرياف؛ مما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة على امتداد مساحة البالد

كما أنها تخلق كماا كبيراا من فرص العمل؛ مما يشكل حالا لمشكلة البطالة في المناطق التي توجد فيها، 

، ومع كل %1مشروع صغير سيتراجع معدل البطالة بمقدار  1000إذ تبين الدراسة أنه مع خلق كل 

معدل جع البطالة بزيادة في التكوين الرأسمالي للمشروعات الصغيرة بمقدار واحد مليون دوالر تترا

، كما تتميز بعدم حاجتها لرأس المال الكبير النادر نسبياا في سورية قياساا بعنصر العمل ذي الوفرة 1%

النسبية في مختلف المناطق، أي بمعنى آخر كثافة العمل = ارتفاع قيمة عنصر العمل بالنسبة لرأس 
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عات صغيرة ومتوسطة لتحقيق االستفادة من قوة العمل السورية في مشرو %60المال، وبالتالي سيعمل 

 .الحقيقية من هذه المشروعات ولوضع حد لمشكلة البطالة المتزايدة

 بيئة تمكينية

إن تطوير القطاع يحتاج إلى توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة 

ة ق مع كافة الجهات المعنية، باإلضافوالمتوسطة النتقالها إلى القطاع المنظم من خالل التعاون والتنسي

إلى إنجاز مشروع تعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف إيجاد معلومات وبيانات إحصائية شاملة 

ودقيقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم باتخاذ القرار لتقديم الدعم المناسب لهذا القطاع، 

وعات وتعزيز تنافسية اإلنتاج المحلي من خالل إحداث وطالب اسمندر بوجود سياسات لدعم المشر

شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات االقتصادية، وإقامة 

تجمعات حرفية وصناعية ومراكز تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة 

لقائمة، وتحسين أدائها وزيادة صادراتها، وتنظيم وضبط إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ا

سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذها إلى الخدمات المالية، إضافة إلى نشر 

 .ثقافة ريادة األعمال وتشجيع اإلبداع واالبتكار

 إشكاليات متعددة

من  %88القطاع، إذ تعتمد نحو  بالرغم من اعتبار التمويل من أهم المعوقات التي تواجه هذا

المشروعات على المدخرات الشخصية والقروض العائلية، إال أن اسمندر لم يخِف حجم اإلشكاليات 

حياة باإلدارية التي تشكل عثرة حقيقية في وجه الكثير منها، كالملكية الفردية للمنشأة والتي ترتبط 

الالزمة لها، وعدم عدم دقة البيانات وبؤ والتخطيط عدم القدرة على التنئلي وأصحابها واستقرارهم العا

من المشروعات  %72قانونية، إضافة إلى إشكاليات التسويق إذ تعاني نحو وجود دفاتر أو سجالت 

 واالفتقارماكن المخصصة لعرض المنتجات وعدد قنوات التوزيع ألامن صعوبات تسويقية متمثلة بقلة 

، ولفت اسمندر إلى غياب الرقابة على الجودةورة على تنفيذها لى المواصفات والتصميمات وعدم القدإ

الحصول على المواد الخام األولية أن أهم اإلشكاليات اإلنتاجية التي تواجه هذا القطاع هي عدم 

وتجار الجملة وفرض سلع محملة ء لى انخفاض مستوى الجودة واحتكار الوسطاإمما يؤدى ؛ المناسبة

من  %53واالحتفاظ بها )القدرة على استقطاب العمالة المدربة والمؤهلة عدم ، وجلألباء عند الشرا

المشروعات تواجه صعوبة بذلك(، وانخفاض المستوى الفني المؤهل للوصول إلى مستوى تنافسي 

 .من المشروعات مشاكل فنية %45حيث تواجه 

 بين الخطأ والصواب
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ويل المشرعات المتوسطة والصغيرة وخلص مدير الهيئة إلى ضرورة إنشاء المنتدى السوري لتم

والمتناهية الصغر، الكفيل بتبادل المعرفة وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال التمويل، وزيادة مساهمة 

المصارف التقليدية واإلسالمية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خالل مؤسسات التمويل 

وراق مالية لقيد وتداول الشركات المتوسطة المتخصصة، وإنشاء بورصة متخصصة تعمل كمنصة أ

 .والصغيرة بقواعد إدراج وتداول تتالءم مع طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة

إال أن الدكتورة ريم رمضان المختصة بتنمية هذا النوع من المشروعات أكدت أن اإلشكالية تكمن 

ت أن الحل ال يكون بإنشاء منتدى أو مؤسسا في عدم االستعانة بالخبراء لتفعيل آلية عمل الهيئة، مؤكدة

أخرى تتطلب تكاليف مالية، بل بتفعيل الهيئة الموجودة واالستفادة من تجربة هيئة مكافحة البطالة التي 

اعتبرتها تجربة ناجحة وفاشلة معاا، وبالتالي يمكن االستفادة من النقاط اإليجابية في هذه التجربة والعمل 

ي أدت إلى الفشل لمعالجتها واالنطالق منها، كما بينت رمضان أن طلب زيادة على دراسة النقاط الت

مساهمة المصارف التقليدية واإلسالمية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة مقترح غير صائب 

كون التمويل األصغر خارج إطار عملها، وهناك مصارف متخصصة بالعمل والممارسات لتمويل هذه 

 .ارف التقليدية ليس لها عالقة بتمويلهاالمشروعات والمص

ولفتت رمضان إلى أن المصرف المركزي ليس لديه تشريعات تتعلق بالتمويل األصغر، مؤكدةا 

على التفريق بين المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وأن تشريعات 

ه على النمو، بل أنها ال تشجع أية المركزي ال تتناسب مع حاجة القطاع في الوضع الحالي وتشجعي

جهة لالستثمار في هذا القطاع، وأضافت رمضان لو كانت التشريعات التي أصدرها المركزي ناجعة 

فيما يتعلق بقطاع التمويل األصغر ) الماكرو ( بعد هذه السنوات، يفترض أن يشهد هذا القطاع انتعاشاا، 

ا ها بما يتالءم مع البيئة السورية واألسس العلمية في هذولكن يبدو أن التمسك بالتشريعات وعدم تطوير

القطاع أدى إلى إحجام العديد من المؤسسات العالمية من االستثمار في هذا القطاع، كما أدى إلى تكبيل 

عمل المؤسسات القائمة فعلياا في تطوير عملها من خالل التدخل المستمر في آلية عملها، أما فيما يتعلق 

ة فأكدت رمضان أن المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل األصغر تدخل أتوماتيكياا بإنشاء بورص

بعد مرحلة نجاحها في سوق األوراق المالية كمؤشر على مدى نجاعتها، وال ضرورة لوجود بورصات 

 أخرى

http://syrianexpert.net/?p=39274 
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عي متطلبات االقتصاد الوطني وزير االقتصاد أمام مجلس الشعب: اعتماد سياسة ترشيدية ترا - 18

 ومشروع االستثمار قريباا 

 المصدر : سانا 

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة 

حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل ومهام وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية. وتساءل عدد من 

سبب ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة عن دول الجوار كمادة األعالف ما  أعضاء المجلس عن

ينعكس سلبا على مربي الدواجن واألغنام وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا أعلى من 

المستوردة وعدم انعكاس اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة على المستوى المعيشي للمواطن وسبب 

 قنصلية والغرامات على البضائع المستوردةارتفاع الرسوم ال

ودعا عدد من األعضاء إلى توضيح آلية عمل الوزارة لمواجهة اإلجراءات االقتصادية القسرية 

أحادية الجانب المفروضة على سورية وال سيما ما يتعلق بالصادرات وكيفية إدراج مادة معينة على 

مار الجديد وعدم منح اإلجازات لتصدير أغنام دليل المستوردات وسبب تأخر إعداد قانون االستث

العواس. وأكد أعضاء المجلس ضرورة وضع آلية لدعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 

وحماية السلع المنتجة محليا والتنسيق بين وزارة االقتصاد وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بإجازات 

جية الدكتور محمد سامر الخليل عرض خطة عمل الوزارة االستيراد. وزير االقتصاد والتجارة الخار

وما تم تنفيذه في ظل الظروف الصعبة واإلجراءات االقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية 

 2012وخاصة في مجالي االستيراد والتصدير مبينا أنه تم اعتماد سياسة ترشيد المستوردات منذ عام 

ستيرادها بما يلبي االحتياجات ويراعي متطلبات االقتصاد الوطني ودفع وإصدار دليل للمواد المسموح ا

عجلة اإلنتاج. ولفت الخليل إلى اتخاذ الوزارة إجراءات إضافية في مجال االستيراد حيث تم تمديد مدة 

أشهر بالنسبة للصناعي  ٦أشهر بالنسبة للتاجر و ٣إجازة االستيراد لتصبح عام كامل بعد أن كانت 

لمواد والسلع األساسية في األسواق وبالتوازي تم وضع قائمة األسعار االسترشادية للمستوردات لتأمين ا

 .على المواد التي ليس لها مثيل في اإلنتاج المحلي

وأكد الوزير الخليل تقديم الدعم للعديد من المنتجات من خالل حوافز التصدير عبر هيئة دعم 

دائم للمنتجات المحلية المعدة للتصدير في مدينة المعارض  اإلنتاج المحلي والصادرات وإقامة مركز

وتفعيل نقطة تجارة سورية الدولية على اتحاد نقاط التجارة العالمي وهو يتيح لسورية الترويج 

االلكتروني لمنتجاتها. ولفت الوزير الخليل إلى أنه تم العمل على تطبيق برنامجي تحفيز القطاع الخاص 
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ردات لتخفيض الطلب على القطع األجنبي وتحقيق االعتماد على الذات وحماية وإحالل بدائل المستو

المنتج المحلي وتشغيل اليد العاملة بما ينسجم مع المنظور التنموي لسورية في المرحلة القادمة مبينا 

أن بعض القطاعات استطاعت تلبية بعض بدائل المستوردات مثل معمل الخميرة الذي سيفتتح خالل 

ي رده على مداخالت األعضاء أشار الوزير الخليل إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة شهر. وف

الخاصة بمشروع قانون االستثمار بانتظار مراجعته من الخبراء القانونيين والذي يعول عليه للفترة 

ل أن أحد يالقادمة بأن يكون ركيزة في االقتصاد السوري في المرحلة المستقبلية. وأوضح الوزير الخل

أسباب ارتفاع سعر مادة األعالف المستوردة اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب حيث يتم 

استيرادها من دول أمريكا الالتينية ما يزيد تكاليف الشحن والتعرض ألخطار التوقف مشيرا إلى أنه 

السعر االسترشادي  تمت دراسة عدد من اإلجراءات تتعلق بتخفيض أسعار األعالف منها تخفيض

وأشار الوزير الخليل فيما يتعلق بتصدير األغنام إلى أن هناك لجنة مشكلة من  .والرسم الجمركي عليها

وزارتي االقتصاد والزراعة واتحاد الفالحين لدراسة طلبات مربي األغنام بإمكانية التصدير استنادا 

آلن لم يتم اتخاذ قرار بتصديرها كما أنه ال إلى عدة عوامل منها عدد الوالدات وبيانات السوق وحتى ا

 .يتم تصدير أي مادة قبل ضمان توافرها بما يكفي حاجة المستهلكين في السوق المحلية

http://syrianexpert.net/?p=39546 

 

 … غرفة التجارة تفضح أسباب منعت خفض األسعار - 19

 المصدر : صاحبة الجاللة 

وجود معّوقات منعت بعض   حسان عزقول عن عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق  كشف

التجار من خفض سوية األسعار لناحية عدم حصولهم على التمويل المصرفي حيث بات سعر الصرف 

يؤثر على تسعيرة المواد الغذائية الحاصلة على التمويل مقارنة مع األخرى التي لم تحصل عليه فالتاجر 

الذي يحدده المصرف المركزي يصعب عليه االلتزام  الذي ال يحصل على تمويل لمستورداته بالسعر

بالسعر األمر الذي يؤدي إلى حدوث حالة من التضارب في األسعار وعليه اقترحت غرفة تجارة دمشق 

بدورها وزارة التجارة  .%2أو  1أن تكون األسعار في رمضان رحيمة وبربح ضئيل ال يتجاوز 

التها لوضع بضائع التجار باألمانة حيث سارع الداخلية وحماية المستهلك عملت على عرض صا

بعضهم الستثمار مبادرة الوزارة ووضعوا منتجاتهم الغذائية لتباع في صاالت السورية للتجارة بنصف 

 .القيمة وآخرون لم يلتزموا
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وعن دورغرفة تجارة دمشق ازاء الوعود التي لم يلتزم بها التجار كشف عزقول عن مبادرة 

لوزارة التموين بكتاب رسمي، تجسدت بكتاب تم توجيهه لوزارة التموين يقضي شخصية تم ارسالها 

بحرمان التاجر الذي ال يلتزم باألسعار المحددة ومن تم تنظيم ضبوط بحقه حرمانه من التمويل 

المصرفي وايقافه بحيث يتم من خالفوا ضمن قائمة اللوحة السوداء وذلك إلرضاخ التجار المخالفين 

 .على االلتزام

 :نقاط أساسية جاء فيها 10وقد تضمن كتاب غرفة تجارة دمشق الى وزارة التموين عقب اجتماعها 

من مستوردي المواد الغذائية في سورية والنقل  %2ان الموقعين على االلتزام ال يشكلون سوى  –

 .األكثر لالستيراد في محافظة الالذقية وهم غير قادرين على ضبط األسعار

يلتزمون باألسعار حتى نهاية شهر رمضان ضمن أسعار ما قبل رمضان وسيظهر التجار سوف  –

 .آثار ذلك في األسواق خالل مدة قريبة

ان االلتزام باألسعار يتطلب االلتزام أيضاا بتمويل المواد الغذائية األساسية بسعر صرف القطع  –

 .األجنبي الرسمي لجميع التجار المستوردين لهذه المواد

 .وجود مصاريف اضافية تؤدي الى عبء اضافي على األسعاراستمرار  –

الحاجة لتعديل طريقة تسعير المواد الغذائية في وزارة التجارة الداخلية واعتماد سعر الدوالر  –

 .الحقيقي الذي يتم فيه تمويل المستوردات مع عموالت التحويل

متخمة بالمواد ووجود ضعف في  عدم فاعلية الحمالت التموينية في الوقت الحالي كون األسواق –

 .القدرة الشرائية للمشترين ووجود تنافس في األسواق والعروض العديدة

استعداد التجار التام لبيع الكميات التي تطلبها السورية للتجارة من المواد األساسية بعروض   –

 .خاصة مشجعة

ة من حيث الجودة والنوعية والمنشأ التأكيد على وجود تفاوت بأنواع المواد الغذائية للمادة الواحد –

 .و لكل نوع سعر مختلف حسب طريقة العروض والتوضيب والتغليف

التأكيد أن األسواق تحكمها قوانين العرض والطلب وال يمكن لتجار محددين التحكم باألسعار   –

 .نتيجة الوفرة والمنافسة ألغلب السع الغذائية المتداولة

http://syrianexpert.net/?p=39526 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 ..”اللحم الرخيص“مؤسسة حكومية تدعو زبائنها إلى  - 1

 :الخبير السوري  

أعلن أحمد نجم مدير عام )السورية للتجارة( أن المؤسسة عملت على الحد من ارتفاع أسعار اللحوم 

 5000ليرة ولحم العجل إلى  7000و 6000لى ما بين بأنواعها في السوق حيث وصل سعر لحم الغنم إ

للحمة  4700ليرة للكيلو فتم تزويد صاالت ومنافذ البيع بكميات إضافية من اللحوم بأنواعها بسعر 

 .لحم العجل 4200الخروف و

وبين نجم في تصريح لـ سانا االقتصادية أن نجاح التجربة وزيادة اإلقبال على شراء اللحوم من قبل 

صاالت متخصصة ببيع اللحوم في دمشق وتم تأمين كميات إضافية من  7طنين دفعنا إلحداث الموا

أطنان يومياا ويجري العمل على توسيع  4حماة ليصل مجموع مخصصات مدينة دمشق إلى أكثر من 

مظلة التدخل اإليجابي في سوق اللحوم ليشمل محافظات أخرى والبداية في محافظتي الالذقية 

 .وطرطوس

ر أن السورية للتجارة أمنت تشكيلة واسعة من السلع التي تلبي احتياجات المواطنين في شهر يذك

رمضان بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة إضافة لتسيير سيارات جوالة في المناطق التي ال توجد فيها 

 .منافذ بيع للسورية

http://syrianexpert.net/?p=40108 

 

 ”الواتس أب“وزير سابق يكشف سبب ضعف  - 2

 : الخبير السوري 

الواتس “أكد عمر سالم وزير االتصاالت والتقانة السابق أن الرسائل التي يتم إرسالها حاليا عبر 

أن   أيضا في وقت سابق، هي رسائل كاذبة. الفتاا إإلى” الفيسبوك“والتي كان يتم إرسالها عبر ” آب

 .”الهاكرز“م من يرسل هذه الرسائل يهدف إلى إثارة البلبلة، وفي الغالب يكون من معظ

أنه مع استمرار التفاعل مع هذا النوع من الرسائل، تغرق المخدمات بهكذا شائعات، ما   وأشار إلى

 .يؤثر على جودة الخدمة

وهو ليس إلى أن السبب هو ضعف المخدمات، ” سالم“لفت ” الواتس أب“وحول أسباب ضعف 

 .محجوب أو مقطوع، بل بطيء ال سيما في حالة إرسال فيديوهات أو االتصال

http://syrianexpert.net/?p=40108
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إلى برنامج مأجور، ألنه ال يوجد وسيلة لتقاضي ” الواتس“وأوضح أن الحكومة ال تستطيع أن تحول 

 .VPN مبالغ عنه، باإلضافة إلى وجود برامج بديلة مثل

 .تماما ، خاطئة” الواتس أب“من ” أمانا“أكثر ” غلرامالت“وبيّن أن الشائعات التي تتحدث أن برنامج 

يعاني ضعفا في سوريا منذ أيام، وسط شائعات تحدثت عن إمكانية ” الواتس اب“يشار إلى أن 

 المصدر : متابعات  .حجبه

http://syrianexpert.net/?p=39969 

 

 في القطاع العام الصناعي” مقاومي التغيير” يتوّعد الفاسدين و  رئيس مجلس الوزراء - 3

 :الخبير السوري 

أو التيار المناوئ ” أعداء التغيير” حّذر المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، من أسماهم 

ن وللتغيير والتطوير في وزارة الصناعة و القطاع العام الصناعي منذ فترة ما قبل الحرب، والذين يعمل

إلعاقة أي خطوة هادفة الستنهاض القطاع العام الصناعي..محمالا إياهم مسؤولية خطوط اإلنتاج 

المتوقفة لزمن طويل ولم يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، نزوالا عند إمالءات و أجندات تخدم بعض 

لصناعات وتوّعد رئيس مجلس الوزراء ، خالل ترّؤسه الجتماع عمل خاص با .المصالح الخاّصة

الغذائية في وزارة الصناعة اليوم، كل المسؤولين عن ملفّات الفساد في القطاع الصناعي، بالمحاسبة 

الشديدة والقاسية، ألن تبعات الفساد في القطاع الصناعي والخسائر التي يرتبها، أكبر بكثير من باقي 

 .قّوة الدولة واقتصادهاالقطاعات البسيطة األخرى، معتبراا أن الصناعة هي أهم أهم مقومات 

وتابع مخاطباا الفاسدين و مقاومي التغيير بالمسارعة إلى االنكفاء واالنسحاب، ألنه لن يُسمح لهم 

 .باالستمرار في إعاقة حراك عجلة الصناعة السورية

وحّمل رئيس مجلس الوزراء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصناعية مسؤوليّة ترهل هذه 

 .لنهوض بها، وضمان مرونة في األداء وتجنيبها حاالت التعثّر الحاصلة في عملهاالمؤسسات وعدم ا

http://syrianexpert.net/?p=39943 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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