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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 240ر االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقري

 2019 ، حزيران 30األحد 

 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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 19/  240سبوعي رقم م ع ك التقرير االقتصادي األ

 2019 ، حزيران 30األحد  

 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 اليابان تعتمد سياسة اقتصادية مرنة إذا لزم األمر – 1

 طاقم ديلي فوركس 12:15 11/06/2019 

ر عات في شهر أكتوبر ، فإن اليابانيين على استعداد لتغييبينما تهدف اليابان لرفع ضريبة المبي

ا وفقاا للمصادر.  سياستهم إذا كانت الظروف االقتصادية تزداد سوءا

تحتوي مسودة الوثيقة التي حصلت عليها رويترز على توجيهات يجب أن يوافق عليها رئيس 

"نحتاج إلى مراقبة التطورات  وتقول الوثيقة: الوزراء الياباني شينزو آبي في نهاية هذا الشهر.

الخارجية عن كثب بما في ذلك القضايا التجارية ، حيث تظهر الصادرات واالنتاج ضعفاا على الرغم 

من االنتعاش التدريجي الذي شهده االقتصاد الياباني"، مضيفة أن عدة أجزاء من العالم تعاني من تباطؤ 

 االقتصاد ، مثل الصين أو بعض الدول األوروبية.

ا أن الحكومة ستتيح جميع أدوات السياسة لمساعدة االقتصاد في الحفاظ على  يقول التقرير أيضا

المتوقعة  ٪ 1.8في الربع األول من هذا العام ، أي أكثر من نسبة  ٪ 2.2انتعاشه. نمت البالد بنسبة 

تصاد تحفيز االقتواجه اليابان اآلن موقفاا صعباا بين وضع سياسة مالية مسؤولة و من قبل الخبراء.

المتباطئ. من ناحية ، يشهد المجتمع الياباني شيخوخة سريعة ، األمر الذي يتطلب من الحكومة رفع 

الضرائب وتنظيم أمورها المالية ، من ناحية أخرى ، قد تؤدي آثار الزيادة الضريبية على االستهالك 

 الوضع االقتصادي العالمي.إلى إعاقة النمو االقتصادي الياباني ، والذي هو بالفعل يتأثر 

على الرغم من التقدم االقتصادي في اليابان ، فإن هناك تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض 

رسوم جمركية على سلعهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يساعد على سد الفجوة التجارية بين 

ا ، فمن غير الم توقع أن تجتمع الحكومتان قبل انتخابات البلدين. على الرغم من زيارة البالد مؤخرا

ا أن الحكومة اليابانية تتوقع أن يعتمد بنك اليابان  مجلس المستشارين المقبلة. ويضيف التقرير أيضا

من  .٪2المركزي سياسة نقدية للتخفيف من شأنها أن تساعدهم في الوصول إلى هدف التضخم عند 

 بالمائة في أكتوبر. 9لى إ 8المتوقع أن ترفع اليابان ضريبة البيع من 

 https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/06/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9- 

 

https://arab.dailyforex.com/dailyforex-authors
https://arab.dailyforex.com/dailyforex-authors
https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/06/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/117430
https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/06/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/117430
https://arab.dailyforex.com/forex-news/2019/06/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1/117430
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 ردوغان أمام خيارات صعبة أحالها مرا - 2

 | د. قحطان السيوفي 2019-06-10الوطن   

 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتقمص شخصية السلطان العثماني الجديد،

 ويواجه مشاكل داخلية وخارجية، في الداخل تحديات اقتصادية، تضخم، بطالة،

 دية. في الخارج، يدعمضعف العملة التركية، انتكاسات في االنتخابات البل

 اإلرهاب في سورية ويقفز على الحبال األميركية والروسية واألوروبية وحلف

 الناتو. أردوغان أمام خيارات صعبة عانى حزبه الحاكم هزيمة بفارق ضئيل في

 المنافسة للسيطرة على إسطنبول، المدينة األكبر واألكثر ازدهاراا في

 ذا تعثرنا في إسطنبول سنفقد مكانتنا فيإ: »2017تركيا. قال أردوغان عام 

 بعد أن خسر أردوغان أنقرة وإسطنبول أمام حزب الشعب الجمهوري«. تركيا

 العلماني المعارض، استخدم نفوذه وتسلطه لفرض إعادة التصويت في انتخابات

 إسطنبول في حزيران.

 ، وقديشعر المستثمرون بالقلق من قرار إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول

 في رابعة« سرقة»و« ديكتاتوري صارخ»وصفت أحزاب المعارضة هذا القرار بأنه 

 أستير« أموندي»النهار. قالت مديرة استثمار ديون األسواق الناشئة في شركة 

 لو: إن قرار إعادة االنتخابات سيزيد من التقلبات في السوق وقد زادها.

 تركيا منذ عقد، وجعل التضخم عملياا هذا القرار تسبب في أول ركود كبير في

 في المئة. 20عند نسبة 

 عاماا في السلطة كان أردوغان يحاول تنمية االقتصاد أكثر من 16خالل 

 اعتماده على أيديولوجيته وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. لوحظ استمرار

 موجة عدم االستقرار في سعر صرف العملة التركية الليرة، منذ إصدار أمر

 ادة إجراء انتخابات محلية في إسطنبول.بإع

 وصل إجمالي االقتراض من المصارف المحلية من خالل مقايضات لمدة أسبوع إلى

 مليار دوالر 1.7مليار دوالر أواخر أيار الماضي، بزيادة تقدر بنحو  13.4

 عن أن االرتفاع 2019نيسان « فاينانشيال تايمز»عن األسبوع السابق. كشفت 

 قصير األجل من البنك المركزي التركي، كان يساعد على حجب حجم في االقتراض

 االنخفاض في صافي احتياطيات العملة األجنبية.
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 ليس لدى البنك»بيوتر ماتيس: « رابوبنك»ردد محلل األسواق الناشئة في 

 المركزي ودائع احتياطية كافية من العمالت األجنبية للتدخل بشكل منتظم على

 صعيد الخارجي، أردوغان عالق بين نارين، قد يؤدي خطرنطاق واسع على ال

 الخالف بين تركيا والواليات المتحدة بشأن المشتريات الدفاعية إلى فرض

 عقوبات أميركية. السبب األساسي هو قرار تركيا شراء نظام دفاع صاروخي

 من روسيا، من المقرر تسليمه في األشهر القليلة« 400إس»جو طراز -أرض

 ، وهي35في الوقت نفسه، تتوقع تركيا استالم طائرة من طراز إف المقبلة.

 أحدث الطائرات المقاتلة التي تنتجها الواليات المتحدة وحلفاؤها. وتعد

 مع شركة لوكهيد مارتن. 35تركيا جزءاا من اتحاد يشترك في إنتاج الطائرة إف

 ة كان منطائر 100علقت الواليات المتحدة تسليم أول أربع طائرات من بين 

 تجادل واشنطن بأن وجود«. 400إس»المتوقع أن تشتريها أنقرة، بسبب نظام 

 النظام على أرض الناتو سيضر بأمن الحلفاء بحجة أنه يمكن لروسيا الحصول

 يعتبر انتصاراا « 400إس». إبرام صفقة 35على معلومات حول الطائرة إف

 ث شرخاا في تضامن حلفدبلوماسياا للرئيس الروسي فالديمير بوتين، وقد يحد

 الناتو وربما يقوض أمنه. أعضاء لجان القوات المسلحة والعالقات الخارجية

 الشهر الماضي:« نيويورك تايمز»في مجلس الشيوخ األميركي كتبوا في صحيفة 

 بحلول نهاية العام، سيكون لدى تركيا إما طائرات مقاتلة متطورة من طراز»

 ، لن«400إس»جو روسي من طراز -اع صاروخي أرضعلى أراضيها، أو نظام دف 35إف

 الرئيس األميركي دونالد ترامب يحذر أردوغان من إتمام«. يكون لديها كالهما

 الصفقة، ووجهت واشنطن إنذاراا ألنقرة بطرد الطيارين األتراك الذين

 إذا تمت الصفقة، ومسؤولون أتراك يؤكدون 35يتدربون على استخدام الطائرة إف

 ، لكنهم يعترفون بأنهم يستعدون«400إس»اجع فيما يتعلق بصفقة أن ال تر

 «.قانون مكافحة أعداء أميركا من خالل العقوبات»للعقوبات األميركية بموجب 

 أردوغان يتبع طريقة االستقطاب في عمله، إال أن ذلك أمر صعب عند التعامل

 ن أردوغانمع القوى العظمى مع الرئيسين بوتين وترامب. المراقبون يرون أ

 أصبح مديناا للرئيس بوتين في السنوات الماضية. رغم سياسة أردوغان

 المشبوهة تجاه سورية، تدعم موسكو الدولة السورية الشرعية، على حين يدعم
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 أردوغان مجموعة متنوعة من التنظيمات اإلرهابية التكفيرية في سورية. تشكل

 سورية، مع روسيا وإيران.تركيا اآلن الجزء الضعيف بين القوى الثالث في 

 تلقي موسكو باللوم على أنقرة لفشلها في السيطرة على جبهة النصرة المرتبطة

 بالقاعدة، حتى إن بعض الصحافيين األتراك يصورون األمر على أنه خيار بين

 أو الهجوم على إدلب. إذا كان أردوغان يعادي الواليات« 400إس»إتمام صفقة 

 فقط عضوية تركيا في حلف الناتو أو في االتحاد المتحدة حقاا، فلن تكون

 هو موضع التساؤل. 35الخاص بإنتاج الطائرة إف

 اإلصرار التركي على شراء المنظومة الروسية، ستعرض أنقرة لعقوبات منها

 الحربية. حالة شراء 35الصاروخي، وطائرات إف« باتريوت»حرمانها من نظام 

 رئيس التركي في الداخل والخارج، وماالوالء الروسي، مقابل دعم موسكو لل

 يزيد األمر وضوحاا هو أن روسيا الرابح األكبر من هذه الصفقة على الصعيد

 العسكري واالقتصادي والنفوذ الروسي، على اعتبار أن نشر هذه المنظومة في

 تركيا سيكون أيضاا دعاية اقتصادية لألسلحة الروسية، قد تحفز دوالا في

 على الحصول على هذه المنظومة، إلى جانب ذلك يعتقد االتحاد األوروبي

 الروسية، سيشكل ضغطاا « 400إس»أردوغان أن اإلصرار على شراء ونشر منظومة 

 على واشنطن فيما يتعلق بملف األكراد في سورية، والذين يتلقون الدعم من

 الواليات المتحدة، بالمقابل الواليات المتحدة تملك أوراق ضغط ستمارسها

 ى أنقرة، منها فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على تركيا، وهو ما سيؤديعل

 إلى مزيد من التدهور االقتصادي وهروب االستثمارات من الداخل التركي،

 ،2016أردوغان يطبق سياسة اللعب على الحبال، أقام صداقة مع بوتين في عام 

 مع ترامب العامبعد أن أسقطت تركيا طائرة حربية روسية في سورية. وتصالح 

 الماضي بإطالق سراح قس أميركي متهم بالتواطؤ في االنقالب الفاشل في تركيا

 . من جانب آخر تحالف أردوغان مع قطر بسبب سياساتها التخريبية2016عام 

 ودعمها لإلرهاب، وتنظيم اإلخوان الذي شهد سقوطاا في الشرق والغرب، كل ذلك

 ر عن غضبه واستيائه من سياسات أردوغانأثار مشاعر الشعب التركي الذي يعب

 وحزبه. انتكاسة داخلية وأخرى خارجية يتعرض لها أردوغان، تضاف إلى جعبة

 الفشل التي أثقلت كاهل الدولة التركية سياسياا واقتصادياا وأمنياا،
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 لتتزامن انتكاساته الشعبية في االنتخابات المحلية التركية، فأردوغان يخرج

 جه انتكاسة أخرى، ويجد نفسه أمام خيارات صعبة أحالهامن انتكاسة ليوا

 سيكون مراا.

 

 واشنطن وبكين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خالل قمة مجموعة العشرين - 3

  –)أ ف ب( -واشنطن 

قال وزير التجارة األميركي مارك ويلبور روس الثالثاء إن الواليات المتحدة والصين لن تعلنا 

ة مجموعة العشرين المقررة في أواخر حزيران/يونيو في اليابان، بينما يعتزم اتفاقا تجاريا خالل قم

 دونالد ترامب إثارة الموضوع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خاللها.

قمة العشرين ليست المكان الذي نعقد فيه “أن ” سي أن بي سي“وأعلن ويلبور روس على قناة 

ول شكل من أشكال االتفاق ح“نفسه على احتمال التوصل إلى  ، مشدداا في الوقت”اتفاقاا تجارياا نهائياا 

 ”.لن يكون بالتأكيد اتفاقاا نهائياا “وأصّر على أن ذلك ”. سبل المضي قدماا 

 ، لكنه سينتهي بحّل تفاوضي.”حرب ساخنة“وأكد الوزير أنه رغم أن هذا الصراع قد يتخذ شكل 

علوا الناس انف“، مضيفاا أن ”أكثر من الالزم األسواق متوترة أكثر من الالزم أو مسترخية“وتابع 

 عندما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من المكسيك.” بشكل هستيري

أخيراا، توصلنا إلى حّل ألزمة )المهاجرين غير الشرعيين( على الحدود ال يتضمن فرض “وقال 

الحكم على ”و” دروس من هذه األزمةاستخالص ال“ودعا باإلضافة إلى ذلك إلى ”. رسوم جمركية

 ”.هذه اإلدارة من النتائج

من جهته، كرر ترامب أن المستهلكين األميركيين غير متضررين من حرب الرسوم الجمركية 

 بين بكين وواشنطن.

تخفض قيمة عملتها وتدعم الشركات من أجل التخفيف من “وكتب في تغريدة أن الحكومة الصينية 

مليار دوالر من الواردات الصينية  250على ما يساوي ” %25ية اإلضافية بنسبة آثار الرسوم الجمرك

 إلى الواليات المتحدة.

وقال صندوق النقد الدولي األسبوع الماضي إن عودة التوتر بين الصين والواليات المتحدة من 

 ين محدودة.المستهلك شأنه التأثير على نمو االقتصاد األميركي مع تأكيده أنه حتى اآلن تبدو اآلثار على
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وهدد ترامب االثنين أيضاا بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يجِر اللقاء المقرر بينه وبين الرئيس 

 الصيني في أوساكا في اليابان خالل قمة مجموعة العشرين.

https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-

%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-

%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D8%AE%D9%84/ 

 

 سقوط النسر بات وشيكا..اعترافات خطيرة لرئيس أميركي سابق - 4

 الكاتب: برونو غيغ 

هل وصلنا إلى اللحظة الفاصلة التي بدأ فيها الشك يساور القوة العظمى المتداعية؟ حيث قامت 

 .الصحافة األميركية للتّو بنشر ما قاله الرئيس السابق جيمي كارتر لدونالد ترامب خالل لقائهما األخير

كان ساكن البيت األبيض قد دعا الرئيس السابق لكي يحّدثه عن الصين، وقد أورد جيمي كارتر 

 .محتوى اللقاء بشكٍل علنّي خالل جمعية عمومية معمدانية في جورجيا. إن ما قاله نفيس للغاية

ا؟ نأنت تخشى أن تسبقنا الصين، وأنا أتفق معك.. لكن هل تعرف لماذا الصين في طريقها لتجاوز“

.. منذ ذلك التاريخ، هل تعلم كم عدد 1979لقد قمت أنا بتطبيع العالقات الديبلوماسية مع بكين سنة 

 .المرات التي خاضت فيها الصين الحرب ضد أيٍّ كان؟.. وال مرة

أما نحن، فقد بقينا في حالة حرب دائمة. الواليات المتحدة هي البلد األكثر ولعاا بالحروب في تاريخ 

ألنها ترغب بفرض القيم األميركية على البلدان األخرى. بينما تستثمر الصين مواردها في العالم، 

مشاريع مثل سكك الحديد للقطارات فائقة السرعة بدل تخصيصها للنفقات العسكرية. كم كيلو متر من 

النفقات مليار دوالر على  3000السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة لدينا في بلدنا؟ لقد بّددنا 

العسكرية. أما الصين فلم تبّدد فلساا واحداا على الحروب، ولذلك هي تتفّوق علينا في جميع المجاالت 

مليار دوالر على البنية التحتية األميركية، لكان لدينا سكك حديد للقطارات  3000تقريباا. ولو أننا أنفقنا 

بح يح. كما أن نظامنا التعليمي سوف يصفائقة السرعة وجسور ال تنهار وطرق تتم صيانتها بشكٍل صح

 ”.جيداا مثل نظيره في كوريا الجنوبية أو هونغ كونغ

إنه أمر ذو داللٍة كبيرة عن طبيعة السلطة في ذلك البلد أن ال يخطر هذا التفكير السليم أبداا في بال 

د ب بالتأكيمسؤوٍل أميركي. إن وضع العالقة المرضية مع العنف المسلح موضع السؤال هو أمر صع

قاعدة عسكرية في  725من اإلنفاق العسكري العالمي ولديها  %45لدولٍة تبلغ نسبة نفقاتها العسكرية 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84/
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 20الخارج، ويتحّكم صانعو األسلحة فيها بالدولة العميقة ويحددون السياسة الخارجية المسؤولة عن 

إن حرب فييتنام هي أحد أعراض “. في هذا الصدد يقول مارتن لوثر كينغ : 1945مليون قتيل منذ سنة 

 ”.المرض الذي يضرب الذهنية األميركية التي تقوم على دعائم ثالث هي العنصرية والمادية والعسكرة

لكن هذه المسألة تمّس المستقبل بشكٍل خاص. هل حكم على الواليات المتحدة، بسبب خطأ 

ة لتي بادت بسبب طموحاتها المنفلتأن تعرف ذات المصير الذي عرفته تلك اإلمبراطوريات ا  قادتها،

من كل عقال، والتي اختنقت بالمعنى الحرفي بسبب الوزن الباهظ لنفقاتها العسكرية؟ في نهاية واليته، 

 الصناعي الذي وضع عبئاا ثقيالا -، أدان الرئيس إيزنهاور بكلماٍت نبوئية المجمع العسكري1959سنة 

مثله مثل دونالد ترامب أو باراك أوباما، مهتماا بمصير على المجتمع األميركي. لم يكن إيزنهاور، 

الشعوب الجائعة أو التي تعرضت للغزو وللقصف على يد العم سام باسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 

لكنه مثل جيمي كارتر اليوم، استشعر بدون شك أن سباق التسلح سوف يكون السبب الرئيسي لسقوط 

 .اإلمبراطورية

في البنتاغون، منذ عدة عقوٍد من السنين، لم ” محبي القنابل“الجدد وغيرهم من ألن المحافظين 

يقرنوا فقط الديمقراطية الليبيرالية بالمجازر الجماعية في فييتنام والوس وكمبوديا وأفغانستان والعراق 

دءاا من بوليبيا وسوريا، ناهيك عن أعمال القتل السرية التي أدارتها المخابرات األميركية وفروعها، 

ألف قتيل(  200ألف قتيل( وصوالا إلى مآثر فرق الموت في غواتيماال ) 500إبادة اليسار اإلندونيسي )

مروراا بحمامات الدم التي نفذت لحساب اإلمبراطورية بواسطة مسعوري الجهاد العالمي. وألن 

نشر عة من المتهورين لواضعي استراتيجية احتواء الشيوعية بواسطة قنابل النابالم، ومن بعدهم مجمو

بواسطة الرعب المستورد، لم يشعلوا النار ويسيلوا الدماء في الكرة األرضية فقط.   الفوضى الخالقة

بل إن مروجي الحروب هؤالء، وهم دمىا متحركة في أيدي الدولة العميقة األميركية، المقيمون في 

الجدد قد أغرقوا المجتمع األميركي  الكونغرس والبيت األبيض ومراكز األبحاث التابعة للمحافظين

نفسه في حالة ركوٍد داخلي يختبئ خلف قناع االستخدام المحموم لطباعة العملة. ألنه إذا كان 

بالحروب هو التعبير عن تقهقر الواليات المتحدة، فإنه أيضاا السبب في ذلك التقهقر. إنه التعبير،   الولع

ارجية األميركية، في سبيل وقف هذا التقهقر، هي التدخالت للسياسة الخ  حين تصبح العالمة الفارقة

العسكرية الوحشية وعمليات التخريب االقتصادي وعمليات الخداع. وهو السبب، حين يتسبّب التضّخم 

 .الجنوني في النفقات العسكرية بالتضحية بالنمو في بلٍد يزداد فيه األغنياء غنىا ويزداد فيه عدد الفقراء

تستثمر فيه الصين في البنى التحتية المدنية، تتخلى الواليات المتحدة عن تلك البنى  في الوقت الذي

لمصلحة صناعة السالح. تتفاخر واشنطن وتتحّدث بصخٍب في الخارج، لكنها تترك البالد تتفّسخ في 
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، منهم يقبعون في الفقر %20الداخل. الناتج اإلجمالي المحلي هائل بالنسبة إلى عدد السكان، لكن 

من السكان  %40من عدد السجناء حول العالم،  %25السجون مكتظة: يشّكل عدد السجناء األميركيين 

سنة(. 80سنة( يأتي بعد معدل أعمار الكوبيين ) 79.6مصابون بداء السمنة. معدل أعمار األميركيين )

لّلة ية مككيف يمكن لبلٍد اشتراكي صغير، وخاضع للحصار، أن يكون أفضل من قوٍة عظمى رأسمال

بالهيمنة الكونية؟ الجواب هو أننا يجب أن نصدق أن العناية الصحية لعامة الشعب في الواليات المتحدة 

 .ليست من أولويات النخب

بوعوده باستعادة عظمة الواليات  2016ربح دونالد ترامب، وهو منافس بارع، االنتخابات سنة 

بسبب بسبب العولمة المنفلتة. لكن النتائج التي تحققت، والمتحدة وبتعهّده باستعادة الوظائف التي ضاعت 

غياب اإلصالحات البنيوية، سكبت الماء البارد على شعوذاته الملتهبة. حيث ارتفع العجز التجاري 

مليار دوالر وليسحق الرقم  891ليبلغ  2018األميركي مع بقية العالم إلى رقٍم قياسي تاريخي سنة 

مليار. فشل دونالد ترامب بشكٍل كامل في تغيير االتجاه، وتعتبر  795بلغ  والذي 2017السابق عن سنة 

  .السنتين األوليتين من عهده األسوأ في تاريخ الواليات المتحدة

http://syrianexpert.net/?p=40175 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

5 - An Important Scientific Precedent for Syrian Researchers at the 

Global Level in the Field of Energy 

 Thursday, 28 February 2019  

An Optimal Photovoltaic Conversion System for Future Smart Grids 

Scientific research related to environment affairs has received great attention at present 

due to the importance of preserving Earth from the different pollutants that cause the global 

warming. Therefore, specialists and researchers sought to generate electricity depending 

on other sources which are different from those existed in the ground. These sources are 

derived mainly from the sources of energy which are available in nature such as wind and 

sun. These natural resources are considered Energy-efficient, inexpensive and do not cause 

pollution to the environment. 

Thus, Syrian researchers Prof. Dr. Carlo Makdisi from Tishreen University, Syria, Dr. 

Badia Haidar from Tishreen, Syria and Hassan El-Helou from Isfahan University of 

Technological Sciences in Iran, showed special interest in solar energy and work on 

proposing advanced technologies and solar-powered feed systems that connect with smart 

grids to achieve reliable performance of power supply systems as basic and alternative 

sources. 

They present smart grid infrastructure issues and integrating solar PV 

sourced electricity in the smart grid. Smart grid has many features, including reliability, 

flexibility on network topology, efficiency, sustainability and market-enabling. 

The researchers select a Photovoltaic Active Power Line Conditioner, as a case study. 

This Line Conditioner is a device designed to extract the maximum power of a photovoltaic 

(PV) system and to compensate the nonlinear and unbalanced loads of the electrical power 

system. The performance of the PV Conditioner with the neuro-fuzzy control has been 

analyzed through a simulation platform. 

To know more about the mechanism of this conversion system, the Syria times e-

newspaper met Dr. Carlo Makdisi, who said : “In line with global scientific research on 

sustainable renewable energy and the fact that our country enjoys these sustainable natural 

http://syriatimes.sy/index.php/science/40417-an-important-scientific-precedent-for-syrian-researchers-at-the-global-level-in-the-field-of-energy
http://syriatimes.sy/index.php/science/40417-an-important-scientific-precedent-for-syrian-researchers-at-the-global-level-in-the-field-of-energy
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resources, we have prepared a research  to study the possibility of finding a hybrid solar 

system consisting of solar system and turbine system , especially that there are about 300 

sunny days in Syria and the wind speed in some areas is enough to produce energy from 

the wind, this system is connected to Asynchronous induction generator. The simulation of 

PV system and wind turbine system will be carried out by using MATLAB/ SIMULINK 

software package depending on Perturb and Observe (PAO) algorithm which is used for 

(MPPT). 

 

The converters which are used in the hybrid system are simulated by using Matlab/ 

Simulink such as, DC-DC chopper; double bridge controlled rectifier in addition to the 

inverter which is connected to the micro grid which has been used to supply the factory 

block of Tishreen University. The simulated model allows studying the behavior of the 

proposed model and test it under various operating conditions and achieves the optimum 

performance of the smart grid”. 

Dr. Makdisi went on to say:” The suggested system consists of the following essential 

parts: 

12 photovoltaic panels, wind turbine and asynchronous induction generator, AC/DC 

thyristor controlled double bridge rectifier and DC/AC bidirectional single phase converter 

connected to smart grid.” 

Prof. Makdisi stressed that the research has been published as a chapter in a book 

entitled “Handbook of Research on Power and Energy System Optimization.” This book 

is considered the crucial scientific resource that studies the use of energy in relation to the 

observed living standards within the country and explores the importance of increasing 

power generation facilities.  It is a global reference for engineers and researchers in 

international universities due to its theoretical information and scientific applications in the 

fields of renewable energy and power systems”. 

”This book has been widely spread and the chapter which contains the study we have 

prepared has received great attention as this chapter was adopted as a reference in more 

than 30 international studies. Here we must draw attention to the importance of smart 
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networks which has been used in many European countries and the need to start using them 

in our country, Syria, sooner or later.” Prof. Makdisi concluded. 

It is worth mentioning that this study is not the first research presented by the 

researchers, there are several publications and research published in world and local 

periodicals and magazines. They s also have distinguished contributions in world 

conferences and in the arbitration of many international researches. 

Interviewed by Amal Farhat 

http://syriatimes.sy/index.php/science/40417-an-important-scientific-precedent-for-

syrian-researchers-at-the-global-level-in-the-field-of-energy 

 

6 - Ekonomiści: w USA nie ma recesji, nie będzie obniżek stóp 

Bloomberg  ula 29.03.2019 

Gospodarka USA nie wejdzie w recesję w bliskiej przyszłości i dlatego nie ma powodu, 

aby obniżać stopy procentowe - powiedziała była szefowa Fed Janet Yellen. Podobnie 

uważa szef Fed w St. Louis James Bullard. 

- Mieliśmy przypływ słabszych danych, ale nadal uważam, że to tymczasowe – 

powiedział James Bullard, który wierzy w odbicie w drugim kwartale. - Myślę, że 

zapowiedź odbicia w drugim kwartale jest dobrą prognozą - powiedział. Według Bullarda 

mówienie o podwyżkach stóp procentowych jest "przedwczesne". 

Była szefowa Fed Janet Yellen uważa, że mimo obniżenia mediany wzrostu 

gospodarczego do 2,1 proc. nie można jeszcze mówić  o recesji. - Nie widzę recesji i nie 

uważam jej za prawdopodobną - powiedziała Yellen na konferencji inwestorów w Fort 

Worth w Teksasie. Yellen powiedziała też, że spowolnienie było "oczekiwane od dawna" 

i nie ma w nim niczego alarmującego - pisze Bloomberg. Janet Yellen uważa, że Fed w 

2019 roku nie obniży stóp procentowych. 

Była szefowa Fed uważa natomiast, że obawiać należy się spadku wzrostu 

gospodarczego w Europie oraz Chinach. 

Recesji nie boi się też Warren Buffett, który uważa, że gospodarka USA nie wykazuje 

cech recesji. - Wygląda na to, że tempo wzrostu gospodarczego spowolniło – powiedział 

Buffett w CNBC. – Określiłbym to jako zauważalne, ale nic ponadto – dodał inwestor. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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7 - Dwa kroki do przodu, jeden w tył   

    Od 5 stycznia strefa czystego transportu obowiązuje na krakowskim Kazimierzu 

Shutterstock Bartosz Klimas 

Poparcie społeczne dla walki ze smogiem kończy się w chwili, gdy okazuje się, że do 

programów ochrony powietrza muszą się dołożyć mieszkańcy i firmy. Zły przykład idzie 

z góry, bo rządowy plan walki ze smogiem najlepiej prezentuje się na papierze. 

Podczas środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa debatowano nad losem 

strefy czystego transportu, która od 5 stycznia obowiązuje na Kazimierzu – obejmuje plac 

Nowy i kilkanaście pobliskich ulic. Zgodnie z przepisami mogą tam wjeżdżać jedynie 

pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym (CNG). 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 

Ograniczenia nie dotyczą mieszkańców, niepełnosprawnych, a miejscowi 

przedsiębiorcy i taksówki mogliby wjeżdżać na dotychczasowych zasadach aż do końca 

2025 roku. To ostatnie jednak tylko teoretycznie, bo strefę wprowadzono na próbę – do 

lipca tego roku. 

STREFA CZYSTEGO TERRORU 

Jednak przedsiębiorcy z Kazimierza domagali się wjazdu także dla swoich 

kontrahentów i klientów, rozszerzenia godzin dostaw i zniesienia zakazu dla pojazdów 

spełniających normy emisji spalin Euro5 i Euro6. Na jednej z poprzednich sesji Rady 

Miasta pojawiły się transparenty z hasłami „Strefa czystego terroru", „Kazimierz umiera 

bez handlu", „Miasto katem przedsiębiorców" i „Czysta strefa, martwa strefa". 

Przepisy o strefie czystego transportu budziły też sprzeciw części radnych, a wojewoda 

małopolski nakazał sporządzenie oceny dokumentu. Ocena wykazała niestaranność 

uchwały, ale – zdaniem wojewody – wady nie są na tyle rażące, aby unieważnić przepisy. 

Wobec tego miejscowi przedsiębiorcy zaskarżyli uchwałę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego. 

Podczas środowej sesji lokalny biznes zarzucił radnym m.in. zbyt pospieszne przyjęcie 

przepisów i niedostateczne konsultacje z mieszkańcami. Szkoda, że mimo deklarowanej 

chęci kompromisu nie wszyscy radni chcieli wysłuchać tych zarzutów – części z nich nie 

było w sali obrad podczas wystąpień przedsiębiorców. 

https://www.rp.pl/autor/482/bartosz-klimas
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Radni przyjęli serię poprawek, które rozluźniają ograniczenia dla samochodów na 

Kazimierzu. Jedna z nich, autorstwa prezydenta miasta, zakłada, że strefa czystego 

transportu będzie obowiązywać jedynie do czasu wprowadzenia w Krakowie śródmiejskiej 

strefy płatnego parkowania, która nie jest tym samym, co obowiązująca już strefa płatnego 

parkowania. Ma się to stać nie później niż 31 grudnia tego roku. 

Wygląda, więc na to, że żywot „strefy na Kazimierzu" nie będzie długi. Może 

dostarczy, chociaż danych o efektywności podobnych działań? Jak zauważył Bartosz Piłat 

z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego, bez testowania tego rodzaju rozwiązań 

nie ma mowy o walce z zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi z komunikacji. 

Wystarczyły dwie osoby 

Kraków, gdzie dopuszczalny poziom zanieczyszczeń powietrza przekraczany jest 

szczególnie często, podejmował w ostatnich latach i inne odważne działania legislacyjne. 

1 września wejdzie tu w życie zakaz używania paliw stałych – w tym węgla i drewna 

– uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Przepis dotyczy wszelkich 

urządzeń, czyli także domowych kominków i pieców w restauracjach. Wyjątek mają 

stanowić zgłoszone uprzednio instalacje gastronomiczne przystosowane do obsługi 

powyżej 500 osób na dobę. 

To już druga podobna uchwała, pierwsza została przyjęta w listopadzie 2013 roku 

i zakładała, że zakaz będzie obowiązywał od września 2018 r. Została jednak zaskarżona 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego przez dwie osoby, które uznały, że przepis 

narusza konstytucyjne zasady równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. 

W 2014 roku WSA w Krakowie uznał, że uchwała jest niezgodna z prawem, a jego 

orzeczenie – po skargach kasacyjnych złożonych przez Sejmik, Stowarzyszenie Krakowski 

Alarm Smogowy i Fundację ClientEarth – podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. 

Druga uchwała o zakazie używania paliw stałych także została oprotestowana, jednak 

tym razem wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargi. 

EKOLOGIA KOSZTUJE 

O wprowadzeniu zakazu instalacji pieców węglowych w nowych budynkach 

i przybliżeniu przyjętego wcześniej terminu wymiany kotłów sprzed 2017 roku dyskutują 

radni Rybnika, gdzie zanieczyszczenie powietrza też bije rekordy. 
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Na razie skończyło się na przyjęciu apeli do Sejmiku Województwa Śląskiego, zarządu 

województwa i rządu, jednak niewielka przewaga zwolenników bardziej zdecydowanej 

walki ze smogiem w radzie miasta nie rokuje najlepiej. 

– Mówimy o rzeczach trudnych i niepopularnych, ekologia kosztuje – przyznał 

prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przekonując radnych do silniejszego poparcia starań 

o poprawę, jakości powietrza. W ślady Krakowa chciałaby pójść także małopolska Rabka-

Zdrój. Druga część nazwy miasta – sugerująca uzdrowisko – od dawna nie jest aktualna, 

bo miejscowe powietrze nikogo nie uzdrowi. Tymczasem oficjalna strona Rabki wylicza 

przypadłości, które można tu leczyć, wśród nich choroby układu oddechowego, krążenia, 

choroby alergiczne i astmę oskrzelową. 

Władze miasta najwyraźniej zdają sobie sprawę, że zimą powietrze tu jest równie złe 

jak w innych małopolskich gminach, zobowiązały się więc do przygotowania lokalnej 

uchwały antysmogowej. Zamierzają także dążyć do wprowadzenia zakazu stosowania 

paliw stałych. 

Entuzjazm studzi jednak Jan Golba, burmistrz Muszyny i prezes Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych RP. – To się nie uda, i to nie dlatego, że pomysł jest zły. Jest dobry, na 

razie jednak nie jest społecznie akceptowany. Zakaz palenia węglem w piecach nie zda 

egzaminu – twierdzi, wspominając historię ze swoich okolic. – Pomiędzy rokiem 1989 

a 1991 do Krynicy doprowadzono gaz., Kiedy pod koniec lat 90. Jego ceny poszły w górę, 

mieszkańcy zaczęli na nowo korzystać z pieców węglowych – wspomina Jan Golba. 

Jego zdaniem potrzebne jest rozwiązanie systemowe, bo zanieczyszczone powietrze 

nie zna granic gmin ani województw. 

PÓŁ PROMILA 

Samorządowcy – nie tylko z Rybnika, Rabki czy Muszyny – podkreślają, że bez 

centralnego wsparcia walka o czyste powietrze będzie bardzo trudna. 

– Usuwanie pieców w mieście nie przyniesie skutku bez odpowiednich programów 

w sąsiednich miejscowościach – przekonuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – 

Potrzeba wsparcia finansowego dla gmin, tymczasem program „Czyste powietrze" 

ogranicza dotacje tylko do domów jednorodzinnych, a wniosek jest tak skomplikowany, 

że na razie projekt jest klapą – mówi. 
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Jej słowa potwierdzają dane zebrane przez Polski Alarm Smogowy, ogólnokrajową 

inicjatywę na rzecz czystego powietrza. Po pięciu miesiącach działania rządowego 

programu „Czyste powietrze" (od września 2018 r.) podpisano zaledwie 147 umów na 

ocieplenie domów i wymianę starych kotłów. Oznacza to, że do tej pory zrealizowano 

niecałe pół promila rocznego celu. Plan mówił o 4 milionach wniosków rozliczonych 

w ciągu dziesięciu lat, (czyli 400 tys. rocznie). 

– To kompletna zapaść działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który miał za zadanie rozdysponować fundusze na 

termomodernizację domów jednorodzinnych połączoną z wymianą źródła ciepła – 

komentuje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. – Program, który dawał 

nadzieję na rozwiązanie problemu zanieczyszczeń z domowych kominów, okazał się 

zupełnym fiaskiem – podsumowuje. 

Budżet zaplanowanego na lata 2018–2029 „Czystego powietrza" ma sięgnąć 103 

miliardów złotych. Jak informuje Ministerstwo Środowiska, do końca lutego złożono 

blisko 31 tys. wniosków na ok. 670 mln zł. Ministerstwo nie kwestionuje danych o liczbie 

podpisanych umów, które opublikował Polski Alarm Smogowy; dane o liczbie złożonych 

wniosków w obu komunikatach są zbliżone. Z informacji udostępnionych przez PAS 

wynika, że do lutego w całym kraju złożono 25 742 wnioski, ale w najmocniej 

zanieczyszczonych województwach małopolskim i śląskim nie podpisano ani jednej 

umowy. „Jeśli program miałby być realizowany w takim tempie, to osiągnięcie założonego 

przez rząd celu nastąpiłoby po 10 tysiącach lat" – podsumowują badacze. 

Dlatego Polski Alarm Smogowy wystosował apel do premiera. „Nasz niepokój budzi 

fakt, iż 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, którym powierzono wdrażanie 

programu, nie jest w stanie zapewnić dogodnej i szybkiej obsługi beneficjenta. 

Jednocześnie z obsługi programu wykluczono gminy, które są znacznie bliżej 

mieszkańców niż „jedno okienko" na całe województwo (...) Jeżeli nie zostaną stworzone 

powszechne kanały dystrybucji, program »Czyste powietrze« już wkrótce utknie 

w miejscu, a obywatele miesiącami oczekiwać będą na decyzję o przyznaniu dotacji, która 

powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku". 

– Wydaje się, że bez sprowadzenia obsługi programu na poziom bliższy obywatelowi, 

czyli do gmin, nie ma, co mówić o sukcesie „Czystego powietrza". Szumnie zapowiadana 
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cywilizacyjna zmiana w polskich domach jednorodzinnych może zostać zaprzepaszczona 

– dodaje Piotr Siergiej z PAS. 

Z informacji NFOŚiGW wynika, że blisko 30 proc. złożonych wniosków dotyczy 

nowo budowanych domów (dopuszczono w nich finansowanie kotłów na węgiel i drewno), 

nie zaś likwidacji istniejących już palenisk. – W praktyce oznacza to, że z pieniędzy 

publicznych rząd finansuje nowe źródła emisji zanieczyszczeń – uważa Andrzej Guła. 

NAWYKI TEŻ DO ZMIANY 

O świadomości, tym razem kierowców, debatowano podczas zorganizowanej 

w styczniu przez Najwyższą Izbę Kontroli konferencji „Aglomeracje miejskie – wpływ 

transportu, na jakość powietrza". Smog komunikacyjny wciąż jest problemem dużych 

miast w Polsce, bo emisja dwutlenku azotu – typowego zanieczyszczenia ze spalin – rośnie 

tu wbrew europejskiej tendencji. 

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że na smog samochodowy składa się nie tylko 

to, co wydostaje się bezpośrednio z rur wydechowych. Zdecydowanie dominującą część 

stanowi pył wzbijany przez samochody. Okazało się jednak, że mycie jezdni przynoszące 

zbawienne efekty w wielu europejskich miastach nie przekonuje części Polaków. 

– Pilotażowy program dokładnego mycia wybranej ulicy w Krakowie spotkał się 

z negatywnym odbiorem. Mieszkańcy nie chcieli przeparkowywać samochodów na czas 

czyszczenia – wyjaśnił prof. Marek Brzeżański z Instytutu Pojazdów Samochodowych 

i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej. Własny samochód pozostaje 

wyznacznikiem statusu, mimo że rośnie liczba miast, w których nie jest już koniecznością. 

Przed samorządami dużo pracy, by przekonać kierowców do zmiany nawyków. 

– Na szczęście zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy są coraz bardziej świadomi 

problemu, a mit „zamożnego Kowalskiego w drogim samochodzie", który ma być 

potwierdzeniem pozycji społecznej owego Kowalskiego, trochę już ustępuje przesiadaniu 

się na rower czy do autobusu. W wielu miejscach jest to rozwiązanie tańsze, szybsze 

i wygodniejsze – uważa Weronika Michalak. 

Na razie kończy się na deklaracjach. W grudniowym badaniu opinii publicznej 

przeprowadzonym przez Kantar TNS na zlecenie Renault Polska aż 92 proc. respondentów 

z miast powyżej 500 tys. mieszkańców uznało, że smog jest „bardzo dużym" lub „raczej 

dużym" problemem. Tyle samo wyraziło opinię, że ludzie muszą zmienić nawyki 
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transportowe z uwagi na zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne. Blisko 60 proc. 

ankietowanych zadeklarowało, że, na co dzień wykorzystują bardziej przyjazne dla 

środowiska środki transportu, np. komunikację miejską, rower czy carsharing. Nieco ponad 

60 proc. zwraca uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska, wybierając środek 

transportu, jednak tylko 16 proc. robi to zawsze. To jednak wciąż tylko teoria. Rzeczywista 

droga do ograniczenia ruchu samochodowego w centrach polskich miast może być długa, 

co pokazała środowa sesja Rady Miasta Krakowa z udziałem zdeterminowanej grupy 

przedsiębiorców prowadzących interesy na Kazimierzu. 

EDUKACJA OBYWATELSKA, ALE I DOPŁATA 

Wobec nieskuteczności rządowej walki ze smogiem organizacje pozarządowe starają 

się zwracać uwagę na edukację obywateli. Jednym z celów może być obalenie 

pokutującego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, przekonania o tym, że nie wolno 

„donosić" na sąsiada palącego śmieciami. – Nie da się skontrolować każdego mieszkańca 

kraju, dużo zależy od wiedzy i świadomości obywateli na temat tego, jak mogą zatruwać 

siebie i bliskich poprzez kombinowanie – podkreśla Weronika Michalak z Health and 

Environment Alliance (HEAL), organizacji non-profit analizującej wpływ środowiska na 

zdrowie publiczne. Zdaniem ekspertów nawet piece wysokiej klasy mogą nie poprawić 

sytuacji, jeśli będą napełniane paliwem niskiej, jakości. Jednak doświadczenie mówi, że 

pieniądz jest walutą silniejszą niż wiedza. Samorządy zdają sobie z tego sprawę, dlatego 

programy wymiany kotłów wspierane są dopłatami do rachunków za ogrzewanie. Lokalne 

programy osłonowe (LPO) działają m.in we Wrocławiu (od 2018 r.) i w Krakowie (od 

2015 r.) . Stolica Małopolski zapewnia wsparcie tym, którzy po 2011 r. zlikwidowali 

paleniska węglowe, a ich dochody nie przekraczają 2313 zł netto miesięcznie na osobę 

w gospodarstwie domowym (3170 zł netto miesięcznie w przypadku samotnego 

gospodarowania). W latach 2015–2018 miasto dopłaciło świadomym ekologicznie 

mieszkańcom blisko 5,9 mln zł. 
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8 - Niepewność mBanku potrwa 

Maciej Rudke 09.04.2019 

Połączenie Commerzbanku, właściciela czwartego gracza na polskim rynku, i 

Deutsche Banku może być trudne, ale wydaje się bardziej prawdopodobne niż transakcja 

z UniCreditem. 

Według nieoficjalnych informacji Deutsche Bank i Commerzbank są blisko wstępnego 

porozumienia w sprawie fuzji, o której dyskutują oficjalnie od trzech tygodni. Ciche 

rozmowy w tej sprawie trwały prawdopodobnie od miesięcy. Decyzja może zapaść jeszcze 

w kwietniu – donosi Bloomberg. 

 

NIEMCY CHCĄ CZEMPIONA 

Za połączeniem dwóch największych banków nad Renem opowiada się niemiecki rząd 

(państwo ma 15 proc. akcji Commerzbanku), który chce powstania „narodowego 

czempiona", silnego banku, który w razie problemów na rynku finansowym mógłby 

finansować nastawione na eksport niemieckie firmy i który byłby w stanie odeprzeć 

konkurencję zagranicznych gigantów bankowych. 

Z kolei przeciwko fuzji są związki zawodowe, które mają w Niemczech silną pozycję 

i już przeprowadziły strajki ostrzegawcze. Połączenie obu instytucji mogłoby skutkować 

redukcją 30 tys. etatów, co stanowi jedną piątą wszystkich etatów połączonych banków. 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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Sceptyczni są też niektórzy analitycy wskazujący, że fuzja dwóch mało zyskownych 

dużych instytucji, mimo oczywistych synergii kosztów, nie wystarczy do istotnego 

podniesienia ich rentowności. 

– Jeśli dojdzie do fuzji, przyszłość mBanku będzie zależała od luki kapitałowej, jaką 

trzeba będzie zasypać. A ta może sięgnąć nawet kilku mld euro – mówi Tomasz Noetzel, 

analityk serwisu Bloomberg Intelligence. 

Zagraniczni analitycy szacowali zapotrzebowanie kapitałowe na 8–10 mld euro 

(wycena rynkowa tej dwójki to 15,2 mld euro i 9,2 mld euro) ze względu na duże koszty 

fuzji, możliwe odpisy portfela włoskich obligacji skarbowych będących w bilansie 

Commerzbanku i niepewność, czy zysk z okazyjnego nabycia tego mniejszego gracza (jest 

notowany tylko na 30 proc. wartości księgowej) przez Deutsche Bank mógłby zostać 

zaliczony do kapitałów. 

Obok ewentualnej sprzedaży blisko 70-proc. pakietu akcji mBanku, należącego do 

Commerzbanku, wymienia się też możliwość pozbycia się DWS, firmy zarządzającej 

aktywami. 

– Fuzja dwóch największych niemieckich banków, mimo trudności, to najbardziej 

prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę, że od lat próbują bezskutecznie 

przeprowadzić restrukturyzację. Sprzedaż mBanku mogłaby sfinansować fuzję – mówi 

Noetzel. Byłby to wymuszony krok, bo mBank to czwarty co do wielkości gracz w Polsce, 

który podnosi rentowność swojego właściciela (akcje mBanku to jedna trzecia kapitalizacji 

Commerzbanku). 

Wróciły doniesienia, że UniCredit chciałby przejąć Commerzbank i połączyć go ze 

swoim niemieckim HypoVereinsbankiem. Włosi wróciliby w ten sposób na polski rynek 

bankowy, z którego musieli wyjść w połowie 2017 r. ze względu na słabą wtedy sytuację 

kapitałową (sprzedali wszystkie akcje Pekao, drugiego wtedy gracza w Polsce). Zdaniem 

Noetzela przejęcie Commerzbanku przez UniCredit miałoby sens z punktu widzenia 

kosztów, ale transgraniczne fuzje mogłyby nie mieć poparcia politycznego. 

– Po kryzysie w 2008 r. zagraniczne banki ograniczyły finansowanie niemieckim 

małym i średnim firmom, które są tak ważne dla tej gospodarki. Commerzbank dostarcza 

jedną trzecią finansowania handlu w Niemczech, więc oddanie kontroli nad nim 
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zagranicznemu bankowi może być nie do zaakceptowania przez rząd – mówi analityk 

Bloomberga. 

DŁUGA I NIEPEWNA DROGA 

Sceptyczny wobec wpływu ewentualnej sprzedaży mBanku na jego wycenę jest Michał 

Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Wśród potencjalnie zainteresowanych wymienia się 

instytucje kontrolowane przez państwo, a widzieliśmy, co stało się z wyceną Pekao po 

przejściu w państwowe ręce – premia w jego wycenie spadła – zaznacza. – Pojawia się 

dużo znaków zapytania i wątpliwości wobec fuzji DB z Commerzbanku, nie znamy 

struktury transakcji, kosztów, potrzeb kapitałowych, nie wiadomo, czy mBank byłby 

wystawiony na sprzedaż i kto byłby kupującym, dlatego uważam, że na razie sprawa ta nie 

wpływa istotnie na jego biznes i wycenę w Polsce. 

– Dużo decyzji musi zapaść i nie są jeszcze pewne. Oznacza to, że sporo czasu minie 

aż się sprawa wyjaśni. Nie wiemy też, jaka byłaby struktura potencjalnej fuzji: jaki byłby 

udział w cenie gotówki, a jaki emisji akcji i w związku z tym, czy połączony podmiot 

miałby na tyle dużo kapitału, aby nie musieć wyprzedawać aktywów – dodaje Andrzej 

Powierża, analityk DM Citi Handlowego. Dodaje, że problemem przy ewentualnej 

sprzedaży mBanku byłyby jego hipoteki walutowe, które zwiększają ryzyko prawne. – W 

innych bankach były one wyłączane z transakcji lub sprzedający ubezpieczał ryzyka 

prawne. Nie wiadomo jak byłoby w mBanku, a to ważna sprawa, która moim zdaniem 

bardzo negatywnie wpłynęłaby na wycenę mBanku, gdyby był sprzedawany bez jej 

rozwiązania – zaznacza. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone  Źródło: Rzeczpospolita 
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9 -Deutsche Bank: emisja akcji jeszcze przed fuzją? 

Maciej Rudke  29.03.2019 

Niemiecki rząd chce, by Deutsche Bank podwyższył kapitał jeszcze przed ewentualną 

fuzją z Commerzbankiem. Być może sam weźmie udział w tej operacji i obejmie nowe 

akcje. 

Deutsche Bank rozważa pozyskanie 3-10 mld euro nowego kapitału – donosi 

„Financial Times". Byłby to element ewentualnej fuzji z Commerzbankiem, którą od 

https://www.rp.pl/licencja
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połowy marca oba banki już oficjalnie analizują po miesiącach spekulacji na ten temat. 

Niemiecki gigant odpowiedział „FT" w oświadczeniu, że jeszcze jest zdecydowanie za 

wcześnie, aby na tym etapie wygłaszać wiarygodną ocenę czy będą jakiekolwiek potrzeby 

kapitałowe. W ostatnich dniach pojawiały się szacunki, że w razie fuzji bank musiałby 

pozyskać około 8 mld euro kapitału. 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 

Według „FT" niemiecki rząd, dążący do odbudowania nadwątlonej pozycji liderów 

niemieckiego sektora bankowego, (który ma finansować niemieckich eksporterów, aby nie 

uzależnić się nadmiernie od banków zagranicznych), chce by Deutsche Bank pozyskał 

możliwie jak najwięcej kapitału jeszcze przed fuzją, aby połączony bank nie musiał 

podnosić kapitał po transakcji. Podobno niemiecki rząd, który ma 15 proc. akcji 

Commerzbanku (wskutek wartego 10 mld euro bail-outu w kryzysowym 2009 r.), rozważa 

czy wziąć udział w podniesieniu kapitału. Rząd odmówił komentarza na ten temat. Kilka 

dni temu kanclerz Angela Merkel przekonywała, że państwo nie będzie wywierać presji na 

bankach i to one same mają zdecydować czy fuzja jest opłacalna. Jednak wcześniej 

Bloomberg donosił, że transakcja ma zielone światło od niemieckiego ministerstwa 

finansów. 

Według nieoficjalnych informacji sprzeciwiać się fuzji mają katarscy akcjonariusze 

Deutsche Banku, którzy obawiają się, że zmusi ona kredytodawcę do dużego podniesienia 

kapitału, co przy niskich wycenach spowoduje wielką emisję i rozwodni ich udziały. Z 

kolei amerykański fundusz private equity Cerberus, który ma spore pakiety akcji obu 

zainteresowanych banków, ma być przychylny fuzji. Również BlackRock ma sporo akcji 

oby kredytodawców i jego przedstawiciele wykazywali sceptycyzm. – Jaki problem ma 

fuzja rozwiązać – pytał retorycznie wiceprezes funduszu Philipp Hildebrand dołączając do 

licznego grona wątpiących czy droga, skomplikowana i czasochłonna fuzja przyczyni się 

do poprawy rentowności Deutsche Banku i Commerzbanku. 

Inwestorzy z GPW powinni przyglądać się tej sprawie ze względu na mBank, którego 

Commerzbank jest strategicznym akcjonariuszem (ma blisko 70 proc. akcji, pakiet ten wart 

jest ok. 13 mld zł). Pojawiały się głosy zagranicznych i polskich analityków, że może zajść 

konieczność sprzedaży mBanku w razie problemów kapitałowych połączonych instytucji. 

Sam Commerzbank jest w lepszej sytuacji kapitałowej i ma lepsze wyniki niż Deutsche 
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Bank, sprzedawać mBanku obecnie nie musi a na pewno nie chce, bo polski bank, czwarty 

gracz na naszym rynku, stanowi tylko 7 proc. aktywów grupy ale przynosi jej blisko 15 

proc. zysku operacyjnego. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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10 - Tomasz Pawlikowski i Piotr Piętka: E-commerce motorem biznesu 

PAWEŁ ROŻYŃSKI - 8 KWIETNIA 2019 

Tomasz Pawlikowski i Piotr Piętka, zarządzający Publicis Groupe w Polsce 

tv.rp.pl 

Pojęcie reklama jest już mocno przestarzałe. Zajmujemy się transformacją biznesową 

– mówią Tomasz Pawlikowski i Piotr Piętka, zarządzający Publicis Groupe w Polsce. 

Jak to jest zarządzać firmą we dwóch? Jesteście ko-prezesami. 

Tomasz Pawlikowski: To jest piękne (śmiech). 

Tomasz Pawlikowski 

Ale czy skuteczne? 

T.P.: Tomasz Pawlikowski: Tak. Skuteczność wynika z tego, że różnimy się od siebie 

mocno i się uzupełniamy. To nam daje dużą swobodę działania. 

Piotr Piętka. Skuteczność będzie możliwa do ocenienia dopiero o 2-3 latach naszej 

działalności. Obecnie skupiamy się na transformacji firmy, chcemy iść do przodu i mieć 

nowoczesną ofertę dla klientów, która będzie w stanie budować ich biznes. Nasza siła 

wynika właśnie z uzupełniania się i komplementarności naszych doświadczeń i tego jak 

potrafimy budować nowe, na bazie ścierania się czasem. 

Piotr Piętka 
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Często się kłócicie? 

T.P.: Nie. Raz dziennie tylko (śmiech). 

O co najczęściej? Jak wygląda wasza współpraca? 

TP. O to, gdzie odbędziemy spotkanie… 

PP. Największe wyzwanie to zwykle szybkość podejmowania decyzji. Dlatego w jasny 

sposób zdefiniowaliśmy główne obszary, którymi się zajmujemy. To nam pozwala szybko 

działać. Z drugiej strony w sprawach, które obejmują całość funkcjonowania firmy, jak 

umiejętność zarządzania ludźmi, która w dzisiejszych czasach jest jednym z kluczowych 

elementów i poświęcamy na to zdecydowanie więcej czasu, wspólnie dyskutujemy i 

inspirujemy się. 

T.P.: Dążymy do jednego celu, budowy nowoczesnej organizacji, która wykracza poza 

paradygmaty branży. 

Taka dwugłowa firma jest jednak rzadkością. Przy jednoosobowym często nie ma 

komu powiedzieć: „to zły pomysł”. 

PP.: Wierzę, że jesteśmy tutaj awangardą. Nie tylko w dwuosobowym zarządzaniu, ale 

także obecności wokół ludzi, którym się ufa. I którzy potrafią mówić nam, co myślą. W 

dzisiejszym świecie to najważniejsze – otwarcie na komunikację zwrotną. Inaczej firma 

nie ma szans. Skończył się czas „one man show” i w tej chwili jest to praca grupowa. 

Nie zajmujemy się już tworzeniem spotów reklamowych, czy kupowaniem czasu 

antenowego w mediach. Budujemy biznes klientów, wpływamy na to, w jaki sposób 

wartość ich marek rośnie 

T.P.: Cały świat i nasza branża funkcjonuje teraz w paradygmancie, który kiedyś 

nazywał się WK, chodzi o bardzo turbulentny świat. Potem pojawiło się WK prime, świat 

wiedziony zwinnością organizacyjną. I to właśnie robimy. 

P.P.: Nie tylko ta wizja, ale i otoczenie ludźmi, którzy to rozumieją, dają nam 

największe szanse na sukces. W ten sposób tworzy się coś na kształt turkusowej 

organizacji. 

W dzisiejszych czasach trudniej zarządzać firmą? Choćby ze względu na szybkie 

zmiany technologiczne. 

P.P.: Nam jest trudniej, ale przede wszystkim naszym klientom jest trudniej. Nasza 

organizacja jest po to, by pomagać klientom w transformacji ich biznesu. Z drugiej strony 
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to świat wielkich możliwości. Wierzymy w tworzenie nowej wartości, nowych produktów, 

nowych idei. 

T.P.: Nie wiem, czy jest trudniej. Gdyby spytać menedżera z lat 70., to jemu też było 

trudno. W 2000 roku też. Na każde czasy są dobrzy i źli menedżerowie. 

Jak zmienia się rynek, na którym działacie, rynek reklamy? 

P.P.: Dynamicznie, przede wszystkim w percepcji firm. Nie zajmujemy się już 

tworzeniem spotów reklamowych, czy kupowaniem czasu antenowego w mediach. 

Budujemy biznes klientów, wpływamy na to, w jaki sposób wartość ich marek rośnie. 

T.P.: Oczywiście dalej kręcimy spoty reklamowe, ale nie jest to nasza podstawowa 

działalność. Staramy się odpowiedzieć na wyzwania, które stawiają przed nami 

konsumenci. A ci zmienili się dramatycznie przez ostatnie 10 lat, maja większe możliwości 

wyboru, są coraz bardziej selektywni i komunikacja z nimi stała się bardziej 

spersonalizowana. 

Właśnie, to już komunikacja, a nie reklama? 

T.P.: Pojęcie reklama jest już mocno przestarzałe. Nasza organizacja zajmuje się tak 

naprawdę transformacją biznesową i marketingową. Staramy się odpowiedzieć na nowe 

zapotrzebowanie klienta. 

Jakie trendy widzimy na tym rynku? 

P.P.: Takich tendencji jest dużo, począwszy od cyfryzacji, mówimy o trzeciej rewolucji 

przemysłowej. Dla marek, które funkcjonują na rynku najważniejsze jest budowanie relacji 

z ich klientami i z potencjalnymi klientami poprzez tworzenie dobrych doświadczeń z 

markami i usługami. 

Jak je budować? 

P.P.: Możemy mówić o trzech rzeczach istotnych dla konsumenta. To doświadczenie, 

które ma z daną marką, wygoda i cena. To najważniejsze z punktu widzenia kreowania 

wartości marki. 

T.P.: Z punktu widzenia naszego klienta, firmy posiadającej markę, najważniejsze jest 

zaangażowanie w relacje z konsumentem, by traktował ją jako swoją, jako coś dla niego. 

Klient stał się bardzo wymagający i jest wyposażony w narzędzia, które umożliwiają mu 

weryfikację, np. oferty. Funkcjonuje w różnych wspólnotach stworzonych przez platformy 

internetowe, takie jak Facebook, Google, Instagram, Snapchat, itd., gdzie następuje 
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wymiana informacji na temat marek. Nasza rola to ingerencja w funkcjonowanie 

wizerunku marek na tych platformach, które stały się wiarygodne dla klienta. 

Zdecydowanie trzeba osiągnąć wielką umiejętność poruszania się po nich. 

P.P.: Model, w którym my działamy, łączy te wszystkie kompetencje. Proszę sobie 

wyobrazić człowieka, którego zaciekawiła dana marka, wchodzi do Internetu i jej tam nie 

znajduje, np. przez wyszukiwarkę. I już jest straconym konsumentem. Bo w tym momencie 

może znaleźć komunikację brandu konkurencyjnego. Naszym zadaniem jest uspójnienie 

procesu angażowania konsumenta na całej ścieżce zakupowej, od momentu, gdy jest 

nieświadomy, do zamknięcia sprzedaży w e-commerce. To nowy model i nowe podejście 

do pracy z klientami, które wnosimy na ten rynek. Nazywamy go „Power of one”. 

T.P.: Gdy patrzymy dziś na konsumenta, to widzimy tzw. szopera. Dziś każdy budząc 

się rano ma plan zakupu czegokolwiek. U nas e-commerce rozwija się wolniej niż w innych 

krajach. To jest też wyzwanie dla klientów. Oznacza dla nich cyfrową transformację, 

przeniesienie się z tzw. realu do miejsc wirtualnych jak sklepy internetowe . Ścieżka 

zakupów się zwirtualizowała. 

Z punktu widzenia naszego klienta, firmy posiadającej markę, najważniejsze jest 

zaangażowanie w relacje z konsumentem, by traktował ją jako swoją, jako coś dla niego. 

Klient stał się bardzo wymagający i jest wyposażony w narzędzia, które umożliwiają mu 

weryfikację, np. oferty 

P.P.: W Polsce udział handlu internetowego to ledwie 5-6 proc. Jest więc ogromna 

przestrzeń do wzrostu i teraz umiejętne zagospodarowanie tej przestrzeni jest tym, na czym 

powinni koncentrować się nie tylko marketingowcy czy sprzedawcy, ale i sami prezesi. To 

jeden z głównych motorów rozwoju biznesu. 

Jak pozyskiwać takiego odmienionego klienta? 

P.P.: Wierzę w proces budowy relacji z klientem. Oczywiście, ktoś może mieć super 

pomysł zrobienia czegoś w digitalu, ale to jest jeden moment, my jesteśmy zainteresowani, 

by budować całą platformę, cały proces komunikacji, od budowania tego również w 

świecie offlinowym, bo z tym powinna grać komunikacja w takim medium, jakim jest 

telewizja. A ta jest wciąż bardzo silna w Polsce z 46 proc. udziału w rynku reklamowym. 

Aż 3 godz. 30 minut to średni dzienny czas oglądania telewizji. To powinno idealnie 
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uzupełniać się z internetem. I kluczowa rzecz – to wszystko powinno być bardzo dobrze 

mierzone, poprzez analitykę i badania. 

T.P.: Zawsze prowadzimy ze sobą dyskusje, czym tak naprawdę nasza branża może się 

różnicować od innych, np. firm doradczych. To jest budowanie kreatywnych rozwiązań. 

Dziś ta kreatywność przenosi się na tzw. kontent, czyli treści wizualne i audiowizualne, 

które są na platformach e-commercowych. To różnicuje oferty klientów w onlinie. 

I ten obszar e-commercowy, którym zarządzamy, w naszym przypadku już się 

zglobalizował, bo oferujemy usługi klientom na całym świecie z Polski. To przynosi nam 

wiele nowych doświadczeń. Uczymy się tego cały czas, ale mamy i sukcesy. Mamy 

nadzieję, że i klienci polscy dostrzegą w e-commerce większą szansę. 

Czy rośnie znaczenie komunikacji? Kiedyś firmy bardziej interesowała produkcja i 

sprzedaż, a nie przekaz. 

T.P.: Im bardziej skomplikowany świat, tym komunikacja staje się ważniejsza. 

Operujemy w ekosystemie szumu informacyjnego. Konsumenci są atakowani niezliczoną 

ilości różnych informacji. I teraz do nas należy we współpracy z naszymi klientami 

wyciągnięcie tych informacji, które są najważniejsze po to, by konsument zaspokoił swoje 

potrzeby, ale i by został w nim jakiś ślad marek, które reprezentujemy. 

P.P.: W trakcie rozmów z prezesami firm przekonuję, by wchodzili w kwestie 

budowania, a nie tylko optymalizacji, np. kosztowej. My mówimy o budowaniu wartości 

tego, co klient ma w sobie najcenniejszego. On sprzedaje po prostu swoje marki i jeśli 

wartość tych marek budowana jest odpowiednio i ludzie ich pożądają, to marża którą nasi 

klienci mogą zaproponować, jest zdecydowanie wyższa. 

Ogłosiliście właśnie restrukturyzację w organizacji, związaną z wprowadzeniem 

modelu Power of One, co jest kluczowe w tej zmianie? 

PP: Koncentracja na potrzebach biznesowych klientów. Jesteśmy bardzo dużą 

organizacją, którą tworzą znane specjalistyczne agencje i wewnętrzne departamenty 

rozwijające wiedzę i narzędzia z najważniejszych dla marketerów dziedzin. Ustawiliśmy 

klienta w centrum i wokół niego zorganizowaliśmy wszystkie obszary kompetencyjne, w 

taki sposób, by móc kompleksowo odpowiedzieć na wyzwania jakie stoją przed 

marketerem. Pracę nad briefem zaczynamy od włączenia analityki biznesowej, a następnie 
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decydujemy, które kompetencje i zasoby oraz specjalistów powinniśmy włączyć do 

tworzenia strategii. 

T.P. Dzięki wdrożeniu Power of One staliśmy się platformą komunikacji 

marketingowej, w której znieśliśmy bariery pomiędzy poszczególnymi obszarami 

kompetencji przy jednoczesnym zachowaniu autonomii agencji. Dla klientów oznacza to 

szybki dostęp do pełnego spektrum kluczowych specjalizacji, rozwijanych w ośrodkach 

kompetencyjnych i integrowanych przez liderów Power of One. Jesteśmy przygotowani, 

by wziąć odpowiedzialność za realny wzrost biznesu i wartości marek naszych klientów, 

udostępniając im nasze najlepsze zasoby i talenty, dopasowane ściśle do specyficznych 

celów wynikających ze zintegrowanego briefu. 

© Licencja na publikację  ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://cyfrowa.rp.pl/biznes/33154-tomasz-pawlikowski-i-piotr-pietka-e-commerce-

motorem-biznesu 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 ميزانيات عسكرية بالعالم 10السعودية الثالثة عالمياا.. إليكم أضخم  - 11

   (CNN)— ،2019 يونيو / حزيران 20 الخميس 

لجيش ا ال شك أن ميزانية الدفاع، أو اإلنفاق العسكري لكل دولة، يعتبر عامالا حاسماا في رفع كفاءة

 .والحفاظ عليه، وتؤثر في تقدير حجم هذه الميزانية عوامل عديدة، من بينها حجم اقتصاد تلك الدولة

وفقاا إلحصائيات أوردها موقع  2019ميزانيات عسكرية عالمية لعام  10وهنا نرصد لكم أضخم 

 .غلوبال فاير باور، المتخصص بالشؤون العسكرية للدول

مليار دوالر  716الواليات المتحدة األمريكية، بتخصيصها مبلغ وجاءت في المرتبة األولى 

مليار  224كميزانية للدفاع، وفي المرتبة الثانية تأتي الصين، التي خصصت ميزانية دفاعية بلغت 

مليار  70دوالر، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياا، حيث خصصت نحو 

 .عسكرية، متفوقة بذلك على العديد من دول العالمدوالر للميزانية ال

 قد يهمك أيضاا 

مليار دوالر، فيما تلتها  55أما الهند فقد جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة عالمياا بميزانية تزيد عن 

 .مليار دوالر 49ألمانيا في المرتبة الخامسة بنحو 

مليار دوالر  47.500يصها مبلغ يزيد عن أما بريطانيا فقد احتلت المرتبة السادسة عالمياا بتخص

مليار دوالر لقواتها  47كميزانية للدفاع متقدمة بفارق نصف مليار دوالر عن اليابان التي خصصت 

 .المسلحة محتلة بذلك المرتبة السابعة عالمياا 

 .مليار دوالر لقواتها المسلحة 44روسيا من جهتها احتلت المرتبة الثامنة عالمياا بتخصيصها 

مليار دوالر  40.500في حين أقرت الجمهورية الفرنسية لميزانية جيشها ميزانية قدرت بنحو 

 .لتحتل بذلك المرتبة التاسعة عالمياا 

 .مليار دوالر 38.300وفي المرتبة العاشرة جاءت كوريا الجنوبية بميزانية عسكرية قدرت بنحو 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/20/weapons-explainer-defense-spending-country 
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 2023في المئة بحلول  4لبنان يأمل بخفض العجز في الموازنة الى  - 12

: June 1, 2019 

في المئة من  4قال مستشار اقتصادي الجمعة إن لبنان يأمل في خفض عجزه العام إلى أقل من 

الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن اإلجراءات الهادفة الى تلقي 

 -احدى أكثر الدول مديونية في العالم -المتوسطي الصغير مساعدات وأكد البنك الدولي أن هذا البلد

ا بلغت نسبته   .في المئة من إجمالي الناتج المحلي 11,5سجل العام الماضي عجزا

وكان مجلس الوزراء أقر االثنين موازنة تقشف لكي يتمكن لبنان من تلقي مليارات الدوالرات 

الموازنة التي تم اقرارها بعد أسابيع من المناقشات وتهدف  مساعدات من اجل تعزيز االقتصاد في البالد

في المئة بنهاية العام  7,59وما زال يتعين الحصول على موافقة البرلمان عليها، إلى خفض العجز إلى 

 .الحالي

لكن نديم المنال، مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري، قال الجمعة إن البالد تأمل في مزيد من 

 3,5الهدف هو الوصول الى ما بين “وأوضح للصحافيين أن   2023خر عامخفض العجز بحلول اوا

 11العام الماضي في باريس تقديم ” سيدر“وتعهد المانحون في مؤتمر 2023في المئة بحلول عام  4و 

مليار دوالر في شكل مساعدات وقروض ميسرة للبنان الذي تعهد خفض إنفاقه العام وخصوصا في 

نسبة مهمة من الموازنة لشركة الكهرباء الحكومية بعد خدمة الدين وترصد  .قطاع الكهرباء

في المئة للرواتب  35في المئة من الموازنة، مقابل  35وتُشكل خدمة الدين وحدها  والرواتب

 .في المئة للعجز في الكهرباء 11والمخصصات ومعاشات التقاعد و

وتابع  العجز مصدره قطاع الطاقةنتوقع مزيدا من االنخفاض في  2020في عام “وأضاف المنال 

أن الحكومة تأمل في خفض االنفاق على دعم الكهرباء بمقدار النصف بحلول العام المقبل وأشار 

ن ، بدون مزيد م”باتت قيد االعداد“المستشار إلى أن أكثر من مليار دوالر من التزامات مؤتمر سيدر 

منذ سنوات، ويُقّدر الدين العام اليوم بأكثر من  ويشهد الوضع االقتصادي تدهوراا في لبنان .التفاصيل

 .في المئة من اجمالي الناتج المحلي 150مليار دوالر، أي أكثر من  86

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-

%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-

%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-4 

http://www.eu-arabic.org/euro.html 

 

https://greatmiddleeastgate.com/2019/06
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-4
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-4
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-4
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a3%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-4
http://www.eu-arabic.org/euro.html
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 أسئلة.. أجب عليها لتعرف إن كنت تتقدم للوظائف بصورة صحيحة  4 - 13

 2019 يونيو / حزيران 19 األربعاء، —(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة  

من دولة  المنافسة ال شك بأنك تعلم مدى شدة المنافسة على فرص العمل الحالية. قد تختلف شدة هذه

ألخرى أو من مجال عمل آلخر، ولكن بشكل عام يتنافس عادة مئات المرشحين على وظيفة واحدة. 

وال شك بأنك تعلم أيضاا أن الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا تتلقى عدد أكبر من 

ي لمنافسة فيها أكثر شدة. وفالطلبات لوظائفها الشاغرة مقارنة بغيرها من المناطق، وبالتالي تكون ا

ظل هذه المنافسة، غالباا ما يطرح الباحثون عن عمل األسئلة التالية: ما هو العدد المناسب للوظائف 

 ؟100؟ أم 10؟ أم 5التي يجب التقدم إليها؟ هل يكفي التقدم إلى وظيفتين؟ أم 

دمون الباحثين عن عمل يتقفي الواقع، ال يوجد عدد محدد للوظائف التي يجب التقدم إليها، فبعض 

إلى عشرات أو مئات الوظائف قبل أن يتمكنوا من إيجاد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهالتهم، في حين 

يتمّكن غيرهم من إيجاد وظيفة أحالمهم في وقت قصير. ذلك يعتمد على عناصر مختلفة سنناقشها فيما 

كر في الوظائف التي يجب التقدم إليها، بل فيلي. ولكن في جميع األحوال، عليك تجنب التفكير في عدد 

أهدافك وفرص تقدمك وتعلّمك ألمور جديدة، فكل طلب توظيف هو فرصة تعلّم بحد ذاتها، وكل مقابلة 

عمل هي وسيلة رائعة للتّدرب، وكل يوم هو عبارة عن وظيفة بدوام كامل للباحثين عن عمل مليئة 

 .بالتخطيط والتنظيم والتطّور

األسئلة التي يجب عليك طرحها على نفسك إن لم تكن متأكداا من فاعلية جهودك في  نقدم لك بعض

 .البحث عن عمل

 هل تبذل جهداا كافياا؟ -1

عندما يتساءل الباحثون عن عمل عن عدد الوظائف التي يجب أن يتقدموا إليها، فذلك يشير إلى 

 .هو التقدم إلى المزيد من الوظائفأنهم ال يبذلون جهداا كافياا. إن شعرت يوماا بذلك، فالجواب 

إن البحث عن وظيفة ليس أمراا بسيطاا، فهو يعني إجراء األبحاث والقراءة والكتابة والتطّور 

والتواصل وأخذ المشورة والمحاولة. فإن كنت تود النجاح في إيجاد وظيفة، عليك بذل ما بوسعك في 

 .كل وظيفة تتقدم إليها

 مهنية متعددة؟هل تسعى الكتشاف مسارات  -2

ربما أنت خريج جديد تود اكتشاف مسارات مهنية مختلفة، أو ربما تمتلك الشغف والعديد من 

المهارات التي تود تطبيقها على أرض الواقع، أو ربما تفكر في تغيير مجالك الحالي. أيا كان الهدف 
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ائف أكثر ك التقدم إلى وظالذي تسعى لتحقيقه، إن كنت تعتقد أنك بحاجة الكتشاف المزيد، فعندها علي

 .من غيرك

 هل أنت ُمرشَّح متميز؟ -3

يعتمد ذلك على أمرين، األول، مدى شدة المنافسة في مجال العمل والشركة، والثاني، مدى أهمية 

 .وتميّز مهاراتك

لنفرض أنك تتقدم لوظيفة في مجال المبيعات في إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في بلدك، ال 

ات المرشحين يتنافسون معك على هذه الوظيفة. هنا يجب عليك تعزيز جهودك والبحث عن شك بأن مئ

 .مزيد من فرص العمل

سنوات من الخبرة وتسعى لالنضمام  10في المقابل، لنفترض أنك مدير منتج تمتلك أكثر من 

وستحظى  ن أقللشركة ناشئة تعمل في مجال الواقع المعزز. ال شك بأن المنافسة على هذه الوظيفة ستكو

بفرصة أكبر للقبول كونك تمتلك خبرة كبيرة. هنا يجب عليك اختيار الوظائف بدقة والتقدم إلى تلك 

 .التي تهمك فقط

 هل تتقدم إلى الوظائف بطريقة عشوائية؟ -4

من األمور األخرى التي يجب عليك تجنبها هي التقدم إلى الوظائف بطريقة عشوائية. تذكر أن 

األفضل دوماا، فال تتقدم إلى أي وظيفة دون النظر إلى متطلباتها وتفاصيلها، إذ يعد ذلك  الكثير ال يعني

 .مضيعة لوقتك ولوقت صاحب العمل

وختاماا، احرص على البحث عن وظائف بنشاط وفعالية ولكن بحذر ودقة، تعّرف جيداا على 

لجهد تقدم إليها، بل بمستوى اوضعك كباحث عن عمل، وتذكر بأن األمر ال يتعلق بعدد الوظائف التي ت

الذي تبذله والتزامك والتقدم الذي تحرزه. فمن األفضل أن تبذل ما بوسعك لخمس وظائف فقط، بدالا 

 .وظيفة دون بذل أي مجهود 100من التقدم إلى 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/19/bayt-com-job-search-questions 
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

الرئيس األسد خالل ترؤسه اجتماعاا دورياا للحكومة: وضع آلية واستراتيجية محددة لكيفية  - 14

 تعزيز التواصل مع المواطن في المرحلة المقبلة

يد الرئيس بشار األسد اليوم اجتماعاا دورياا للحكومة تركز حول ضرورة وضع آلية ترأس الس

 .واستراتيجية محددة لكيفية تعزيز التواصل مع المواطن السوري في المرحلة المقبلة

وأشار الرئيس األسد خالل االجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء إلى أن الخطوة األهم على  

فاعل مع المواطن هي الشفافية وتزويده بالمعلومة إن كان حول األزمات والحاالت طريق بناء تواصل 

الطارئة التي تواجه الحكومة ولها تأثير مباشر على حياة الناس أو التي يمكن أن تساعد الناس على فهم 

 .عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية

ق الصحيح لعمل مؤسسات وأوضح الرئيس األسد أن ضعف التواصل وعدم النجاح في التسوي 

الدولة والعمل في إطار فردي أسهم في تضخم صورة األزمات التي تسبب بها وخلقها أعداء الشعب 

السوري للعام الثامن على التوالي على األصعدة كافة وال سيما العسكرية والسياسية واالقتصادية وهنا 

ياسات التي تنفذها المؤسسات تكمن أهمية وضع آلية تواصل تسمح بوضع المواطن في صورة الس

 .الرسمية في مواجهة األخبار المغلوطة أو غير الصحيحة

وأضاف إن الحوار مع المواطن ومعرفة كيفية مخاطبته وتوجيه الرسائل التي تلبي احتياجاته هي  

الطريق األمثل لمعرفة التغيرات التي تطرأ على المجتمع وكيفية تطوره وبالتالي التطور معه وبناء 

 .عالقة جيدة بين المواطن والحكومة قائمة على المصداقية

واستمع الرئيس األسد من السادة الوزراء عن المعوقات التي تواجههم في عملهم والمقترحات  

التي يمكن أن تسهم في التغلب على هذه المعوقات وتطوير األداء الحكومي بما ينعكس بشكل مباشر 

 .على المواطن

 سانا 
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 أي شركة تطوير عقاري مالم تثبت جديتها إلغاء ترخيص - 15

 الوطن أون الين 

حذر وزير األشغال العامة واإلسكان سهيل عبد اللطيف بإلغاء ترخيص أي شركات تطوير عقاري 

ممن ال تثبت جديتها قائال إن الزمن هو المعيار الذي سيتم تقييم هذه الشركات على أساسه، مشددا على 

 .لمشاريع السكنية خالل سنة من تاريخ الحصول على الترخيص النهائيااللتزام بالبدء بتنفيذ ا

وأضاف عبد اللطيف أن المصداقية والجدية من قبل شركات التطوير العقاري أصبحت على المحك 

 .وذلك خالل ترؤسه اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري

واالستثمار العقاري قدم لمحة عن هذه الشركات  أحمد حمصي مدير الهيئة العامة للتطوير

 . ومشاريعها المستقبلية التي تنوي القيام بها

شركات الترخيص النهائي بعد أن استوفت شروط الترخيص  4ووافق مجلس إدارة الهيئة على منح 

 .يروهي شركة أفاميا واالعتماد وأبيات وكاتلونيا والذي بموجبه تستطيع ممارسة عملها كمطور عقا

وناقش مجلس إدارة الهيئة كتاب محافظة حمص حول طلب شركة أميسا للتطوير العقاري بإقامة 

مدرسة ضاحية أميسا السكنية النموذجية في دير بعلبة حيث تم االتفاق على تقديم استشارة قانونية لهذا 

 .الطلب قبل دراسته وإقراره خالل االجتماع القادم

http://syrianexpert.net/?p=39744 

 

مليار ليرة.. ومؤشر السوق يرتفع بـ  12.2شركة مساهمة عامة بنحو  14زيادة رأسمال  - 16

 نقطة 235.19

 المصدر : البعث

شركة  14، على زيادة رؤوس أموال 2018وافقت هيئة األوراق واألسواق المالية، العام الماضي 

مليار ليرة عن طريق طرح  2.7مليار ليرة، منها نحو  12.2بمبلغ إجمالي قدره نحو  مساهمة عامة،

مليارات ليرة عن طريق ضم أرباح وذلك عن طريق إصدار وطرح أسهم، حيث  9.4أسهم جديدة، و

شركات صرافة بزيادة رأسمالها عن طريق الطرح الخاص لمساهمي هذه الشركات بمبلغ  4قامت 

، الذي ألزم شركات الصرافة برفع 2017لعام  29، وذلك تنفيذاا للقانون رقم ليرة 2.791.090.800

، وكذلك عن طريق ضم األرباح، حيث تّم ضم 2019رأسمالها ليصبح ملياري ليرة قبل نهاية العام 

مليار  1.385شركات تأمين بمبلغ  5ليرة. وضم أرباح  401.070.200شركات صرافة بمبلغ  4أرباح 

http://syrianexpert.net/?p=39744
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ليرة، كما تّم تسجيل األوراق المالية المصدرة  7.639.328.400مصارف بمبلغ  5ح ليرة. وضم أربا

ليرة سورية، وفي العام نفسه تّم تجديد  12.216.489.400شركة قيمتها  21، لـ 2018خالل العام 

 .مدققين جدد ألول مرة 3مدقق حسابات معتمدين سابقاا، إضافة إلى اعتماد  26اعتماد 

 53من أصل 

لتقرير الهيئة للسنة الماضية، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاضعة إلشراف الهيئة للعام ووفقاا 

شركة وهي:  46شركات متوقفة عن العمل، أي أن عدد الشركات الفّعالة  7شركة منها  53السابق 

شركات منها  6صرافة(، والمتوقفة  5اتصاالت و 2زراعة و 6صناعة و 5تأمين و 7مصارف و 14)

دمات وواحدة زراعة وأخرى صرافة؛ وقد بلغ مجموع رؤوس األموال )مجموع رؤوس أموالها( خ 4

مليار ليرة  110.209المدفوعة للشركات المساهمة الخاضعة إلشراف الهيئة )باستثناء المتوقفة(، 

مليارات  7.400التأمين  -من إجمالي رؤوس األموال %73مليار ليرة بنسبة  80,729)المصارف 

 -%1مليار  1.308الزراعة  -%11ملياراا  11.661الصناعة  – %3مليارات  3.011خدمات ال -7%

 .( من اإلجمالي%1مليار  1.250الصرافة  – %4مليارات  4.4850االتصاالت 

من إجمالي رؤوس أموال الشركات  %73مما سبق ياُلحظ أن قطاع المصارف يستحوذ على 

ى شركتين فقط، وذلك بسبب ضخامة رأسمال شركة اسمنت المساهمة، يليه الصناعة رغم اقتصاره عل

 15البادية، ويُعّد بنك قطر الوطني من أكبر الشركات المساهمة العامة من حيث رأس المال، ببلوغه 

 .مليارات ليرة 9.7مليار ليرة، تليه شركة البادية بـ 

 ارتفاع ملحوظ

ملحوظاا، حيث بلغ في نهاية العام ارتفاعاا  2018سجل مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية خالل 

نقطة  235.19نقطة في بداية العام نفسه مرتفعاا بذلك  5954.93نقطة مقابل  6190.12المذكور 

، 2018-10-24وذلك في جلسة  6356.64، وقد بلغت أعلى نقطة خالل العام %3.95وبنسبة قدرها 

 .2018-8-1وذلك في جلسة تداول  5505.21وأدنى نقطة 

، فقد بلغ عدد 2018دد الصفقات وأحجام وقيم التداول للشركات المدرجة في العام أما عن ع

شركة، وبلغت قيمة التداوالت في  24شركة من أصل  23الشركات التي تّم التداول على أسهمها 

 18.337.342ليرة، وحجم التداول  14.606.269.403.54ب(،  –األسواق النظامية والموازية )آ 

صفقة بحجم تداول  33صفقة. في حين بلغ عدد الصفقات الضخمة  21.745قات سهماا، بعدد صف

ليرة، وقد احتل قطاع المصارف المرتبة األولى من  11.296.164.541سهماا وبقيمة  12.411.839

، ومن ثم قطاعا الصناعة %4.11، تاله قطاع التأمين بنسبة %95.56حيث قيمة التداول بنسبة 
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تباعاا. أما بالنسبة لقيم وأحجام التداول حسب طبيعة سوق  %0.155و %0.18والخدمات بنسبة 

، تلتها السوق الموازية )آ( %97.77اإلدراج، فقد حقّقت السوق النظامية قيمة التداول األكبر بنسبة 

 .%1.42، والسوق الموازية )ب( بنسبة %0.80بنسبة 

لغت لنهاية العام الماضي، الجدير ذكره أن القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة قد ب

 .ليرة 667.649.086.339

 إلغاء ترخيص

 2018وفيما يخّص ترخيص شركات خدمات ووساطة مالية جديدة، تقّدمت عدة جهات خالل 

بطلبات للحصول على ترخيص بممارسة أعمال الخدمات والوساطة المالية، وتابعت الهيئة دراسة تلك 

ل الوثائق للحصول على الترخيص، في حين تم تجديد االعتماد الطلبات التي ال تزال في طور استكما

شركات، ووافقت الهيئة على تجميد أعمال شركتين، وأصدرت قراراا بإلغاء الترخيص لـ  7السنوي لـ 

 .شركات خدمات ووساطة مالية 9

100% 

مها بعقد ، من حيث التزا%100وبحسب تقرير الهيئة فقد بلغت نسبة االلتزام من قبل تلك الشركات 

اجتماعاتها العامة والعادية )باستثناء شركتين تأخرتا في الموعد لظروف خاصة(، والتزامها باإلفصاح 

، وااللتزام بمعايير 2017عن قوائمها المالية )قواعد وشروط اإلفصاح وعدالة القوائم المالية( عن عام 

 .المحاسبة الدولية

http://syrianexpert.net/?p=39465 

 

 ..وحدة سكنية اقتصادية في عموم سورية..رحلة البحث عن التمويل بدأت  100 - 17

 المصدر : الوطن 

طلبت األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء من وزارة األشغال العامة واإلسكان البدء بالبحث عن 

فيذ اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان من خالل اتفاقيات محاور التمويل وتأمين المصادر المطلوبة لتن

 .التعاون الدولي

مديرة التخطيط في الوزارة لبانة اليوسفي واستناداا إلى كتاب األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء 

بهذا الخصوص طلبت من المصارف العاملة في سورية تقديم مقترحاتها حول إمكانيات تمويل قطاع 

رعة الممكنة، باعتبار المصارف أحد مصادر التمويل األساسي، علماا بأن لجنة القرار اإلسكان بالس

http://syrianexpert.net/?p=39465
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المكلفة بإعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان كانت ناقشت مسودة اإلستراتيجية الوطنية  1413رقم 

 لإلسكان خالل عدة جلسات لمجموعة العمل المكلفة بإنجازها على التوازي مع مناقشة مراحل العمل

في إعداد الخريطة الوطنية للسكن واإلسكان، وكانت الهيئة العامة للتخطيط اإلقليمي قبل ذلك عرضت 

 .مراحل ومنهجية عمل هذه الخريطة

وبحسب وزارة األشغال فإن غايات ودور العمران المستقبلي يستهدف التنمية االقتصادية والرفاه 

حلة إعادة اإلعمار من جهة أخرى، وأن الخريطة االجتماعي من جهة، ورفع النوعية العمرانية في مر

سوف تشكل القاعدة األساسية للبيانات والمعطيات المتعلقة بالتجمعات السكانية والمصدر الرئيس لدى 

صاحب القرار التخاذ القرار السليم في تحديد األولويات الهامة في انتقاء المواقع ورصد االعتمادات 

طار كان مجلس الوزراء وافق على خطة متكاملة للسكن وفق نموذج وضمن هذا اإل .الالزمة للتنفيذ

 100قدمتها وزارة األشغال العامة واإلسكان تتضمن الوصول لالكتتاب على « السكن االقتصادي»

ألف شقة سكنية في جميع المحافظات بأقساط مدروسة وتصاميم تراعي الشروط العمرانية والبيئية 

تطوير العقاري والمؤسسة العامة لإلسكان واتحاد التعاون السكني، مهدت بمشاركة هيئة االستثمار وال

 .ألف شقة كمرحلة أولى مؤخراا  12لها باالكتتاب على 

يذكر أن وزارة األشغال العامة واإلسكان كانت شكلت لجنة مهمتها اإلشراف على إعداد إستراتيجية 

وزارة اإلدارة المحلية ووزارة المالية اإلسكان في سورية برئاسة وزير األشغال وتضم ممثلين عن 

ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي لإلحصاء 

 .ونقابة المهندسين وهيئة التخطيط اإلقليمي والمؤسسة العامة لإلسكان واالتحاد العام للتعاون السكني

http://syrianexpert.net/?p=39662 

  

 ..المصرف العقاري يعلن أهم تسهيل لإلقراض السكني - 18

 :الخبير السوري 

حصل المصرف العقاري على موافقة وزارة المالية بتعديل نظام عملياته فيما يخص االدِّخار 

 .المسبق للقرض السكني

للقرض  «الوديعة»ن إلغاء االدخار المسبق وبحسب صحيفة تشرين فإن المصرف العقاري يرى بأ

السكني هو أحد أهم العوامل التي تساعد على تنشيط القرض وزيادة معدالت اإلقبال عليه، وإن كان 

http://syrianexpert.net/?p=39662
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سقف القرض الُمحدد بخمسة ماليين ليرة ال يلبي الطموح بشراء منزل لكن الخطوة الثانية باتجاه رفع 

 .د حينماليين ليرة آتية ولو بع 10السقف إلى 

وأكدت الصحيفة أن المصرف العقاري كان تقدم إلى وزارة المالية بمذكرة يشرح فيها أهمية منح 

مجلس إدارة المصرف الحق في إلغاء شرط االدخار المسبق للحصول على القرض السكني، فجاءت 

على  / من نظام عمليات المصرف التي تنص46موافقة الوزارة في قرارها المتضمن تعديل المادة /

منح التسهيالت لشراء المساكن الجاهزة، والتي لم يكتمل بناؤها بموجب ادخار مسبق وفق النسب 

المحددة بقرار مجلس إدارة المصرف في هذا الخصوص، مع عدم اإلخالل بأحكام قانون االدخار من 

ضع اءا على وأجل السكن، مضافاا إليها بند يجيز لمجلس إدارة المصرف إلغاء شرط االدخار المسبق بن

 .السيولة

وبموجب هذا القرار أصبح مجلس إدارة المصرف مخوالا بإلغاء شرط االدخار المسبق بعد أن كان 

نظام عملياته ال يسمح له بذلك، وهو بذلك خطا أولى خطواته باتجاه إلغاء الشرط المذكور، مع اإلشارة 

ورية المركزي بصورة قرار إلى أن المصرف العقاري سيضع مجلس النقد والتسليف في مصرف س

وزارة المالية حتى ينال الموافقة على استكمال خطوته النهائية المتمثلة بعرض مذكرة تتضمن مشروع 

 .قرار باإللغاء في أول اجتماع لمجلس إدارته خالل األيام القليلة القادمة

في  المتخصص تجدر اإلشارة إلى أنه، منذ استئناف منح القروض السكنية عبر المصرف العقاري

هذا النوع من القروض، يرى المواطنون أنه ال يلبي الطموح في شراء مسكن، وذلك ألن السقف 

 .ماليين ليرة ال يتناسب مع األسعار الرائجة للعقارات في هذه الفترة 5األقصى المحدد للمنح بـ 

http://syrianexpert.net/?p=39203 

 

نائب ينصح الحكومة بقراءة … حمدان: التأخر في قطع الحسابات ليس تغطية للفساد  - 19

 ولجنة الموازنة« المالية»الدستور حتى يعرفوا دور مجلس الشعب.. وغزل بين 

 2019-05-27اإلثنين,  محمد منار حميجو   | 

لتأخير في مشروع قانون قطع وّجه نواب في مجلس الشعب انتقادات حادة لوزارة المالية حول ا

والسنوات األخرى، فاعتبر البعض أن هناك تقصيراا من الوزارة، وأنه ال يوجد  2013الحسابات لعام 

 .، إضافة إلى أن هناك مخالفة دستورية واضحة2013فائدة من مناقشات قطع حسابات 

http://syrianexpert.net/?p=39203
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على  2013بات هذا ووافق المجلس أمس في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون قطع حسا

 .إحالة المشروع إلى لجنة الموازنة وقطع الحسابات لمناقشته ومن ثم تقديم تقريرها إلى المجلس

وتباينت مداخالت النواب في حدتها خالل الجلسة، إذ اعتبر النائب رياض شتيوي أن إقرار الموازنة 

اد ة ذريعة لتغطية الفسمن قطع حساب أصبحت سابقة لدى الحكومة، وأنه يمكن أن تستخدم في كل مر

من الدستور ال تقبل االجتهاد،  82الذي من الممكن أن يمارس في بعض اإلدارات، مؤكداا أن المادة 

 .والتي تلزم تقديم قطع الحساب

وفي مداخلة له أضاف شتيوي: حينما يأتي الحساب الختامي بعد ست سنوات مضت فإنه ال يمكن 

ة العامة للدولة بل سيكون منقوصاا، مشدداا على ضرورة أن يقدم أن يتم تكوين تصور كامل عن الموازن

 .الحساب الختامي في وقته ألنه يعبر عن األداء الصحيح للموازنة

لتعرف  75و 74ونصح زميله آالن بكر الحكومة أن تقرأ الدستور السوري وخصوصا المادتين 

لى إننا متلقون فهذا غير صحيح، ما هو دور مجلس الشعب، مضيفاا: إذا كانت الحكومة تنظر لنا ع

 .وصالحياتنا أوسع من ذلك

واعتبر أن سياسة الغزل في تقريري وزير المالية ورئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات واضحة، 

معرباا عن أمله بأن يتم القيام بالواجبات بشكل موضوعي اكثر من سياسة الغزل ألنها ال تأتي بنفع، 

 .في األرقام ألن هناك سوابق للوزارة في ذلك مشدداا على ضرورة التدقيق

بدوره، أكد النائب مجيب الرحمن الدندن أن الغاية من قطع الحساب السنوي هي الدور الرقابي 

الذي تمارسه السلطة التشريعية على التنفيذية، مشيراا إلى أن الغاية لم تحقق في مناقشة قطع حسابات 

عدتها غير الحكومة الحالية، وكذلك الدور التشريعي لمجلس ، على اعتبار أن الحكومة التي أ2013

 .الشعب غير الحالي

وشدد الدندن على ضرورة أن تعمل الحكومة على تطبيق النص الدستوري ألن في تطبيقه مراقبة 

 .من السلطة التشريعية على التنفيذية

مة، منها ما هو ناتج عن ورأى زميله عمار بكداش أن هذا العام شهد أخطاءا اقتصادية كثيرة للحكو

 .الليبرالية السائدة لدى العديد من االقتصاديين السوريين، وشيء ناتج عن الشلل االقتصادي

 2013وفي مداخلة له نوه بكداش بأنه جرى استنزاف االحتياطي النقدي وهذه العملية بدأت في عام 

جرى تحويل مليارات حينما سمح بسحب الودائع بشكل كبير من المصارف العامة والخاصة و

الدوالرات إلى الخارج وكانت الحكومة تقف متفرجة تحت شعار الحرية االقتصادية والفردية متغاطية 

وأشار بكداش إلى أنه لم يكن هناك تركيز على القطاع الحكومي، والدليل على  .عن المصلحة الوطنية
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ود الوطني وحاجة المواطنين إلى ذلك أنه تم منح الحق األساسي الستيراد المواد المتعلقة بالصم

مضاربين في القطاع الخاص، وليس لمؤسسات الدولة، رغم أنه في مرور الوقت أثبت قطاع الدولة 

 .أنه من دعائم الصمود الوطني، ليس فقط من ناحية اإلنتاج بل في استبسال عامليه أيضاا 

ائد لدرجة األولى يجب رفع الفووشدد بكداش على ضرورة العودة إلى السياسة النقدية الرشيدة، وبا

عن الليرة السورية لتكون جذابة، مؤكداا ضرورة عدم رفع سعر المازوت ألنه من الممكن أن يؤدي 

 .إلى قفزة تضخميــة ســوف تظهر في االقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين

تاجها في الوزارة ون وانتقد النائب علي الشيخ دور وزارة المالية، إذ اعتبر أن هناك تقصيراا واضحاا 

 .ينعكس سلبا على الشارع والمواطنين

 الوزير يرد

رد وزير المالية مأمون حمدان على مداخالت النواب، كاشفاا عن أن قطع حسابات موازنة العام 

في مراحله النهائية، مؤكداا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يعمل مع جميع الجهات الحكومية  2014

 .طع حسابات السنوات الالحقةعلى إنجاز ق

جاء نتيجة تضافر كل الجهود، مرجعاا سبب عدم تقديم  2013وأكد حمدان أن إنجاز قطع حسابات 

قطع الحسابات في موعدها المحدد دستورياا بسبب الحرب التي فرضت على سورية في األعوام 

 .اعية واالقتصادية والماليةالماضية، والتي كان لها األثر الكبير على األصعدة السياسية واالجتم

ولفت حمدان أنه ال يمكن إنجاز قطع حسابات سنة إال بعد إنجاز قطع السنة الذي قبلها للبناء عليه، 

الفتا إلى أن التأخير في قطع الحسابات ليس تغطية للفساد ألن إنجازه ليس فقط مهمة وزارة المالية، بل 

وأشار حمدان إلى فقدان العديد  .لتواصل مع الجهات الحكوميةيقوم به الجهاز المركزي للرقابة المالية با

من الوثائق خالل سنوات الحرب الظالمة حتى أن البعض يصعب إعادة إنتاجها، مؤكدا أنه من الطبيعي 

 .بعد إنجاز قطع الحسابات سيتم عرضها على مجلس الشعب

 من أرقام المشروع

ية ي للنفقات اإلجمالية للعمليات الجارية واالستثمارونص مشروع القانون على أنه بلغ اإلنفاق الفعل

مليار استثمارية بينما النفقات  84.569مليار جارية و 770.380مليار ليرة منها  854.949أكثر من 

مليار  183.914مليار ليرة، مشيراا إلى أنه بلغت اإليرادات الجارية الفعلية  1383اإلجمالية المقدرة 

 .بالمئة 97مليار أي بنسبة تنفيذ  189ليرة بينما المقدر 

مليارات ليرة، الفتاا إلى أنه بلغ اإليرادات  107.106وبحسب المشروع، بلغ العجز النهائي أكثر من 

مليارات، على حين بلغت  444.916مليار ليرة بينما المقدر  108.294االستثمارية المحلية الفعلية 
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مليار ليرة، بينما  421.165مليون ليرة بينما المقدر  886.459القروض والموارد الخارجية الفعلية 

 .مليار ليرة 454.748بلغت القروض الداخلية الفعلية 

http://alwatan.sy/archives/199166 

 

 …حلّت محّل شركة الدراسات واالستشارات الفنية وشركة الدراسات المائية  - 20

 على خطا الدمج.. وقانون بإحداث شركة للدراسات الهندسية« سكاناإل» 

 2019-05-23الخميس,  الوطن   | 

القاضي بإحداث شركة  2019لعام  12أصدر رئيس الجمهورية بشار األسد اليوم القانون رقم 

ومقرها مدينة دمشق، برأس « الشركة العامة للدراسات الهندسية»عامة ذات طابع اقتصادي تسمى 

 .مليار ليرة سورية 1.45مال قدره 

تحّل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محّل الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية 

والشركة العامة للدراسات المائية في الحقوق وااللتزامات وفقاا لألحكام الواردة في هذا القانون وفي 

ذ هذا المشروعات الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفا عقود المشروعات للشركتين قيد التنفيذ أو

 .وتعديالته 2005( لعام 84القانون، وتخضع الشركة ألحكام المرسوم التشريعي رقم )

من القانون، تقوم الشركة بأعمال الدراسات واالستشارات في مجال اإلنشاءات  4وبموجب المادة 

صها بمهام الدراسة والتدقيق واإلشراف في المشروعات واألشغال العامة، وتقوم في نطاق اختصا

المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري االتفاق معها داخل سورية 

 .أو خارجها

وتتولى الشركة بوجه خاص مهام إعداد الدراسات )الفنية واالقتصادية( للمشاريع وتحديد الجدوى 

ختيار أفضل الطرق لتنفيذها، والقيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم الفنية واالقتصادية لها وا

التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشروعات القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها 

 .اإلنتاجي بما يتالءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها

يم الهندسية والفنية من حيث توخيها السالمة والدقة والتزامها إضافة لتدقيق الدراسات والتصام

اقتصادية األعمال واجتناب المبالغة واإلسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصالحيتها 

لتوضع في التنفيذ، والقيام بمراقبة الصنع واإلشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات 

http://alwatan.sy/archives/199166
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ولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها ووفق االستالم األ

 .أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب االستشارية وجهات اإلشراف على التنفيذ

ومن مهامها أيضاا الحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار 

الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصه، وتقديم المشورات والخبرات الفنية حقوق الملكية 

لجميع قطاعات الدولة واالشتراك في التحكيم الفني، باإلضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين في نطاق 

 .أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة

صلة في ميادين الصناعات والمشروعات التي تدخل ضمن وتقوم الشركة بمتابعة التطورات الحا

اختصاصات الشركة ونشاطاتها، وإجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع 

الري واستصالح األراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشروعات للتنمية 

ة إلى إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء الزراعية واالجتماعية، باإلضاف

السدود السطحية والمتوسطة على مجاري األنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه 

السدود واالستفادة منها في الري وتوليد الطاقة، وتدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري 

ف على تنفيذها، والقيام بالمهام األخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة والسدود واإلشرا

 .الشركة في مجال اختصاصها

من القانون، يعد العاملون الدائمون في الشركتين منقولين حكماا إلى الشركة  5وبموجب المادة 

ن صوص عليها في القوانيويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المن

واألنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود 

 .استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصوالا 

على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة  7ونصت المادة 

دراسة واإلشراف أو التدقيق واإلشراف أو اإلشراف على المشروعات الواردة بالتعاقد مع الشركة لل

 .في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة

مكافأة للعاملين والخبراء المتعاقدين مع الشركة الذين يسهمون في  11وتخصص بموجب المادة 

بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها  2ز إنجاز )الدراسات، التدقيق، اإلشراف( بنسبة ال تتجاو

أو تدقيقها أو اإلشراف عليها، وتمنح بقرار من الوزير، على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن 

 .ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية

http://alwatan.sy/archives/198815 

  

http://alwatan.sy/archives/198815
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 دوالر 20غوغل تخطط إلنتاج هاتف ذكي قيمته  - 1

 إسطنبول/ عبد القادر غونيول/ األناضول  

دوالرا،  20أعلنت شركة غوغل األمريكية، الثالثاء، أنها تخطط إلنتاج هواتف ذكية تبلغ قيمتها 

 دعوة األمم المتحدة بالمساهمة في نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية في العالم.استجابة ل

ونقلت وكالة أسوشيتد برس األمريكية لألنباء، عن نائب رئيس الشركة فينت سيرف، قوله إن 

 تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية.

يمكن تحقيق ذلك دون تخفيض الثمن، وأن الهاتف المخطط إنتاجه سيمكن  وأضاف سيرف ، أنه ال

 من ربط الناس بشبكة اإلنترنت، في تلك المناطق.

وأوضح أن مشكلة االتصال باإلنترنت ال توجد فقط في إفريقيا، بل حتى في الواليات المتحدة، التي 

 بالمئة من سكانها، نفس المشكلة. 15يواجه 

ن األمم المتحدة مؤخرا، سيتمكن كل فرد بالغ في العالم، من االتصال وحسب تقرير صادر ع

 .2030بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 

ودعى نفس التقرير، إلى الحذر من مشاكل التعدي على الخصوصية، والمحتويات غير المرغوبة، 

 التي تصاحب تطور التكنولوجيا الرقمية.

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-

%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%8A-

%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 

 

 مليون دوالر إلسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز 500تسوية بـمصر تتوصل التفاق  - 2

 2019 يونيو / حزيران 17 االثنين، --(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

مليون دوالر أمريكي  500قالت الهيئة العامة للبترول في مصر، إنه تم التوصل إلى تسوية قدرها 

 .غاز المصري إلى إسرائيل منذ سنواتمع شركة كهرباء إسرائيل بشأن توقف تصدير ال

ا ضد الهيئة العامة للبترول في مصر والشركة المصرية  وكانت غرفة التجارة الدولية أصدرت حكما

القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر 

الفوائد، وذلك بعد توقف تصدير الغاز إلى مليار دوالر أمريكي باإلضافة إلى مبلغ  1.7 بحوالي 

 .إسرائيل

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-20-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
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وأضافت الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس، في بيان، االثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق ودي 

لحل النزاع القائم بين األطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 

 60يان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع مليون دوالر، وذكر الب 500

مليون دوالر بعد ستة أشهر من تاريخ  40مليون دوالر دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و

 .قسطا كل ستة أشهر 16مليون دوالر على  25التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 

ء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم وأشار البيان إلى أن هيئة كهربا

 .التحكيم الصادر لصالحها

ويحق لهيئة كهرباء إسرائيل إنهاء اتفاق التسوية في حالة عدم االلتزام بالسداد لمدة قسطين، شريطة 

 .ةقيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوي

وتوقفت إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل منذ سنوات بعد تعرض خط أنابيب الغاز في شمال 

 .سيناء إلى هجمات من قبل متشددين

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/17/gas-egypt-isreal 

 

 دوالر 2,600هواوي تؤجل إطالق هاتفها الذكي القابل للطي بقيمة  - 3

 2019 يونيو / حزيران 16 األحد، -- (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 آخرها ضد هواوي.. كيف يحارب ترامب الصين وهل تأثرت البورصة؟

دوالر، لمدة ثالثة  2,600غ سعره والذي يبل "Mate X" قامت شركة هواوي بتأجيل طرح هاتفها

 .أشهر من أجل إجراء المزيد من االختبارات للهاتف الذكي القابل للطي

وتخطط شركة التكنولوجيا الصينية حالياا إلطالق الهاتف في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان من المقرر 

 .في هواويأن يُطلق في يونيو/حزيران، وفقاا لغلين شلوس، نائب رئيس اتصاالت الشركات 

وكانت قد كشفت الشركة النقاب عن الهاتف المرتقب في شهر فبراير/شباط الماضي، ليُحدث ضجة 

 .هائلة خالل حدث مختص بمجال الهواتف المحمولة في برشلونة

 Galaxy" كما قامت شركة سامسونغ للهواتف الذكية أيضاا بتأجيل تاريخ إطالق جهازها المنافس

Fold"دوالراا، بعد أن ذكر مستهلكون مشاكل في الجهاز تؤدي إلى كسر  1,980 ، والذي يبلغ سعره

 .شاشاته وتوقفه عن العمل

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/17/gas-egypt-isreal
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وتواجه هواوي، أكبر شركة تصنيع معدات اتصاالت وثاني أكبر عالمة هواتف ذكية في العالم، 

وداء السمجموعة كبيرة من المشاكل، حيث قامت وزارة التجارة األمريكية بإدراج الشركة على القائمة 

التجارية الشهر الماضي، مانعة الشركات األمريكية من بيع التكنولوجيا لهواوي. وقد أدى ذلك أيضاا 

 .إلى عزل هواوي عن موردين رئيسيين مثل غوغل ومايكرون

ويُعتبر حظر التصدير األمريكي على هواوي جزءاا من حملة أمريكية أوسع ضد الشركة الصينية، 

شركة تمثل خطراا على األمن القومي، وأن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس إذ تقول واشنطن إن ال

 .على دول أخرى. ولكن شركة هواوي قد نفت بشكل متواصل تشكيل منتجاتها مثل هذا الخطر

وستسمح مهلة مؤقتة، أصدرتها وزارة التجارة األمريكية الشهر الماضي، للشركات األمريكية 

 .مج لتخديم الشبكات الحالية حتى شهر أغسطس/آببمواصلة تزويد هواوي بالبرا

لكن قائمة الواليات المتحدة األمريكية السوداء التجارية قد بدأت فعالا بالتأثير على هواتف الشركة 

الذكية، حيث قال مسؤول تنفيذي في الشركة هذا األسبوع إن هواوي لم تعد تطمح لتجاوز شركة 

 .ذكية في العالم بحلول نهاية العامسامسونغ لتصبح أكبر بائع للهواتف ال

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/16/huawei-foldable-delay-mate-x 

 

 لماذا يعد مضيق هرمز أهم ممر نفطي في العالم؟ - 4

  (CNN)— ،2019 يونيو / حزيران 14 الجمعة 

يعتبر مضيق هرمز من الممرات المائية المهمة واإلستراتيجية في العالم بالنسبة ألسواق النفط، 

ويقع في منطقة الخليج ويفصل بين إيران من الشمال وسلطنة عمان من الجنوب، وال يتجاوز عرضه 

 .من اإلنتاج العالمي للنفط % 24نقل عبره حوالي  2018ميل بحري. ومنذ عام  21

ميل بحري فقط في كل اتجاه، الطريق  2ويعد المضيق الذي اليتعدى عرض مسارات الشحن فيه 

الوحيدة لنقل النفط من الخليج إلى محيطات العالم. لهذا السبب فإن أي تهديد في المنطقة يهدد أسواق 

 .النفط

 .2018المضيق يومياا منذ بداية عام  مليون برميل تمر عبر 22.5ومع ذلك، فإن حوالي 

وتصفه إدارة معلومات الطاقة األمريكية بأنه المضيق األكثر أهمية بالنسبة لصناعة النفط في 

العالم، ومع ارتفاع حدة التوتر، فإن المضيق يمكن أن يكون نقطة اشتعال وتوتر، إذ أن أي تعطل في 

 .ق يمكن أن يتسبب في الفوضى بأسواق النفطحركة االمدادات التي تمر عبر هذا الشريان الضي

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/16/huawei-foldable-delay-mate-x
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ا مصلحة للجميع،  ولطالما تعالت التهديدات بإغالق المضيق الذي يعتبر أمر الحفاظ عليه مفتوحا

، هدد بعض المسؤولين اإليرانيين بأنهم سيسيطرون على حركة الشحن في المضيق 2008وفي عام 

 .في حال تعرضهم للهجوم

إيران بإغالق المضيق رداا على فرض الواليات المتحدة واالتحاد هددت  2012وأيضاا في عام 

 .األوروبي عقوبات استهدفت عائداتها النفطية، آنذاك

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/14/strait-hormuz-oil-impact-explainer-orig 

 

 "قتصاد دولي باألرقام.. تعرف على الدول التي تملك "أكبر احتياطي من الذهبا - 5

  الساعة 2019حزيران  12

 .أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قائمة تكشف أكبر احتياطات للذهب في العالم

دمه الكثيرون كمالذ آمن آلالف السنين، مرة أخرى للظهور مع تزايد ويعود المعدن النفيس، الذي استخ

 .األزمات الجيوسياسية

ومع أن االعتقاد السائد أن صندوق النقد الدولي يمتلك االحتياطي األكبر من الذهب نظراا ألهميته 

ثانية، انيا الفي اقتصاديات الكثير من الدول، إال أن هذه الهيئة الدولية تحتل المركز الثالث بعد ألم

 .والواليات المتحدة األميركية التي تتصدر القائمة كما يلي

 .(طن 1885ـ الصين ) 7

 .(طن 2168ـ روسيا )  6

 .(طن 2436ـ فرنسا ) 5

 .(طن 2451ـ إيطاليا ) 4

 .(طن 2814ـ صندوق النقد الدولي ) 3

 .(طن 3369ـ ألمانيا ) 2

 .(طن 8133ـ الواليات المتحدة األميركية ) 1

 

 ألف دوالر على مالبس وشوكوالتة بيوم واحد؟  760كيف انفقت  - 6

 مليونا بهارودز 20تفاصيل جديدة بقضية إنفاق سيدة 

 2019 مايو / أيار 29 األربعاء، —(CNN) لندن، المملكة المتحدة 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/14/strait-hormuz-oil-impact-explainer-orig
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مليون دوالر في متجر هارودز الشهير في  20كشفت وثائق قضائية رسمية كيف انفقت سيدة نحو 

ألف دوالر انفقتها بيوم واحد فقط على شراء مالبس لمصممين  760البريطانية، لندن، منها  العاصمة

 .مشهورين ومجوهرات وعالمات تجارية كبرى

ألف  38وكشفت الوثائق أن السيدة والتي تدعى زاميرا حاجيف، أنفقت في عملية شراء واحدة فقط 

 20رودز، ضمن قضية بلغت فيها قيمة االنفاق مليون دوالر في متجر األلعاب التابع لها 1.3دوالر و

 .مليون دوالر

ماليين على  4ووفقا لتقارير إعالمية محلية في بريطانيا منها وكالة اسوشيتد بريس، الثالثاء، إنفاق 

مليون دوالر في على خاتم ألماسي من كارتير حجز في وقت الحق من قبل وكالة  2.2مجوهرات منها 

 .من التحقيقاتالجرائم المحلية كجزء 

 .ألف دوالر في القسم الخاص بالعطور لدى هارودز وفقا للوثائق 317وانفقت حاجيف 

زاميرا زوجة جاخانغير حاجيف، الرئيس األسبق لبنك أذربيجان الوطني المملوك للدولة بين عامي 

 .ةالبريطانيعاما بقضايا االحتيال واالختالس وفقا للوكالة  15، حكم عليه بالسجن لمدة 2015و 2001

 15.1وطالبت المحكمة من زاميرا توضيح كجيف تمكنك وزوجها من شراء منزل تبلغ قيمته 

 .مليون دوالر في منطقة نايتسبريدج في العاصمة لندن والذي يبعد مسافة مشي عن هارودز

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/29/zamira-hajiyeva-harrods-spending-details-gbr-intl 

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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