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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 244م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 2019 ، تموز  28األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

ل على الحصوأضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل 

المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة 

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

 لتحقيق الموثوقية .

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

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 على حساب بقية العمالت.. الدوالر واليوان يرتفعان - 1

  - 2019يوليو  l1 الدوالر واليوان ترتفعان على حساب باقي العمالت 

أبوظبيصعد الدوالر واليوان، االثنين، بعد أن اتفقت الواليات المتحدة والصين على  -وكاالت 

ين بينهما، في حين كان الين الياباني والفرنك السويسري أكبر ضحيتاستئناف محادثات التجارة المتعثرة 

 .في ظل بيع المستثمرين لعمالت المالذ اآلمن

يوان للدوالر، مقترباً من  6.8165في المعامالت الخارجية إلى  % 0.5وارتفع اليوان أكثر من 

 .عن أنشطة المصانعإثر بيانات مخيبة لآلمال  6.8464ذروة شهرين، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 

، وذلك بعد تراجع العملة في 96.601مقابل سلة عمالت، ليسجل مؤشره  % 0.4وزاد الدوالر 

البنك المركزي ) مجلس االحتياطي االتحادي األسابيع األخيرة بفعل تنامي التوقعات بأن يخفض

 .أسعار الفائدة (األميركي

 .دوالر 1.1328أيضا إلى  %0.4يورو، ارتفعت العملة األميركية ومقابل ال

 % 0.6ثمرون عادة عندما يبحثون عن مالذ آمن ألموالهم، ، الذي يشتريه المستالين الياباني ونزل

 .يونيو 19ين، مسجال أضعف مستوياته منذ  108.53إلى 

 .مقابل الدوالر % 0.8فرنك، ونزل 1.1142أمام اليورو، ليبلغ  % 0.4 الفرنك السويسري وفقد

وانخفض الدوالر االسترالي، الحساس للحظوظ االقتصادية للصين، أكبر شريك تجاري ألستراليا، 

اللها من المتوقع بظ دوالر أميركي، حيث ألقت بيانات المصانع الصينية األضعف 0.6993إلى  % 0.4

 .على وقف إطالق النار في حرب التجارة

 .دوالر 1.2670إلى  % 0.2ونزل الجنيه اإلسترليني 

https://www.skynewsarabia.com/business/1264105-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-

%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

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

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

%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A&contentId=1264105
https://www.skynewsarabia.com/business/1264105-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1264105-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1264105-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1264105-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/business/1264105-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
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 "تركيا.. محافظ "المركزي" السابق يكشف "كارثة اقتصادية - 2

  - 2019يونيو   30

 هبوطا قياسيا 2018سجلت الليرة التركية في عام 

أبوظبيقال محافظ البنك المركزي السابق في تركيا، دورموش يلماز، إن األمر الذي  -ترجمات 

"يقتل" االقتصاد في بالده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة الرئيس رجب طيب 

 .أردوغان

، أن حكومات بالده وأضاف يلماز في مقابلة مع موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية

المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع األزمات االقتصادية باعتبارها" عابرة"، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى 

 .اإلنكار، أو تقدم معلومات مجتزئة

بالمئة من قيمتها مقابل  30نحو  لليرة التركيةوتسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة ا

في المئة، وترافق  25الدوالر، كما وصل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى عند 

 .قتصادي بشكل عامذلك مع زيادة البطالة والركود اال

نخفض نسبة التضخم ، ولم ت2018بحالة من الركود في الربع األخير من  االقتصاد التركي ومر

 .في المئة 19في البالد في الشهور الالحقة سوى قليال، إذ بقيت عند حدود 

أن تركيا تجاوزت المرحلة األشد في األزمة  ووزراؤه على أردوغان ورغم ذلك، يصر الرئيس

 .االقتصادية

وصرح أردوغان خالل قمة العشرين، التي اختتمت السبت، بأن كل المؤشرات كانت إيجابية في 

 .االقتصاد التركي خالل يونيو الجاري

سنوات في ظل حزب العدالة  5وعلق يلماز، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة 

الحاكم " هذه الكلمات ال تعكس الحقيقة. اقتصادنا ينكمش بسرعة، والحكومة تصر على روايتها والتنمية 

 ."هذه

 .ولفت إلى أن تصريحات أردوغان ومسؤوليه بحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق

وأضاف يلماز أن االتجاه الذي تسير فيه حكومة أردوغان ضبابي وقد يقود البالد نحو الخطر، 

 .انعدام الشفافية، وتقديم حقائق مبتورة عوضا عن ذلك، بشأن النكسات االقتصادية األخيرةوذلك بسبب 

عاما، تتعامل مع األزمات باعتباره  17ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ 

 .أمرا عارضا سينتهي مع الزمن، ثم تلجأ إلى اإلنكار في حال تفاقهما

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1263784
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1263784
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1263784
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1263784
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86&contentId=1263784
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ضاع االقتصادية المتراجعة في البالد، إذ أصبح التصدير أرخص، لكن وضرب مثاال على األو

السعر الذي تدفعه تركيا مقابل الواردات أصبح أعلى، مما يعني أن عائدات التصدير ال تزداد في 

وأشار إلى أن مشكلة انعدام الشفافية أدت إلى فقدان ثقة الجمهور باألرقام الحكومية، مشيرا  .الحقيقة

 .التعامل بحذر وريبة على المستوى الدولي مع هذه األرقام إلى أنه يتم

https://www.skynewsarabia.com/business/1263784-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

 من احتل مركز بيل غيتس كثاني أغنى رجل في العالم؟ - 3

  – (CNN)دبي، اإلمارات العربية المتحدة   2019 يوليو / تموز 17 األربعاء، 

يبدو أن بيل غيتس لم يعد ثاني أغنى شخص في العالم، إذ بات يحمل اللقب اليوم الملياردير الفرنسي 

 .برنارد أرنو

الفاخرة، غيتس الثالثاء على  لصناعة السلع "LVMH"وقد تخطى أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة 

ات، لتكون هذه المرة األولى التي ينخفض بها ترتيب غيتس عن مؤشر بلومبيرغ ألصحاب المليار

 .سنوات 7المركزين األولين، منذ إطالق المؤشر قبل 

مليار دوالر إلى  39مليارات دوالر، حيث أضاف  108وفقاً للمؤشر، فإن ثروة أرنو تبلغ حوالي 

 .مليارات دوالر 107 ثروته في العام الماضي، بينما تبلغ ثروة غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت،

لتصبح أشبه بقوة عالمية تسيطر على العالمات التجارية الفاخرة  "LVMH"وقد نجح أرنو ببناء 

مثل "لوي فيتون"، و"كريستيان ديور"، و"جيفانشي"، فضالً عن كونها أيضاً مالكة عالمة الشامبانيا 

 ."التجارية "دوم بيرينون"، ومتجر البيع بالتجزئة "سيفورا

لبلومبيرغ، فإن غيتس كان بإمكانه أن يبقى في المرتبة األولى على القائمة، لوال تبرعاته  ووفقاً 

 .مليار دوالر مخصصة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس 35الخيرية الهائلة، والتي بلغت حتى اآلن أكثر من 

أعلن عن عاماً تصّدر عناوين الصحف العام الماضي، بعدما  70يُذكر أن أرنو البالغ من العمر 

مليون دوالر، إلعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس،  224مليون يورو، أي  200تبرعه بمبلغ 

 .تعرضها لحادث حريق بعد

https://www.skynewsarabia.com/business/1263784-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1263784-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1263784-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1263784-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وال يزال يحتل جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، المركز األول على قائمة بلومبيرغ 

 .مليار دوالر 125بثروة تقدر بحوالي 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/17/bernard-arnualt-bill-gates-richest-scli 

 

 التجارية؟عاما.. كيف تأثر نمو االقتصاد في الصين بحرب أمريكا  27األدنى بـ - 4

  – (CNN)نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية  2019 يوليو / تموز 15 االثنين، 

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

يشهد النمو االقتصادي الصيني حالياً تراجعاً إلى أدنى مستوياته منذ حوالي ثالثة عقود، إثر الحرب 

 .شنتها الواليات المتحدة األمريكية على ثاني أكبر اقتصاد في العالمالتجارية التي 

في الربع الثاني في يونيو/ حزيران بعد أن كان  ٪6.2وقد نما الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنسبة 

، وفقاً ألرقام حكومية 1992في الربع االول، وهو ما يُعد أبطأ معدل نمو فصلي منذ العام  6.4%

 .ينصدرت االثن

وقال المكتب الوطني لإلحصاء في الصين، إن االقتصاد الصيني سيواصل مواجهة "ضغط 

نزولي" في النصف الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن "االقتصاد الصيني ال يزال في وضع معقد 

 ."وخطير، مع تباطؤ في النمو العالمي وزيادة في الشكوك الخارجية

مؤخراً على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور، ورغم أن بكين وواشنطن اتفقتا 

إاّل أن محللون يقولون إنه ال يزال هناك الكثير من عالمات االستفهام حول ما إذا كان بإمكان الدولتين 

 .التوصل إلى اتفاق مشترك

لى أن الشكوك إويشير توم رافيرتي، كبير االقتصاديين لدى وحدة الخبراء االقتصاديين في الصين، 

الناجمة عن الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين كانت عامالً مهماً، وقد تستمر، 

مضيفاً أن الشركات التجارية "ال تزال تشكك في قدرة البلدين على التوصل التفاق تجاري أوسع، إذ 

 ."تدرك أن التوترات التجارية قد تتصاعد مرة أخرى

لمحللون أن تكشف بكين عن المزيد من اإلجراءات التحفيزية لتعزيز االقتصاد في كما يتوقع ا

 .البالد، من بينها تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الصين المركزي، بنك الصين الشعبي

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/15/china-gdp-growth 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/17/bernard-arnualt-bill-gates-richest-scli
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/07/15/china-gdp-growth
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 البرلمان الفرنسي يقر بشكل نهائي فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العمالقة - 5

  –)أ ف ب( -باريس 

أصبحت فرنسا الخميس أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العمالقة بعد 

هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد  أن أقر البرلمان

 يطلق معاملة بالمثل.

وكانت الواليات المتحدة أعلنت األربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها 

ى الدولي اق على المستوفرنسا احاديا على عمالقة االنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتف

 حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي اند بي وانستغرام وكريتيو الفرنسية.

قد يؤدي إلى  –″ 301الفرع ”الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف ب –والتحقيق 

 تدابير رد أميركية وفقا الستنتاجاته.

نا يمكن“ر االقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ إذ قال وهو تهديد أثار رد فعل وزي

 وأكد أنها المرة األولى في تاريخ”. كحلفاء ال بل علينا تسوية خالفاتنا بطريقة أخرى غير التهديد

العالقات بين الواليات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها االدارة األميركية فتح تحقيق بموجب مادة في 

 ″.301الفرع ”جارة معروفة بقانون الت

أود أن اكرر لحلفائنا األميركيين بان ذلك يجب أن يكون تشجيعا لهم لتسريع االعمال “وأضاف 

اليجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 ”.ولنبرم اتفاقات بدال من اطالق التهديدات

ن مشروع أوروبي لم يفض الى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة منها ويستوحى االجراء م

 ايرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.

مليون يورو  750وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال النشطتها الرقمية يزيد عن 

 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا. 25في العالم منها 

 مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة.لكن هذا الحل االحادي 

ومجموعة العشرين المالية التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدما في هذا الملف: 

مضاعفة الجهود إلقرار عدالة ضريبية على الساحة ”وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم ب

 ”.الدولية
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وهو تقدم بات ممكنا بفضل تغيير الموقف  2020لول والهدف هو التوصل الى اتفاق نهائي بح

االميركي بعد ان عرقلت المفاوضات لسنوات. لكن الخالفات تبقى كبيرة حول سبل التطبيق إذ تفضل 

 واشنطن مقاربة أوسع ال تقتصر على القطاع الرقمي.

 –” حل موقت“ –

رنسا خصوصا من خالل من رقم االعمال المحقق في ف %3والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 

 الدعاية االلكترونية وبيع بيانات الغراض دعائية.

أن هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصاديا بما أنه يفرض “وذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ 

ضريبة على رقم االعمال وليس االرباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعتبر حال موقتا 

 ”.تعدد االطرافبانتظار قرار م

 ويرى اليسار أن الضريبة خطوة في االتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية.

ستساهم في ” السترات الصفراء“في أوج أزمة  2018وهذه الضريبة التي اعلنها ماكرون نهاية 

 مليارات يورو. 10تمويل التدابير العاجلة االقتصادية واالجتماعية بمستوى 

اني من مشروع القانون الذي يغير مسار خفض الضرائب عن الشركات والهدف نفسه للشق الث

بالنسبة الى المجموعات الكبرى. ويرى اليمين على غرار اريك وورث من حزب  2019لعام 

 ”.ضربة لتنافسية الشركات“الجمهوريين ورئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية في ذلك 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-

%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%b6%d8%b1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%b6%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%b6%d8%b1/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%b6%d8%b1/
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياً 

6 - China grants 100 buses to Syria in contribution to enhancing transport 

sector 

20 June ،2019 

Damascus, SANA- The Local Administration and Environment Ministry received on 

Thursday 100 44- seat buses provided by the People’s Republic of China to be distributed 

among the Syrian provinces and they will be put into service. 

The shipment also included accessories and equipment for buses accompanied by 5 

technicians who were sent to Syria to train cadres on using these buses and to make the 

required maintenance for them in the future. 

following the signing of the receipt and delivery note with the Chinese Ambassador in 

Damascus Feng Biao, Local Administration and Environment Minister Hussein Makhlouf 

affirmed that the gift provided by the Chinese side comes in a time when terrorism-

sponsoring states are continuing their unilateral coercive measures to exert pressure on the 

Syrian people. 

Makhlouf indicated that the new buses will contribute to enhancing the transport sector 

and to providing suitable transport services for citizens with good standards and high 

quality. He shed light on the deep-rooted historic relations binding the two countries, 

hailing China’s standing by Syria on the political, economic and social levels. 

He expressed hope that China will be a main partner in the stage of the reconstruction 

through the Chinese companies and their experience and capabilities so as to achieve the 

common interests of the two friendly countries. 

For his part, the Chinese Ambassador expressed hope that the new buses will improve 

the public transport sector in the Syrian cities and will facilitate the movement of citizens. 

He affirmed that his country will continue to stand by Syria and its steadfastness in the 

face of terrorism and to provide more humanitarian and economic support to Syria. 

He added that his country will also provide 3 container inspection devices “scanners” 

to enhance the job of the Syrian customs, considering that the Chinese aid comes as one of 

the initiatives to encourage the Syrian people in their efforts to reach a better life and future 

and as a  part of the reconstruction in their country. Ruaa al-Jazaeri 

https://sana.sy/en/?p=168016 

https://sana.sy/en/?p=168016
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7 - Gospodarka Na euro dopalaczu 

  ANNA CIEŚLAK-WRÓBLEWSKA - 15 LIPCA 2019 

mat.pras. 

Już prawie 250 mld zł unijnego wsparcia pracuje w naszej gospodarce. Największe 

projekty dotyczą transportu. 

Unijna lokomotywa na lata 2014–2020 rozpędzała się wyjątkowo wolno. Jeszcze w 

2016 r. można było mówić o zapaści w inwestycjach publicznych właśnie ze względu na 

to, że dotacje z nowego rozdania jeszcze nie ruszyły, a tych ze starego już nie było. Na 

szczęście na półmetku wykorzystania obecnego europejskiego budżetu pomocowego 

można mówić o dużym przyspieszeniu. – Udało się nadrobić zaległości zarówno w 

programach krajowych, jak i regionalnych, ryzyko utraty funduszy w 2019 r. zostało 

zażegnane – podsumowuje Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 

Drogowy zawrót głowy 

Minister wylicza, że wedle stanu na 30 czerwca w całej Polsce realizowanych jest w 

sumie 50 tys. projektów z unijnym dofinansowaniem – o łącznej wartości 408 mld zł, z 

czego ok. 250 mld zł to unijne fundusze. W sumie stanowi to aż 75 proc. całej puli 

pieniędzy dla Polski na lata 2014–2020 r., a ponad 100 mld zł zostało już rozliczone z UE 

(czyli 31 proc. puli). – Ważne, że te pieniądze już pracują w gospodarce, wspierając 

praktycznie wszystkie obszary – podkreśla Kwieciński. 

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka to jedna z największych 

inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego / mat.pras. 

Na liście największych projektów, o wartości ponad 1 mld zł, najwięcej jest 

przedsięwzięć transportowych. Listę otwiera megainwestycja na linii kolejowej E 65 o 

łącznej długości 214,5 km. Prace prowadzone są na terenie kilku powiatów w woj. śląskim 

i łódzkim, a łączny koszty to prawie 5,2 mld zł.  Do megaprojektów można także zaliczyć 

budowę południowej obwodnicy Warszawy (za 4,6 mld zł), modernizację linii kolejowej 

Otwock–Lublin (za 4,3 mld zł), budowę trasy ekspresowej S3 na odcinku Legnica–

https://regiony.rp.pl/author/anna-cieslak-wroblewska
https://regiony.rp.pl/finanse/20240-gospodarka-na-eurodopalaczu
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Lubawka (za 3,9 mld zł) czy trasy S7 na odcinku Koszwały–Elbląg (za 3,7 mld zł). W 

większości przypadków inwestorami są instytucje centralne. 

CZYTAJ TAKŻE: Dług samorządów znowu zaczął rosnąć 

Ale na liście są też projekty realizowane przez samorządy. Chodzi np. o budowę II linii 

metra w Warszawie (w sumie za ok. 3,7 mld zł), budowę linii tramwajowej do stołecznej 

dzielnicy Wilanów (za ok. 1,2 mld zł) czy tunelu pod Świną łączącego wyspy Uznam i 

Wolin w Świnoujściu. Łączny koszt to 913 mln zł, z czego 775 dokłada Unia. 

Regiony też szybciej 

Z całej kwoty 250 mld zł funduszy UE, które już są wykorzystywane, większość to 

programy krajowe – 153 mld zł (czyli ok. 78 proc. dostępnej puli pieniędzy). Ale bardzo 

dobrze idą też regionalne programy operacyjne, a minister Kwieciński chwali marszałków 

za przyspieszenie. – Ten rok jest dużo spokojniejszy, jeśli chodzi o rozliczanie unijnych 

funduszy w programach regionalnych. Każde województwo zrealizowało już tzw. zasadę 

n+3 na 2019 rok, choć rok temu przewidywania były dużo bardziej pesymistyczne. Myślę, 

że taka poprawa to efekt mobilizacji regionów w ubiegłym roku – zaznacza minister 

Kwieciński. W sumie w ramach 16 RPO realizowanych jest już 37,2 tys. projektów o 

wartości ok. 140 mld zł, z czego wkład unijny sięga 95,2 mld zł (ok. 71,6 proc. dostępnej 

puli). Do końca czerwca regiony rozliczyły też w Brukseli 9 mld euro, czyli 28,8 proc. 

Rozbudowa stołecznego metra to najważniejszy komunikacyjny projekt w 

stolicy / AdobeStock 

Liczba projektów realizowanych w ramach RPO jest znacznie większa niż w ramach 

programów krajowych (prawie 75 proc.), za to wartościowo są wyraźnie mniejsze. Listę 

największych inwestycji otwiera tu modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny–

Piła Główna, co pochłonąć ma w sumie 615 mln zł. 

Różne priorytety 

Wśród największych projektów finansowanych z RPO także sporo jest tych 

dotyczących transportu drogowego czy kolejowego. Władze regionów inwestują w nowe 

pociągi dla swoich przewoźników (np. woj. zachodniopomorskie kupuje 17 zespołów 

trakcyjnych, Małopolska – 13, Dolny Śląsk – 11), budują drogi wojewódzkie czy 

modernizują istniejącą infrastrukturę. 

https://regiony.rp.pl/finanse/20018-dlug-samorzadow-znowu-zaczal-rosnac
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Budowa dróg to wciąż jeden z głównych celów wydatkowania unijnych 

dotacji w regionach / fot. Fotolia 

Ale marszałkowie podkreślają, że w obecnej perspektywie realizowanych jest bardzo 

wiele bardzo różnorodnych przedsięwzięć. Na liście tych największych znalazło się choćby 

kilka dotyczących ochrony zdrowia – np. budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka za ok. 430 mln zł.– Naszym niezmiennym priorytetem jest wsparcie dla rozwoju 

gospodarczego regionu, w tym podnoszenia potencjału innowacyjnego oraz 

konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw zarówno poprzez dotacje, jak i 

instrumenty zwrotne – zaznacza Olgierd Geblewicz, marszałek województwa 

zachodniopomorskiego. – Dotychczas ponad 660 mln zł z RPO WZ wsparło realizację 

projektów w tym obszarze. Chociaż w sposób pośredni na gospodarkę oddziałują również 

inne środki RPO, np. te ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy czy też na 

rozwój szkolnictwa – przekonuje Geblewicz. 

©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://regiony.rp.pl/finanse/20240-gospodarka-na-eurodopalaczu 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاً 

 مصر تتجه نحو االقتصاد غير النقدي - 8

  - 2019آذار / مارس  13 

في إطار خطة الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي، وافق مجلس النواب على قانون تنظيم 

استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في إطار تفعيل خطة المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة 

 .الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكدت لبنى هالل، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية القانون لتوفير البيئة التشريعية 

، وهو األكثر قدرة على النمو، وتحقيق الالزمة للعبور باالقتصاد المصري إلى االقتصاد غير النقدي

التقدم والتنمية، واالرتقاء بنظام المدفوعات المصري، وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح 

 .مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي

 عويلزم مشروع القانون المقدم من البنك المركزي المصري جميع الكيانات الحكومية والقطا

الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وينص 

القانون أيضاً على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب 

أقساط دي، ووالجمارك، باإلضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النق

وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، وصناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو االكتتاب في 

رؤوس أموال الشركات أو صناديق االستثمار بمختلف أنواعها. ويقضي القانون في صورته النهائية 

يمة المبلغ المدفوع نقداً، في المائة من ق 10في المائة إلى  2بفرض غرامات على المخالفين ال تقل عن 

على نسخة « الشرق األوسط»وقالت هالل، في بيان صحافي حصلت  .على أال تتعدى المليون جنيه

الدراسات الخاصة بهذا القانون التي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت »منه أمس، إن: 

ه القومي للمدفوعات، في اجتماعأكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته، وعرضها على المجلس 

، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي َكلََّف 2017يونيو )حزيران(  3األول في 

لجنة تطوير المعامالت المالية غير النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، ولجنة التعديالت 

القانون، ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي، كما  التشريعية، برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد

تمت االستعانة باآلراء والمقترحات الُمقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة 

للتشريعات المماثلة في الدول األخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى 

 .«ن إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصريةتم االنتهاء م
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وكان مجلس الوزراء قد أعلن العام الماضي عزمه بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً، 

اعتباراً من بداية العام الجاري. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستبدأ التحصيل اإللزامي 

 500عات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية للمبالغ التي تزيد على للمدفو

جنيه. وكان مجلس النواب قد أقر، يوليو )تموز( الماضي، تعديالت قانون المحاسبة الحكومية التي 

 .تحقاتتحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مس

وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن 

تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خصوصاً أن البنية األساسية أصبحت مؤهلة تماماً، وأن ذلك 

هور تقدم خدمات عامة للجم لن يُكلف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية، ألنه يُلِزم الجهات التي

أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل 

مقابل الخدمة، مؤكداً أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل 

 .الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطيةانتقال األموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في 

، أمس، أن شبكة خدمات الدفع اإللكتروني األولى في «آي بي إم»وفي غضون ذلك، أعلنت شركة 

من أجل استيعاب النمو السريع للبيانات، وتعزيز القدرة « آي بي إم»مصر )فوري( قد اختارت أنظمة 

والمساعدة في مبادرة علم البيانات التي تهدف إلى  على تقديم خدمات دفع مبتكرة بشكل فورى سريع،

بتقديم خدمات مالية لألفراد والشركات من أجل تمكين « فوري»فهم أعمق الحتياجات العمالء. وتقوم 

دفع الفواتير وخدمات أخرى من خالل قنوات متعددة. كما تقوم بمعالجة ما يقرب من مليوني معاملة 

 .مالية إلكترونية يومياً 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-1264764 

 

 خصخصة البورصة يعزز التحول اإلقتصادي شرط الشفافيةإقتصاديون كويتيون:  - 9

 لإلكتتاب العام للمواطنين وسط ترقب المزايا الجديدة لإلستثمار % 50طرح 

 20:07 2019فبراير  19الثالثاء    gdarwish1@ صحافي غالب درويش 

أكد خبراء متخصصون في أسواق المال "إن تخصيص البورصة الكويتية من شأنه أن ينعش هذا 

المرفق الحيوي لتنفيذ خطط اجتذاب اإلستثمارات األجنبية ،وإعادة توطين االستثمارات المحلية ، ووفقا 

"فان قائمة المزايا االستثمارية من عملية التخصيص ستكون للخبراء الذبن تحدثوا ل اندبدنت عربية 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-1264764
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-1264764
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-1264764
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-1264764
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/9381
https://twitter.com/gdarwish1?s=09
https://twitter.com/gdarwish1?s=09
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/9381
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محفزا للإلقتصاد الكويتي ، من حيث الثقة ، مما سيفتح الباب أمام جهات محلية ، ودولية على الدخول 

 ".أدوات تمويلية مبتكرة لصغار المستثمرين في مختلف قطاعات اإلستثمارات كما ستوفر الخصخصة 

م تحقيق عوائد مهمة من حجم التداول الجديد في السوق ، ومن قيمة األسهم وتوقع الخبراء في حديثه

في المرحلة المقبلة، لكنهم ذكروا " بأن التحديات في إدارة السوق الجديدة هو الوصول بهذا المرفق 

االقتصادي إلى مصاف األسواق العالمية ، عبر تطوير األدوات االستثمارية ، إضافة تطوير التشريعات 

 نظمة التي من شأنها أن تكون متوافقة مع البورصات العالمية" .واأل

أنه بعد سنوات من تأجيل ملف خصخصة البورصة الكويتية تمكن "تحالف الخرافي" من   يشار

في المئة ، من رأسمال الشركة ، وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أخيراعن ترسية  44الفوز بحصة 

مليون سهم ، حيث كشفت هيئة سوق المال عن ترسية  84ة التي تشكل المزايدة على الحصة المذكور

في المية من شركة البورصة  44مزايدة الخصخصة على تحالف االستثمارات الوطنية والخاصة ببيعغ 

 مليون دينار. 20فلسا الواحد بنحو  237مليون سهم بسعر  84.134والبالغة 

 مطالبات بتعزيز الشفافية مع ترقب اإلكتتاب

الى ذلك نوه الخبير المالي واالقتصادي ميثم الشخص في اتصال مع اندبدنت عربية على أهمية 

طرح القواعد الجديدة الدراج األسهم حتى تتضمن بنودا مدروسة بعناية بما في ذلك التزامات األعضاء 

ت وتأثير اوالشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية ، وصوال للطرق المتبعة لحساب المؤشر

  اإلجراءات المؤسسية على المؤشرات."

وأشاد الخبير ميثم بإتمام تصنيف البورصة الكويتية ، في مؤشرات "فوتسي راسيل "كسوق مالي 

ناشئ وتصنيفها في مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز" كسوق مالي ناشئ اعتبارا من الربع 

 ."2019الثالث من 

مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال قد ضم مؤشر الكويت في في الوقت ذاته يشار الى أن 

المراجعة السنوية لتصنيفات األسواق تمهيدا الحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في يونيو 

وأكد  يمهد الطريق أمام بلوغ بورصة الكويت لمستويات غير مسبوقة.  )حزيران ( مما 2019

همية التخصيص والذي من شأنه أن يكون عالمة فارقة في تاريخ االقتصادي ميثم في حديثه على" أ

اقتصاد الكويت، السيما وأن القطاع الخاص بات شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية "كويت جديدة 

2035." 

 التحول للتخصيص يفتح أبواب اإلستثمار محليا ودوليا
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خالد  ت لصالحية العربية في الكويمن جاتبه قال الخبير االقتصادي والمدير االستثماري في شركة ا

سنوات ، على أن يطرح  4كان معد له منذ  الحربي ل اندبدنت عربية "إن تخصيص البورصة الكوييتة 

 في المئة بعد ذلك ". 50لإلكتتاب العام بنسبة 

وقال "إن هذا التطور لسوق ناشيء يعتبر طفرة ايجابية ، خصوصا إذا عرفنا أنه ومع بداية اإلعالن 

التوجه نحو تخصيص السوق فقد تم دخول ما يقارب المليار دينار من صناديق ومستثمرين  عن

 لإلستثمار" .

وقال "ان تحول البورصة الى القطاع الخاص من شأنه أن يعزز الشفافية ، والحوكمة واالفصاح 

 بورصة ".التحقيق من الشفافية والعدالة عبر محكمة خاصة للنظر في القضايا المنظورة في   ، إضافة

فأجاب "  وبسؤاله إن كان هذا االنفتاح قد يجلب سيولة ساخنة ليس هدفها االستثمار بل المضاربة 

ان المضاربات موجودة في األسواق سواء بالتخصيص أو بدونه ، لكننا اليوم نشهد بناء عمل مؤسساتي 

 مكتمل جوانب المحاسبة ".

ع نه في السبعينات ، مثل تخصيص شركة المشاريبل أ وذكر "إن التخصيص ليس جديدا في الكويت 

، وبالتالي فإن تخصيص البورصة هو امتداد لما كانت  من الشركات  القابضة ، وشركة كيبكو وغيرها 

 عليه الكويت في السابق ".

وقال الخبير الحربي " إننا بأمس الحاجة للتخصيص اليوم في منطقة الخليج لتطوير أسواقنا الناشئة، 

 ب المنافسة ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع األسواق العالمية ".وفتح با

إنه   فاجاب "نعم للسوق ،   فلس هل هو مناسب 100وبسؤاله إن كان سعر اإلكتتاب المتوقع 

وق والتداول فإن الس ومناسب فالقيمة اإلسمية لالكتتاب متوافقة مع معظم أسواق الخليج ، وبالنهاية  جيد 

في ظل هذا السعر المناسب لإلكتتاب سوف  عر التداول في المستقبل " مؤكدا " بأنه هو من يفرض س

 تتوسع دائرة الشراء من الجميع "..

https://www.independentarabia.com/node/8696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8

4%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-

%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9 
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https://www.independentarabia.com/node/8696/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 السودان يتطلع للخروج من األزمة االقتصادية وسط استمرار االضطراب السياسي - 10

التجاري وتدهور سعر الصرف عوامل تعمق الفجوة في الحياة  ارتفاع الديون الخارجية والعجز

 المعيشية

  2019فبراير  18االثنين   إندبندنت عربية 

 جانب من المظاهرات في السودان بعد تفاقم األـزمات االقتصادية .)أ.ف.ب(

أزمات اقتصادية خانفة في ما يتعلق بالخبز والوقود وتوفير السيولة بالعملة المحلية يعيش السودان 

واألجنبية، فضالً عن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني أمام العمالت األجنبية. الحكومة السودانية، 

اهرات ظقبل وبعد تفجر األزمة الحالية، وعدت بحل المشكلة، إال أن ذلك لم يحدث، مما تسبّب في الت

 اليومية .

إلى ذلك، يرى محلّلون اقتصاديون في حديث لـ إندبدنت عربية "أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة 

في السودان، والتي تحكم منذ سبتمبر )أيلول( الماضي، لم تفلح في إيجاد حلول صحيحة لتوفير 

رتفاع أسعار الخضروات اإليرادات، بل ان األزمة تفاقمت في سعر الصرف اليومي، باإلضافة الى ا

 والغذاء ".

وبحسب الخبراء، "فإن ارتفاع حدة العجز التجاري وبقاء معدالت التضخم عند أعلى مستوى،  

عوامل أدت الى المزيد من األزمات في ما يتعلق بالخبز والطحين، والوقود واألوراق النقدية، وذلك 

 نتيجة ارتفاع سعر الدوالر مقابل الجنيه في األسواق ".

ويؤّكد الخبراء ان "كل ذلك أدى الى ارتفاع كلفة المعيشة في السودان وسط محدودية األجور، مما 

جعل الحكومة السودانية تُقر زيادة أجور العاملين في الدولة. لكن رغم ذلك، فإن الفجوة السياسية 

 واالقتصادية قد توسعت .

ّكد الخبير االقتصادي الدولي واالستقصائي في هذا الصدد، يؤ: من الزراعة الى النفط بداية األزمة 

عبد الرحمن األمين في اتصال مع إندبدنت عربية "إن نظرة سريعة على أزمة االقتصاد السوداني 

تُظهر ان األزمة تعود للخلل الذي سيطر على إدارة الدولة للقطاعات االقتصادية، والتي كانت تعتمد 

 لكن بعد تغير االتجاه واالعتماد على النفط فقط، اد الثابت.زراعة والقطن، واالقتصفي البداية على ال

 انقلبت هيكلية االقتصاد من منتج زراعي الى مستورد رغم الوفرة المالية التي حصل البلد عليها ".

، تم تصدير أول شحنة من النفط بكميات 1999وذكر الخبير السوداني في حديثه "انه ومنذ عام 

ي وقت كانت حقول النفط وعمليات التنقيب في الجنوب تعمل في أجواء ألف برميل، ف 600تصل إلى 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
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من االستقرار. وبعد أن بدأت العمليات العسكرية، توقّفت هذه الحقول عن العمل، حتى ان النظام الحاكم 

 الحالي اعتمد سياسة األرض المحروقة في تلك المنطقة، فخسر السودان موارده من النفط ".

لالستفتاء   بعد طرحها 2005انطالق عملية السالم الشامل وتوقف الحرب في  وقال "إال أنه ومع

 بضمانات دولية، تم العمل على تشغيل هذه الحقول ".

واعتبر انه "مع دخول الجنرال جون قرنق حكومة الوحدة بتعيينه نائباً للرئيس السوداني عمر 

قائد لنفطية حركة، وذلك حتى وفاة قرنق، الالبشير، بدأ النشاط االقتصادي في التنامي وشهدت الحقول ا

يوماً في منصبه الرسمي، مما أدى بعد ذلك إلى واقع مضطرب جديد، حيث  21الجنوبي، بعدما أمضى 

 بدأت الحرب ومن ثم حدث االنفصال ".

وأضاف الخبير: "مما أعاد الحكومة السودانية الى مربع أزمة استخراج النفط من جديد، ومن هنا 

األزمات االقتصادية والمالية ".وأكد "ان التحول االقتصادي من االعتماد على الزراعة   عياتبدأت تدا

وانتاج القطن الى النفط من دون رؤية اقتصادية بعيدة المدى، مع اضطراب سياسي في مناطق االنتاج، 

 هو سبب جوهري لما يعيشه السودان من تدهور مالي في الميزانية ".

وقال األمين "انه مع اعتماد السودان على النفط، وهو  : رجي إلى مستوى قياسيارتفاع الدين الخا 

المادة الناضبة، بدل الزراعة، حصلت النقلة المعاكسة." من جهة اخرى، أشار االقتصادي السوداني 

الخارجية   في حديثه الى "أن فشل المشروعات االقتصادية للحكومة الحالية يرجع الى ارتفاع المديونية

مليار دوالر، علماً بأن قيمة ما صّدره السودان من النفط من عام  54التي وصلت حداً قياسياً بلغ و

 مليار دوالر، بحسب مصادر مالية عالمية ". 75و 65بلغ بين   2011حتى  1999

وأضاف ان "ما شهده السودان من ارتفاع في الدين الخارجي فاق التوقّعات في ظل غياب الشفافية 

ية للجهات الرسمية التي حرصت على التعامل مع اعالن أرقام التصدير، والموارد من النفط والمصداق

وتوقع الخبير أن تلجأ حكومة البشير الى طباعة النقد من دون غطاء،  بمستوى من السرية الشديدة ".

ما ها، كوذلك في ظل تفاقم األزمة الحالية. وعندما نشهد ذلك، فان ورق العملة سيكون أغلى من قيمت

 هو حاصل في الدول التي تعاني من األزمات كفنزويال ".
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 الخطة اإلنقاذية لكهرباء لبنان - 11

 عاماً تبقى األزمة مستعصية على الحل، على الرغم من استنزاف الموازنة 20بعد أكثر من 

  2019مارس  24األحد    jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد 

يتفق مجلس الوزراء اللبناني على ضرورة حل أزمة الكهرباء، وإنما يختلف على أسلوب الحل. 

نانية بوقد شكل لهذه الغاية لجنة وزارية لدراسة الخطة الجديدة التي طرحتها وزيرة الطاقة والمياه الل

ندى البستاني، وهي إذا دققنا فيها ال تختلف إال بالتواريخ وبعض النقاط القليلة عن الخطة القديمة، التي 

 . فما هي أبرز بنود الخطة القديمة الجديدة؟2010كان طرحها الوزير جبران باسيل في العام 

 ركائز هي: 3للحل المقترح 

 الجباية.خفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين  -

زيادة القدرة اإلنتاجية وتحسين فعاليتها وخفض كلفة المحروقات من خالل استخدام الغاز  -

 الطبيعي.

 زيادة التعرفة. -

تركز الخطة على الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية تضمن تأمين الكهرباء بأسرع وقت 

 ممكن وأدنى كلفة ممكنة وأقل إثر بيئي.

 فتبدأ في زيادة القدرة اإلنتاجية من خالل:أما خريطة الطريق 

ميغاوات  1450لمدة بين ثالث وخمس سنوات بقدرة  2020إنشاء معامل مؤقتة ابتداء من العام  -

يتم تركيبها في أي موقع مناسب وفي شكل سريع وبالتوازي تنشأ معامل دائمة في سلعاتا والزهراني 

 والحريشة.

 2020مة وتحديداً معامل الذوق والجية والحريشة بداية العام إخراج المعامل القديمة من الخد -

 الستبدالها.

 عبر محطات تخزين وغاز عائمة. 2021تأمين الغاز الطبيعي المسال في العام  -

 ميغاوات. 600ميغاوات وطاقة من الرياح بقدرة  840تركيب محطات طاقة شمسية بقدرة  -

ع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة تحّدد المزيج وفي هذا السياق يُعمل حالياً بالتعاون م

في المئة من الكهرباء المستهلكة من  30األفضل العتماد تقنيات الطاقة المتجددة وصوالً إلى إنتاج 

 الطاقة المتجددة.

 خفض الهدر الفني وتحسين الجباية من خالل:

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
https://twitter.com/jessytradmtv
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
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يار ليرة من خالل خفض مجمل مل 1200على تحصيل حوالي  2026و 2019العمل بين أعوام  -

 في المئة تقريباً. 11في المئة حالياً إلى ما دون  34الهدر من معدل 

مليار ليرة  444مليار ليرة إضافية، إضافة إلى  555تفعيل أعمال الجباية من خالل تحصيل  -

مستحقات مليار ليرة  1820لبنانية عبارة عن مستحقات مترتبة على مخيمات الالجئين الفلسطينيين و

 اإلدارات العامة ومصالح المياه.

 رفع التعرفة من خالل:

 138خفض العجز المالي، فمؤسسة كهرباء لبنان ستلجأ إلى زيادة المعدل الوسطي للتعرفة من  -

 ليرة لبنانية. 217حوالي  2020ليرة لبنانية للكيلوات ساعة ليصبح بداية العام 

اريع اإلنتاج ليتم تدريجاً إضافة معملين جديدين بقدرة كل ذلك يترافق مع استكمال العمل على مش

 ميغاوات وذلك بعد إنهاء عقود المعامل المؤقتة وفق الجدول التالي: 1100

 :2019في العام 

 .2البدء بتنفيذ معمل دير عمار  -

 خفض الهدر الفني وغير الفني على شبكة التوزيع. -

 يين واإلدارات الرسمية.العمل على تحصيل متأّخرات مخيمات الفلسطين -

 البدء بتركيب العدادات الذكية. -

 :2020في العام 

 ميغاوات من الطاقة المؤقتة. 1450وضع  -

 ميغاوات من الطاقة الشمسية. 180وضع  -

 ميغاوات من طاقة الرياح. 220وضع  -

 فصل معمل الحريشة الحراري الستبداله. -

 :2021في العام 

 .2ل دير عمار ميغاوات من معم 360وضع  -

 تنفيذ محطات تغويز الغاز المسال في دير عمار وسلعاتا والزهراني. -

 :2022في العام 

 ميغاوات من إنتاج البواخر الحالية. 370خروج  -

 .2ميغاوات من معمل دير عمار  550وضع  -

 .2ميغاوات من معمل الزهراني  360وضع  -
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 .1ميغاوات من معمل سلعاتا  360وضع  -

 معملي الذوق والجية عن الشبكة.فصل  -

 ميغاوات محطات شمسية. 300وضع  -

وفي ما يخص الخطة الجديدة، يرى الخبير بشؤون الكهرباء الدكتور باتريك مارديني أن الخطة 

المطروحة جيدة في الشكل وضرورية، وإنما المطلوب وقبل الشروع ببند زيادة اإلنتاج، العمل أوالً 

غير الفني، باإلضافة إلى تحسين الجباية. فأي إنتاج إضافي ومكلف للدولة، على خفض الهدر الفني و

سيُهدر نصفه قبل الوصول إلى المواطن وهو مكلف أصالً، والدولة اللبنانية ال تستطيع حالياً تأمين 

 االعتمادات لتشغيل البواخر الحالية... فبذلك تهدر الدولة نصف الكلفة التي تتكبدها من دون نتيجة.

ي هذا اإلطار وضمن مقترح اإلنتاج من المعامل المؤقتة، يرى مارديني في المولدات القائمة وف

حالً جيداً وغير مكلف، كون المولدات لديها شبكات قائمة من دون هدر ونسبة تحصيل للفواتير تصل 

ض تناقكما يعلق مارديني على كون الخطة تتطلب حالً سريعاً وأقل كلفة، وهنا  في المئة. 100إلى 

 واضح، فإما حل سريع وبالتالي مكلف وإما حل غير مكلف وسريع.

وحالياً تدرس لجنة وزارية مصغرة خطة الكهرباء المقترحة، التي خصص لها المانحون ضمن 

مليون دوالر. ونقاط الخالف األبرز تبقى كما باألمس، هي اإلنتاج المؤقت وإلزامية  600مؤتمر سيدر 

 اقصات عند تلزيم أي مشروع.التوجه إلى دائرة المن

https://www.independentarabia.com/node/14296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 

 

 النقد الدولي: الوظائف محور النمو في الضفة الغربية وغزة - 12

  - 2019حزيران / يونيو  26 

 مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين الغارد

الغارد رأت أن خلق فرص العمل وتعزيز االقتصاد المحلي في الضفة الغربية وغزة، يتطلب 

 حسن النيات من جميع األطراف، بما فيها دول الجوار والمنظمات والحكومات

https://www.independentarabia.com/node/14296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/14296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/14296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/14296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/node/14296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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الغارد، أن النمو االقتصادي في الضفة الغربية اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين 

وقطاع غزة يجب أن يكون مدفوعا بزخم وفرة فرص العمل بمختلف القطاعات، وذلك في مداخلة لها 

 .خالل أعمال اليوم الثاني من المؤتمر االقتصادي "ورشة السالم من أجل االزدهار" في المنامة

صاد المحلي في الضفة الغربية وغزة، يتطلب الغارد رأت أن خلق فرص العمل وتعزيز االقت

 .حسن النيات من جميع األطراف، بما فيها دول الجوار والمنظمات والحكومات

وأشارت إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بإمكانها استيعاب عدد كبير من فرص 

 .العمل داخل األراضي الفلسطينية

اب ارتفاع نسب البطالة في فلسطين، بخاصة في قطاع غزة، لكن الغارد لم تُشر في كلمتها إلى أسب

 .، بحسب أرقام اإلحصاء الفلسطيني%44البالغة نسبة البطالة فيه 

 %18ألفاً، موزعين على  450بعدد عاطلين من العمل يبلغ  %31وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين 

 .في قطاع غزة %44في الضفة الغربية، و

عاما، بتعطيل فرص اإلنتاج بسبب منع إدخال المواد الخام  13طاع منذ وتسبب حصار االحتالل للق

 .2008عمليات عسكرية منذ عام  3وتضييقات على رجال األعمال والمصّدرين، وتنفيذ 

وافتتحت خالل وقت سابق، يوم الثالثاء، أعمال مؤتمر المنامة تحت عنوان "السالم من أجل 

 .لةاالزدهار"، بمشاركة عربية ودولية هزي

وتهدف الخطة االقتصادية، التي أعلنها البيت األبيض األسبوع الجاري، إلى ضخ استثمارات على 

 .مليار دوالر 50شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين واألردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية تبلغ 

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%

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

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1293652 

 

 قدرتهاافتتاح أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية بالعالم.. هذه  - 13 

 2019 يونيو / حزيران 30 األحد،

أعلنت شركة مياه وكهرباء اإلمارات عن افتتاحها  – (CNN)دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

محطة "نور أبوظبي"، السبت، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 

 .ميغاوات 1177

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1293652
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1293652
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1293652
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1293652
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-1293652
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السبت، سيمكن العاصمة اإلمارتية من زيادة إنتاج الطاقة  المشروع الذي بدأ عملياته التجارية

المتجددة، فضالً عن الحد من استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء، ما سيحد أيضاً من 

ألف  200انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 

 .رقات، وفقاً لما ذكرته وكالة األنباء اإلماراتيةسيارة من على الط

مليون  871وقد صممت حكومة أبوظبي محطة الطاقة الشمسية، التي بلغت تكلفتها اإلجمالية 

 .دوالر، بالتعاون مع ائتالف يضم شركتي ماروبيني اليابنية وجينكو سوالر القابضة الصينية

 

 ألف شخص 90المحطة تنتج طاقة تكفي لتغطية احتياجات 

مليون  3.2ألف شخص، أكثر من  90وتتضمن المحطة التي تنتج طاقة تكفي لتغطية احتياجات 

 .كيلومترات مربعة 8لوحة شمسية، ثبتت على مساحة 

كما سجلت "نور أبوظبي" رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة األكثر 

 .فلس لكل كيلووا ساعة 8,888تنافسية على مستوى العالم بقيمة 

ويقول محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء اإلمارات، إن إنجاز 

 2017التي تم إطالقها في عام  2050المشروع "يمثل عالمة فارقة في استراتيجية اإلمارات للطاقة 

، وتقليل 2050بحلول عام  %50بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 

، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تحول القطاع من خالل %70البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 

 ."توفير مصادر طاقة بديلة يمكنها مساعدتنا على تعزيز استدامة قطاعات المياه والكهرباء

حسين دة التي تولدها المحطة ستساهم في تبينما أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الطاقة المتجد

استخدام الموارد الطبيعية في البالد، مضيفاً أن محطة نور أبوظبي "ستسهم في قطاع الطاقة المتجددة 

 1,287ميغاوات إلى  110من خالل زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية الحالية في أبوظبي من 

 ."تمرة في إمارة أبوظبي ودولة اإلماراتميغاوات، باإلضافة الى قابلية الزيادة المس

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/30/noor-abudhabi-solar-

project 

 

 

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/30/noor-abudhabi-solar-project
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/30/noor-abudhabi-solar-project
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 االقتصاد السوري: -رابعاً 

..هوية الئقة لالقتصاد السوري تنتظر ” حفظ ماء الوجه”اقتصادي واجتماعي لـ وصفة إنقاذ - 14

 ..جرأة القرار

 :الخبير السوري –ناظم عيد  

لن يفضي بنا الدوران في الحلقات المفرغة إاّل إلى مزيٍد من الغثيان..الغثيان هو الشعور الوحيد 

مصدر رزق ” العام السوري الذي بدأ يستحكم بكل متابع لخيارات حل مشكالت القطاع 

صاد في بلورة الهوية الجديدة لالقت”..رفع العتب“والتجريب الخجول والمرتبك على طريقة ”..الماليين

 .السوري، التي ما زلنا مترددين في إعالنها، ونلوذ بالهمس للبوح بها

ا سنكون بأننلكن الوقائع الجديدة و الضرورات التي فرضتها الحرب كاستحقاقات إنقاذيّة، تشي  

قريباً جداً أمام منعطفات اقتصادية حاّدة، قد ال تخلو من المفاجآت، وفق الترجمة الشعبية لمفهوم التغيير، 

إاّل أن علم االقتصاد وتطبيقاته ال يكترث كثيراً للثوابت، فال ثوابت في االقتصاد، وبعضهم كان أكثر 

قد تكون العبرة الحقيقية في العائد أو الحصيلة أيضاً.. وبالفعل ” ال محّرمات“جرأة عندما رأى أنه 

التنموية بكل تشعباتها ومساراتها، وليس بالشعارات والوجدانيات ذات األثر الواهي عادة في دفاتر 

 .الحسابات وقراءات الجدوى

من هنا نستطيع أن نبدد الهواجس بشأن مستقبل هويّة االقتصاد السوري، بعيداً عن النظريات 

ي اندحرت أمام خصوصيات كل بلد، فال نظريات جاهزة بتطبيقاتها في عالم اليوم.. وهنا القديمة الت

نصل إلى جدلية العام والخاص، التي قد ال تتأخر لتكون موضوع الواجهة في حيز التداول الرسمي 

والشعبي، وقد جرى الحديث عن دراسة تعرض خيارات عّدة لمصير شركات القطاع العام 

 .”مستقبل القطاع العام السوري” وان أشمل هو الصناعي..تحت عن

وبما أن إدارة التغيير أهم وأكثر حساسية من التغيير ذاته، سيكون ثمة حساسية عالية قابعة داخل 

والتي بالتأكيد ستكون ” الجراحية“ملف معالجة الشركات الحكوميّة، بعد تعدد الرؤى والخيارات 

 .ت شعبية حتى في عالم الطب واالستشفاءموجعة، لكن القرارات الجراحية ليست ذا

لقد كان تحويل الشركات الحكومية إلى مساهمة عامة أو خاّصة، بنداً بارزاً في سياق الدراسات 

التي جرى تداولها، ورغم تعدد المقترحات، إاّل أن الحكمة تقتضي التمّسك بهذا البند كخيار استراتيجي 

ضرة بقّوة، إلى جانب نفض الغبار عن أصول هائلة مجّمدة أو فعالً، ألنه يضمن بقاء ملكية الدولة حا

 .خاسرة
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هنا تبدو بضعة مؤسسات حكومية كبرى مرّشحة بقّوة للدخول في المعترك االقتصادي الجديد 

وفي اختصاصات بعيدة عن   ،”االندثار”بمشهده الشامل، على أنقاض تلك األصول المرّشحة لـ

في مقّدمها المصارف الحكومية األكثر مالءة.. التجاري  اختصاصها ومجال نشاطها، وقد يكون

والعقاري والتوفير، إضافة إلى مؤسسة التأمين السورية، والتأمينات االجتماعية، ومؤسسة التبغ، 

 .وشركة االتصاالت، وأمثال هذه الهياكل االقتصادية الكبرى

في الشركات  % 51ها من الممكن أن تدخل كل من هذه المؤسسات كمساهم تأسيسي بنسبة أقل

الحكومية التي ستتحّول إلى مساهمة، وطرح الباقي من األسهم لالكتتاب العام، أو الخاص على شكل 

الباقية.. طبعاً هذا بعد دراسة وضع كل شركة مطروحة  %49بضعة شركاء بحصص متساوية من الـ 

لعملها ونشاطها الجديد، قبل  للعالج، وتقييم أصولها، ثم إعداد دراسات الجدوى الكاملة والمتكاملة

طرحها للمساهمة عامة كانت أو خاصة، والتجربة ليست بجديدة كلياً في قطاعنا العام، فالمؤسسة العامة 

، ومصرف التوفير والمؤسسة ومؤسسة %10السورية للتأمين تساهم في رأسمال البنك العقاري بنسبة 

 .ة، ولو أن المثال غير مطابق كلياً لما نطرحهسوري –التأمينات االجتماعية، مساهمان في بنك قطر 

بعيداً عن المعالجات الجارية على ملف الشركات الصناعية العامة، يجب أن يكون لمؤسسات 

الدولة، صاحبة الريع الكبير والعوائد المجزية، بصمات واضحة في مختلف قطاعات االقتصاد، وأاّل 

ا، خصوصاً البنوك، فقد درجت العادة في كبرى تقتصر أعمالها على األطر الضيّقة الختصاصاته

االقتصادات العالمية أن تتولى البنوك الحكومية مهمة ترسيخ حضور الدولة في معظم الهياكل 

 .االقتصادية الكبرى

من أسهم شركة مرسيدس  % 53األلماني امتلك ” دويتشه بنك“ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن 

كل من دايملر وبنز، وباتت اآلن شركة مساهمة عامة تعود الحصة لصناعة السيارات، التي أسسها 

 .الكبرى منها للحكومة األلمانية ممثلة بالبنك المذكور

نسبة في حسابات ال” الدويتشه” لدينا المصرف التجاري السوري صاحب أكبر مالءة نقدية، يعادل 

أمينات ينام على مالءة هائلة، والت والتناسب بين االقتصادين السوري واأللماني، ومصرف التوفير الذي

 .من موجوداتها % 50االجتماعية التي تبحث عن ميادين الستثمار 

هو طرح يجب أن يوضع على طاولة الدراسة والقرار، الطاولة ذاتها التي يجري عليها تقليب 

ية نونخيارات إعادة ترتيب أوضاع أصول شركات القطاع العام الصناعي..و ال نظن أن الصيغة القا

ستكون عائقاً..فنموذج الشركات القابضة بات خياراً إستراتيجياً يمكن الركون إليه الحتواء ائتالف 

مساهم عمالق يدير محفظة استثمارية دسمة ومرنة.. تكون حكوميّة نعم لكن بذهنيّة متحررة من أسباب 
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خروج لإلرادة الحقيقية الالزمة لل الفشل التي أدت إلى ترهّل مؤسسات القطاع العام عموماً، بما أننا نفتقر

 .من شرنقة الروتين

بهذه الطريقة نكون قد قطعنا سلسلة هواجس كبيرة على مستقبل القطاع العام، ومخاوف من ضياع 

ملكية الدولة ألصول هائلة طالما كانت مظلّة رعاية اجتماعية ضامنة الستقرار حياة الماليين في هذا 

 http://syrianexpert.net/?p=40610    .البلد

 

 .. سورية تتجه نحو تصحيح االختالل الصارخ في ميزانها التجاري - 15

 :الخبير السوري 

بدأت سورية تطبيقات أشبه بالجراحية لتصحيح اختالالت ميزانها التجاري على خلفيّات الحرب 

 .خلفتها على مستوى العمل االقتصاديوالبيئة الجديدة التي 

سلسلة طويلة من السلع ” طرد“ويبدو فعالً أن الحكومة عازمة وبنشاط مكثّف حالياً على 

المستوردة، وإحالل سلع محليّة أي ذات منشأ سوري مكانها، وهذا من شأنه إحداث حالة إنعاش وانتعاش 

 .على مستوى مختلف البنى االقتصادية واالجتماعية

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ، وفقاً لصحيفة الوطن، بأن الوزارة  ولفت

تعمل بشكل حثيث على متابعة موضوع إحالل المستوردات وفقاً ألولويات استهالكها في المجتمع 

 مادة، وذلك بناء على توجهات الحكومة، وأوضح الخليل أن 45المحلي وقد بلغ عددها حتى اآلن 

الظروف التي تمر بها سورية وتداعياتها على المستويات كافة استدعت التعامل بأدوات وسياسات 

مختلفة، ووفقاً لكل قطاع أو مجال، وفي هذا اإلطار برزت أهمية صناعة بدائل المستوردات كواحدة 

حقيقه ما يمكن تمن أهم األدوات التي يمكن أن تساهم في دعم استقاللية القرار االقتصادي، بالنظر إلى 

 .من اكتفاء ذاتي

ولفت الخليل إلى أن الجهود الحكومية تركزت على دعم تنفيذ هذا التوجه، السيما مع بدء الدخول 

في مرحلة التعافي االقتصادي، إذ عملت الوزارة على تصميم برنامج إحالل صناعة بدائل المستوردات 

قد رة بمتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، والذي تم إقراره في مجلس الوزراء، وتم تكليف الوزا

تم اختيار مجموعة من السلع المستهدفة استناداً إلى وزنها النسبي في المستوردات، باإلضافة إلى عدد 

من القطاعات، وجرت دراسة كل سلعة أو قطاع بشكل منفصل، وذلك لجهة إمكانيات إنتاج السلع محلياً 

 .ومتطلبات ذلك

http://syrianexpert.net/?p=40610
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لى ذلك تم االنتهاء من دراسة العديد من المواد منها الخميرة والورق واإلطارات والنشاء وبناًء ع

وغيرها من السلع التي تم االتفاق عليها ضمن برنامج إحالل … والقطر الصناعي والزيوت

المستوردات كبدائل يمكن طرحها لإلنتاج محلياً، فيما تم االنتهاء من دراسة قطاع الصناعات النسيجية 

وقطاع األدوية النوعية وذلك على صعيد القطاعات، ويتم اقتراح التدخالت الالزمة على مستوى كل 

سلع أو قطاع، وقامت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية برفع النتائج ليصار إلى متابعتها بالتنسيق 

 .مع الجهات المعنية

ستوردات الحبيبات البالستيكية مع ومن هذه المواد والسلع التي تم طرحها ضمن برنامج إحالل الم

إنشاء مجمع للبتروكيماويات، واألدوية البشرية غير المصنعة محلياً، واألقمشة غير المنتجة محلياً 

)جينز، جوخ.. إلخ(، إضافة إلى زيوت نباتية خامية بدءاً من البذور النباتية، والخيوط غير المنتجة 

، والورق، وقطع تبديل سيارات، وآالت، وطالئح محلياً وخاصة )الكومباكت، الصنعية.. الخ(

بالستيكية، والبطاريات، والخميرة، واإلطارات، وألواح الفورميكا، وحليب مجفف، وأجهزة إنارة 

ولمبات وليدات، وفوط صحية وأصناف مماثلة لجميع األعمار )عجزة وكبار السن ومعوقين(، وألكيل 

وارير المستخدمة لألدوية، وأحذية رياضية، وصاج بدءاً البنزين، وقوارير زجاجية وأوان وخاصة الق

من صهر سكراب الحديد، وانفرترات، والسيليكون بدءاً من الرمال المتوافرة محلياً، وورق ألمنيوم، 

وألواح الزجاج بكل أنواعها بدءاً من الرمال المتوافرة محلياً، ومادة الفريت المستخدمة في صناعة 

 .طعها التبديلية، وجرارات زراعيةالسيراميك، والمصاعد وق

ونّوه الوزير بأن الوزارة تتبنى منهج الواقعية في الحل، بمعنى أنه ليس من الضروري أن ينتج 

عن دراسة كل سلعة إمكانية تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والعمل مستمر ضمن هذا البرنامج 

لياً مع االستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها مح لتحقيق أهدافه المنشودة والتي تتمثل في تخفيف فاتورة

تحقيق االكتفاء الذاتي وصوالً إلى استقاللية القرار االقتصادي، كما أن بناء سياسة إحالل للواردات 

يجب أن يتم بشكل ينسجم مع المنظور التنموي للمرحلة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالتوجه نحو 

 .التي تحمل قيمة مضافة مرتفعةالصناعات التي تشكل حوامل للنمو و

http://syrianexpert.net/?p=40601 

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=40601
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 تراجع سعر الليرة سببه زيادة الطلب على تمويل العمليات التجارية - 16

   2019-06-04 

 اً العمليات التجارية ..والمضاربة أيضمركز مداد: تراجع سعر الليرة سببه زيادة الطلب على تمويل 

 :االقتصاد اليوم ـ خاص

تقريره االقتصادي األسبوعي، الذي بين فيه ” مداد“أصدر مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

تراجع الليرة السورية بصورة متسارعة مقابل الدوالر األمريكي خالل تعامالت منتصف هذا األسبوع 

 .في السوق الموازية

ليرة سورية للدوالر  580للدراسات واألبحاث يتجاوز سعر صرفها مستوى ” مداد“وحسب مركز 

األمريكي الواحد، غير أن سعر صرف الليرة السورية شهد مع نهاية تعامالت األسبوع تحسناً جوهرياً 

سجلة ممقابل الدوالر األمريكي، إال أنه سجل انخفاضاً طفيفاً مقابل الدوالر األمريكي مقارنة بمستوياته ال

ليرة  578وقد وصل مستوى سعر صرف الليرة السورية بالمتوسط عند  في نهاية األسبوع السابق،

 .ليرة سورية للمبيع مقابل الدوالر األمريكي الواحد خالل هذا األسبوع 582سورية للشراء وعند 

لى اجع إلالبحاث والدراسات لعدة األسباب الرئيسة وراء هذا التر” مداد”ويعود ذلك حسب تقرير

استمرار الزيادة )الطارئة( في الطلب المحلي على القطع األجنبي لتمويل بعض العمليات التجارية ال 

رقب وفي ظل استمرار حالة ت سيما المشتقات النفطية، وازدياد عمليات المضاربة على الليرة السورية،

قابل ف الدوالر األمريكي مالسوق لتطور العمليات العسكرية شمال البالد، إضافة إلى تحسن سعر صر

 .العمالت الرئيسية في األسواق المالية العالمية

فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي لدى المصارف ” مداد”وحسب

وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة 

وكذلك سعر  ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد، 436كي عند مستوى السورية مقابل الدوالر األمري

شراء الدوالر األمريكي لتسليم الحواالت الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 

ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي بموجب النشرة الرسمية عند  434

 .ليرة سورية للشراء 435سورية للمبيع  ليرة 438مستوى 

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خالل تعامالت هذا 

ليرة سورية في نهاية  645األسبوع، فقد بين التقرير استقرار سعر صرف الليرة السورية عند مستوى 

https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
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األسبوع السابق، علماً بأن الليرة السورية تراجعت  هذا األسبوع مقارنة مع المستوى المسجل في نهاية

 ليرة سورية، 655خالل تعامالت منصف هذا األسبوع ليصل زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 

، لينخفض زوج %0.13بينما ارتفعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته 

 486.1ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى  485.46)اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 

 المصدر: االقتصاد اليوم .ليرة سورية في نهاية األسبوع السابق

https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-

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

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B 

 

 !أشهر.. لهذا السبب 3تخسر أكثر من مليار ليرة خالل  MTN شركة - 17

 :االقتصاد اليوم 2019-06-04   

ليرة، مقابل مليار  1.3خالل الربع األول من العام الحالي نحو  "MTN بلغت خسائر "شركة

 .2018أرباح تجاوزت ملياري ليرة خالل الفترة المقابلة في 

وبحسب البيانات المالية للشركة، فإن سبب الخسائر يعود إلى زيادة استثمارات الشركة في أصولها 

مليارات ليرة، مما أدى إلى زيادة مصاريف اهتالك الشبكة وإصالحها  4الثابتة وبنيتها التحتية بنحو 

 .مليار ليرة 1.8صل إلى بمبلغ و

وبينت الشركة أن هذا األمر جاء مع عودة األمان وبدء اإلعمار، مؤكدة أن من أسباب الخسائر 

مليون ليرة، وذلك نتيجة للظروف التي  589بما يعادل  %20ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة 

 .حاليعانى منها قطاع الطاقة في سورية خالل األشهر األولى من العام ال

مليار  19.8إلى  2018مليار ليرة في الربع األول  17.4من  %13.7وارتفعت إيرادات الشركة 

 156.4إلى  146.1من  %7.1ليرة في الربع األول من العام الحالي، كما ارتفع مجموع الموجودات 

 .مليار ليرة 9.4إلى  10.7من  %12.1مليار ليرة وانخفضت حقوق المساهمين 

، مقابل أرباح بلغت 2018مليارات ليرة سورية خالل العام الماضي  8.2نحو  وربحت الشركة

 .%33، بارتفاع نسبته 2017مليارات ليرة في  6.2حوالي 

https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B
https://www.economy2day.com/new/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-MTN-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1..-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8!
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، حصلت الشركة على الموافقة النهائية إلدارج أسهمها في "سوق 2019وفي نهاية كانون الثاني 

ح عدد الشركات المدرجة بالبورصة حتى ب، ليصب –دمشق لألوراق المالية"، ضمن السوق الموازية 

 .شركة 26اآلن 

، والمخصصة لتحديد السعر 2019أيار  16وانتهت الجلسة االستكشافية التي جرت بتاريخ 

سهم، على  5,000، بتقابل بين طرفي البيع والشراء بمقدار "MTN المرجعي االبتدائي لسهم "شركة

 .ل.س 7,500سعر 

 25عاماً في السوق السورية، بعدما سددت  20ترخيص للعمل مدة وحصلت الشركة سابقاً على 

 .2014مليار ليرة بموجب اتفاق مع "الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت والبريد" في 

 %30، ثم انخفضت إلى 2015في  %50نسباً مئوية من اإليرادات للدولة بدأت بـ "MTN" وتسدد

 .حتى نهاية الرخصةو 2018بدءاً من  %20، وبعدها 2017- 2016عن 

 15مليار ليرة، فيما يسجل عدد األسهم المصدرة  1.5وبحسب االقتصادي يبلغ رأسمال الشركة 

 .5، والمؤسسين 30مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 

، والتي "MTN" من أسهم 72.98وتمتلك "شركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليميتد" حصة 

 .ومقرها جنوب إفريقيا "MTN Group Limited" تتبع للشركة األم

https://www.economy2day.com/new/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-MTN-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-

%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1..-

%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8! 

 

 !كيلو غرام فقط من الحلويات الشرقية 2راتب الموظف يكفي لشراء  - 18

 :االقتصاد اليوم 2019-06-03  

عليها بفترة العيد، ارتفاعاً ملحوظاً خالل األيام  شهدت أسعار الحلويات الشرقية التي يكثر الطلب

ألف ليرة  16، ووصل سعر الكيلو من المحالت الشهيرة لـ%15إلى  10الماضية بنسبة تراوحت بين 

كيلو منها، باعتبار وسطي راتب الموظف الحكومي  2سورية أي أن راتب الموظف ال يشتري أكثر من 

 .ألف ليرة سورية تقريباً  30

https://www.economy2day.com/new/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-MTN-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1..-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-MTN-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1..-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-MTN-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1..-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-MTN-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1..-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
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حد أصحاب محالت الحلويات بحي الميدان، إلى أن اإلقبال يقل هذه الفترة نتيجة ارتفاع وأشار أ

درجات الحرارة حيث يتجه نسبة من المواطنين لتقديم البوظة والفواكه كبديل عن الحلويات الشرقية 

 .مرتفعة السعر

رأسها الفستق وبيّن أن سبب غالء األسعار، هو ارتفاع سعر المواد الداخلة في اإلنتاج وعلى 

ألف ليرة وسعر كيلو السمن الحيواني ماركة البقرة  12الحلبي، والذي وصل سعر الكيلو منه إلى 

 .آالف ليرة وهناك أنواع أخرى من السمن سعرها وجودتها أقل 7الحلوب 

ومن خالل جولة على عدد من محالت الحلويات المعروفة في دمشق، فقد تراوح سعر كيلو 

آالف ليرة، وكيلو معمول الفستق ما بين  6إلى  4الحيواني كالبرازق والغريبة من النواشف بالسمن 

 .ليرة 12,500إلى  9,500

ألف ليرة ووصل لدى بعض  14إلى  12وتراوح سعر كيلو الحلويات الشرقية المشكل ما بين 

ة كاجو بدالً ألف ليرة، وفي حال كانت الحشو 16إلى  13ألف ليرة، وكيلو اآلسية من  16المحالت إلى 

 .من الفستق ينخفض السعر إلى النصف تقريباً 

وفقا لـ االقتصادي، فإنه بحسب مصدر في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" 

فإن محالت الحلويات التي تقدم نوعية خاصة اكسترا بسعر مرتفع، عليها تقديم بيان كلفة إلى المديرية 

 .التسعيرة، بينما تلزم باقي المحالت بنشرة األسعار للسمن الحيواني والنباتيليتم على أساسها اعتماد 

وبحسب آخر نشرة صادرة عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" العام الماضي فإن 

ليرة  5,000ليرة، وكيلو المعمول بالفستق نوع أول  7,000سعر كيلو المبرومة بالسمن الحيواني 

 .ليرة 4,000ومعمول بالجوز 

https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-

%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-

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

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9! 

 

 

 

 

https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
https://www.economy2day.com/new/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-2-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9!
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساً 

وفد روسي يبحث في غرفتي تجارة وصناعة دمشق وريفها تعزيز التعاون االقتصادي  - 1

 والتجاري

 27-06-2019سانا -دمشق

حالياً مع مجلسي إدارتي غرفتي تجارة دمشق  بحث وفد رجال األعمال الروسي الذي يزور سورية

وصناعة دمشق وريفها في اجتماعين منفصلين سبل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري وتذليل 

 .العقبات أمامه

منطقة في روسيا ومن مختلف االختصاصات ويسعى إلقامة  11ويمثل وفد رجال األعمال الروسي 

الوفد ايغور ماتفييف الذي بين وجود إمكانيات ومجاالت شراكات مع الجانب السوري حسب رئيس 

واسعة للتعاون بين البلدين مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تفسح المجال لتعزيز العمل التجاري المشترك 

 .وتطويره

نحن متفائلون جداً بهذه الزيارة ونعمل على استثمار جميع الفرص “وقال رئيس الوفد الروسي: 

 .”ويسهم في توطيد العالقات بين البلدينالمتاحة بما يعزز 

بدوره دعا رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القالع إلى إقامة شركة تجارية مصرفية تقوم بتسديد 

قيم البضائع المتبادلة بين البلدين وإيجاد وسيلة دائمة لشحن البضائع بحراً بدالً من الخطوط البرية 

ل أعمال البلدين ومشاركة الشركات الروسية في معرض مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة بين رجا

 .61دمشق الدولي بدورته الـ 

وأبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق استعدادهم للتعاون وتنمية العالقات مع 

رجال األعمال الروس في ظل التوجه شرقاً في عالقات سورية التجارية واالقتصادية داعين الجانب 

العمل لتخفيض األسعار االسترشادية للبضائع السورية المصدرة إلى روسيا لتمكينها من  الروسي إلى

 .المنافسة

من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى ضرورة إقامة 

شركات صناعية استراتيجية بين رجال األعمال من البلدين وتنويع التعاون االقتصادي والتجاري 

فيما دعا عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى تطوير التعاون خاصة في قطاع  .االستثماريو

الصناعات الغذائية وتسهيل دخول البضائع السورية إلى روسيا ومنحها اإلعفاءات الالزمة وإحداث 

 .فروع للشركات الروسية في سورية

https://sana.sy/?p=969230 

https://sana.sy/?p=969230
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 تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية( في الملتقى السوري األول للعالقات العامة) - 2

 19-06-2019 أحمد سليمان  سانا-دمشق

دور العالقات العامة في تعزيز “في أول فعالية تخصصية من نوعها في سورية وتحت عنوان 

القات العامة الدولية ومجموعة أورفه لي لالستشارات تقيم شركة الع” التنمية االقتصادية واالجتماعية

والتدريب الملتقى السوري األول للعالقات العامة وذلك في فندق الشيراتون بدمشق في الرابع عشر 

 .من شهر تموز القادم

ويهدف الملتقى كما ذكر منظموه إلى مناقشة أهم معوقات االتصال من خالل السيناريوهات العملية 

واقع وال سيما تلك المعوقات المتعلقة بالبيئة االقتصادية واالجتماعية والتقنية المحيطة على أرض ال

 .بعمل الشركات والمؤسسات وتطوير مفهوم العالقات العامة

ويسعى الملتقى وفق منظميه إلى مواكبة التطور العالمي في مجال العالقات العامة باعتباره من 

واالحترافية واالستفادة من تراكم التجارب والخبرات لدى العاملين في المجاالت السريعة التطور 

العالقات العامة حول العالم كما يركز الملتقى على العالقات العامة واإلعالم بوصفهما ثنائيا متالزما 

للعمل يكمل كل منهما اآلخر إضافة لمناقشة دور العالقات العامة في مواجهة األزمات والتنبوء بها 

حدوثها ودور العالقات العامة في المسؤولية المجتمعية وما يترتب على هذه المؤسسات لممارسة  ومنع

دور اجتماعي وتنموي تجاه المجتمع الذي تتحرك فيه إلى جانب دور العالقات العامة الرقمية وإدارة 

ال الرقمي االتص الحسابات الرقمية للمؤسسات وبيئة العالقات العامة الرقمية وذلك في ظل تنامي وسائل

 https://sana.sy/?p=964598 .واالجتماعي

 

 مليون ليرة خالل أسبوع 338ر645تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية  - 3

 27-06-2019سانا  -دمشق

حزيران الحالي وصل حجم تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية خالل األسبوع الرابع من شهر 

مليون ليرة بينما أغلق  338ر645صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية  396سهما توزعت بين 462052إلى 

نقطة  85ر91نقطة منخفضا عن نهاية األسبوع الماضي  5944ر31السوق الرئيسي على  مؤشر 

 .بالمئة 1ر42وبنسبة تغير سالبة قدرها 

والذي أطلق في الثالث من آذار ” دي ال اكس“الحرة أما مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم 

 .نقطة 1033ر34بالمئة وأغلق عند  2ر17نقطة وبنسبة  22ر95الماضي فانخفض خالل هذا االسبوع 

https://sana.sy/?p=964598
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شركة هذا األسبوع تداوال على أسهمها ارتفع منها سهم واحد وهو سهم الشركة المتحدة  11وسجلت 

ليرة بينما انخفضت أسهم بنك سورية والخليج  628عر بالمئة وأغلق على س 4ر71للتأمين بنسبة 

واألهلية للزيوت النباتية وبنك البركة وبنك الشام وفرنسبنك والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 

والوطنية للتأمين وبنك قطر الوطني وبنك سورية الدولي اإلسالمي وشركة سيريتل بينما لم تسجل 

ة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية ألسعار المدرج 16أسهم الشركات االخرى الـ

 https://sana.sy/?p=969451 .اإلغالق السابق

 

 20من اقتصاد العالم بمكان واحد.. نبذة سريعة عن قمة الـ  80% - 4

 2019 يونيو / حزيران 28 الجمعة،

 مركز ترامب بين محمد بن سلمان وأردوغان وتأخر بوتين.. 20بقمة الـ CNN عين

يلتقي زعماء مجموعة العشرين في قمتهم التي —(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، يومي الجمعة والسبت، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن هذه 

 :القمة والمجموعة التي تمثلها

تضم قادة عالميين وزراء خارجية ومسؤولين من  G20بـ العشرين تعرف اختصارا مجموعة -

 .البنك الدولي

في العالم، وتضم أكبر  (GDP) من الناتج المحلي اإلجمالي %80المجموعة تشكل ما نسبته  -

 .االقتصادات بالعالم

في دول  العالمثلثا سكان  دولة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي، ويعيش 19تضم المجموعة  -

 .المجموعة هذه

لزعماء العالم لاللتقاء وجها لوجه وبحث العديد من الملفات والمسائل االقتصادية  فرصة تعتبر -

 .والجيوسياسية وغيرها

االرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند  :G20األعضاء بـ الدول -

والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وروسيا والسعودية وتركيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان 

 .وبريطانيا وأمريكا باإلضافة على االتحاد األوروبي

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/28/g20-fact?hpt=related-article 

 

https://sana.sy/?p=969451
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/28/g20-fact?hpt=related-article
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 %15السيسي يقرر زيادة المعاشات العسكرية في مصر بنسبة  - 5

  – (CNN) 2019 يونيو / حزيران 27 الخميس، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

المعاشات العسكرية اعتباراً من شهر يوليو/تموز قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة 

 .المقبل، وفقاً لما نشره التلفزيون المصري الرسمي يوم األربعاء

، ويقضي 2019للعام  75القرار الذي وافق عليه مجلس النواب، أصدره السيسي بقانون يحمل رقم 

، والمقررة بقانون 2019لعام ابتداء من األول من يوليو/تموز ل %15بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 

 .1975للعام  90التقاعد، والتأمين، والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 

ونص القرار على أن الزيادة هذه تعتبر جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه بمراعاة 

 :عدة نقاط، نعرضها لكم فيما يلي، كما جاءت في القرار

معاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش األصلي واإلضافي المستحق يقصد بال .1

 .2019-6-30لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 

جنيه شهرياً، أو ما يكمل مجموع  150تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى  .2

جنيه أيهما أكبر، وبما ال يجاوز الحد األقصى  900ت إلى المستحق له من معاش وإعانات وزيادا

 1975لسنة  79للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 .والقرارات المنفذة له

 1980لسنة  133من القانون رقم  12ال تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الـ .3

لسنة  90ديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم بتع

 .، جزًءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة1975

 .2019-7-1توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في  .4

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/06/27/sisi-military-pension-increase 
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