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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 
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 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط     هنا

 التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

لتسهيل الحصول على أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

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 لتحقيق الموثوقية .

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

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

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من  مالحظة:

 القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 محللون... "أوبك" أمام خيارات "صعبة" خالل اجتماعها المقبل - 1

 دوالرا واألنظار تتجه نحو مصير اتفاق خفض اإلنتاج 61النفط يصعد فوق 

 15:50 2019ديسمبر  4األربعاء    دبندنت عربية ووكاالتان 

 ( وزير النفط العراقي ثامر الغضبان خالل حديثه للصحفيين في فيينا .)رويترز 

صعدت أسعار النفط في تعامالت، اليوم األربعاء، قبيل اجتماعات تُعقد غدا في فيينا، حيث تبحث 

عم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات "أوبك" وحلفاؤها تمديد قيود على اإلنتاج لد

 النفط الخام األميركية تراجعت بأكثر من المتوقع مما أسهم في رفع األسعار.

 61.26% إلى 0.7سنتا، أو  44وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنحو 

سنتا أو  38يط األميركي بنحو دوالر للبرميل. كما صعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوس

 دوالر. 56.48% إلى مستوى 0.7

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم 

"أوبك+"، على الموافقة على زيادة خفض إنتاج النفط هذا األسبوع حين يجتمعون في فيينا خالل 

النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن عددا من األعضاء األساسيين يميلون الساعات المقبلة. وقال وزير 

 إلى زيادة الخفض.

وتجتمع "أوبك"، غدا الخميس، وبعد ذلك تجتمع "أوبك+" يوم الجمعة. وتخفض "أوبك+" 

، ومن المتوقع أن تُبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر اإلنتاج القياسي في 2017اإلمدادات منذ 

 ت المتحدة.الواليا

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الواليات المتحدة بأكثر من المتوقع األسبوع الماضي 

مليون برميل، وهو ما يزيد  3.7بحسب معهد البترول األميركي. وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 

 مليون برميل. 1.7على مثلي المستوى المتوقع النخفاض قدره 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
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مان، محمد الرمحي، إن وفد بالده في المباحثات مع منتجين كبار وقال وزير النفط بسلطنة ع

. وردا على سؤال 2020للنفط في فيينا هذا األسبوع سيوصي بتمديد تخفيضات اإلنتاج حتى نهاية 

عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستسهم في استقرار السوق، قال الرمحي، في مناسبة للقطاع في 

متأكد من أنهم )المشاركين في المباحثات النفطية( سيتخذون القرار دبي، "أيا كان المطلوب أنا 

 السليم".

 هل تتجه "أوبك" إلى تمديد خفض اإلنتاج؟

الخبير واالستشاري النفطي، عبد السميع بهبهاني، يرى "أن االجتماع المقبل لمنظمة )أوبك( 

النفط العالمية". ولفت إلى  سيكون له انعكاسات على مستقبل إنتاج أعضاء المنظمة، ومن ثّم أسعار

أن تصريح سكرتير أوبك حول إمكانيه تمديد خفض إنتاج أوبك الحالي مارس )آذار( وحتى يونيو 

دفع أغلب المحللين إلى الذهاب نحو اتجاه "أوبك" لتمديد خفض اإلنتاج  2020)حزيران( من عام 

 الحالي.

عوامل مهمة، على رأسها  3بار وأشار لـ"اندبندنت عربية"، إلى ضرورة أن نضع في االعت

اإلنتاج األميركي خالل العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى تأثره بانخفاض عدد منصات الحفر في 

 منصة عن مثيلتها في السنة الماضية. 260حيث وصل إلى انخفاض  2019

ي، كما هذا إلى جانب شكوك البنوك الممولة لالستكشاف من أداء الحوض البرمي للنفط الصخر

يمكن إضافة مؤشر عزم اإلدارة األميركية على فتح باب االستكشاف في محميه أالسكا بمقدار 

%، وتطوير ميناء هيوستن لرسو الناقالت العمالقة، كل ذلك يدل على قلق انخفاض اإلنتاج 30

اوز األميركي. وأضاف "لكن كل هذه أعتقد أنها مشكالت عابرة، فهناك سعي فني واستراتيجي في تج

 الوضع الحالي. وأتوقع انخفاض إنتاج أميركا من النفط الصخري".

أما العامل الثاني فيتمثل في الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة مع تعثر المفاوضات 

بعد أحداث هونغ كونغ والموقف األميركي الداعم لها، الذي قابله رفض صيني، ما تسبب في تعقيد 

ى أن األزمة بين الصين والواليات المتحدة لن تشهد أي انفراجة قبل انتخابات الرئاسة األزمة. الفتًا إل

 األميركية المقبلة.

وأضاف، ال أعتقد أيضاً أن ذلك سيؤثر كثيرا على الطلب على النفط فهناك مؤشرات تدفع  

مارس )آذار(  بعكس ذلك. وأعتقد أن اإلدارة األميركية الحالية سوف تتخذ قرارا في وقت ال يتجاوز

 المقبل يكون فيه تنازالت أميركية حتى تنتهي الحرب التجارية مع الصين.

 توقعات بزيادة الطلب العالمي
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ولفت "بهبهاني" إلىن أن هناك عوامل أخرى صوف تنعكس إيجابا على أسعار النفط، حيث 

المخزون العالم يبين مليون برميل. رغم أن  1.12توقعت تقارير حديثة زيادة الطلب العالمي بمقدار 

مليار برميل، إال أن  4.5التجاري واالستراتيجي ما زال في معدل أعلى من خمس سنوات عند 

عثرات اإلنتاج في إيران وفنزويال وليبيا وحتى العراق لم توضع في التوقعات المستقبلية لإلنتاج في 

 القرارات التي أعلنتها "أوبك". تقرير أوبك، لذلك فمن المتوقع أن يكون هناك نقص في اإلنتاج يفوق

وتابع، "إذا أضفنا إلى هذه العناصر الثالثة مؤشرات قرارات النرويج والبرازيل لزياده 

وتعويض ذلك بالنفط الخليجي، فإن زيادة  2019االستكشاف، وتراجع استهالك الفحم في الصين في 

دوالراً  65و  62بين  2020الطلب ونقص اإلمدادات سوف تؤدي إلى تأرجح سعر خام برنت في 

 للبرميل.

 قرارات أمام "أوبك" في اجتماعات فيينا 3

من جانبه قال الخبير محمد الشطي، إن المؤتمر الوزاري لمنظمة "أوبك" في غاية األهمية بسبب 

التوقيت وعدم وضوح المؤشرات، وأمام "أوبك" ثالثة قرارات، أولها االستمرار في اتفاق خفض 

ينتهي في شهر مارس )آذار( المقبل. مع التأكيد على ضرورة االلتزام باالتفاق وأنه  اإلنتاج إلى حين

ال يمكن قبول االستفادة من حالة السوق من دون االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج، وهو القرار األقرب 

 في ظل معطيات السوق في الوقت الحالي.

ق في نهاية مارس )آذار( المقبل، وهو وأيضاً تعميق التخفيض في اتفاق جديد بعد نهاية االتفا

ربما قرار مستبعد في ظل تطورات جيوسياسية تمثل تحدياً كبيراً أمام المعروض في السوق، وربما 

تتم اإلشارة إليه من خالل االستمرار بمتابعه تطورات السوق إلى حين االجتماع المقبل المقرر في 

 .2020شهر مارس )آذار( من عام 

إليجابية في سوق النفط فإنها تتمثل في توزان أسواق النفط مع فائض قليل ال أما المؤشرات ا

مليون برميل، حسب متوسط المخزون النفطي للدول األعضاء في منظمه التعاون  30يتجاوز 

االقتصادي والصناعي، فيما تبحث "أوبك" تعديل هذا المقياس وحسب األخبار الواردة فإن المقياس 

 يؤكد استمرار الفائض في أسواق النفط. 2014 – 2010متوسط في الجديد على أساس ال

دوالراً للبرميل، وهيكلة األسعار  65و 60هذا باإلضافة إلى أن أسعار النفط الخام متماسكة بين 

ضمن الباكورديشين، وهو ما يعني تناقص المعروض ليعزز األسعار حالياً مقابل المستقبل لنفس 

لشطي" إلى تناقص نوعيه النفوط المتوسطة والثقيلة وتعزيز أسعار نفط النوعية من النفط. ولفت "ا

خام دبي، والسبب الرئيس هو اتفاق أوبك+ حيث يستهدف هذه النوعية من النفوط على وجه التحديد 
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مقابل ارتفاع في النفوط الخفيفة. هذا إلى جانب تناقص حجم الزيادة في إنتاج النفط الصخري 

 األميركي.

 زت ما هو أسوأالسوق تجاو

وذكر أن المؤشرات االقتصادية تشير إلى أن األسوأ قد تم تجاوزه، وأن االقتصاد العالمي يبدأ في 

التعافي التدريجي من العام المقبل، هذا إلى جانب أجواء من التفاؤل الحذر في المفاوضات التجاريه 

ين في عدم التصعيد ووقف بين أميركا والصين مع اقتراب االنتخابات األميركية ورغبة الطرف

 الحرب التجارية.

في الوقت نفسه، أشار "الشطي" إلى أن بعض مناطق اإلنتاج الرئيسة ما زالت تعاني أوضاعا 

جيوسياسية غير مستقرة يتهدد معها اإلنتاج، وبالتالي يتأثر أمن المعروض في السوق. كما أن نسب 

وهي نسب عالية في خفض  %150ن % وتقترب م100االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج تفوق 

المعروض إلحداث التوازن. والسبب في ذلك التزام دول بعينها مثل السعودية والكويت مقابل دول 

تعاني أوضاعا سياسية غير مستقرة، وهناك دول تستفيد من االتفاق من دون أن تلتزم بالخفض، وهذا 

 ل بإنفاق خفض اإلنتاج.الوضع لبعض الدول لن تقبله الدول التي تلتزم بشكل كام

وأشار إلى تحسن في هوامش أرباح المصافي في عدد من األسواق مع تحسن أسعار المنتجات 

الخفيفة والمتوسطة واقتراب بدء تطبيق الشروط المتشددة فيما يتعلق بوقود السفن. وأيضاً تحسن 

 الطلب على النفط في بعض األسواق الواعدة مثل الصين.

ال هناك اختالل كبير في ميزان الطلب والعرض يعبر عن ضغوط على في مقابل ذلك، ماز

دوالرا للبرميل خالل األسابيع الماضية وال ترتفع إلى  65األسعار، حيث ما تزال تدور في فلك الـ

وأكثر، على الرغم من العقوبات األميركية على إيران، ولعل ذلك يعود إلى تحسن  70مستويات الـ

 ال وليبيا ونيجيريا.إنتاج النفط في فنزوي

أضف إلى ذلك تدني تعزيز المراكز المالية للعقود في األسواق اآلجلة لبيوت االستثمار 

، وأعتقد أن سلوك هذه المراكز 2019والمضاربة بعد أن بلغت مستويات عالية خالل أشهر سابقة في 

 يعكس انطباعات عن أوضاع السوق ويؤثر بشكل مباشر في األسعار.

https://www.independentarabia.com/node/76346/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-

%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84 
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 األمم المتحدة تدعو إلى االستثمار في المستقبل من خالل تمويل التنمية المستدامة - 2

 نيويورك ,2018أيلول/سبتمبر   24 

، وتعزيز 2030العمل على مواءمة السياسات المالية واالقتصادية العالمية مع خطة عام 

المالية والتكنولوجيات الجديدة استراتيجيات التمويل المستدامة، واالستفادة من اإلمكانات واالبتكارات 

لتوفير فرص الوصول العادل إلى التمويل، ثالث نقاط رئيسية ركز عليها األمين العام لألمم المتحدة 

 .2030أهداف التنمية المستدامة  خالل اجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل

األمين العام أنطونيو غوتيريش في خطابه بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لدعم وأشاد 

من خالل المساعدة في بناء أنظمة ضريبية ومالية قوية، ودعم خلق فرص  2030تمويل خطة عام 

 .العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واستكشاف حلول تمويل مبتكرة أخرى

ن تمويل أهداف التنمية المستدامة ليست أمرا سهال بل يمثل مهمة وقال أنطونيو غوتيريش إ

هائلة، مشيرا إلى أن الجهود الجارية اليوم ليست فقط مجرد تعبئة الموارد، بل هي تركز على ضمان 

الطموح يركز على الناس وعلى كوكب األرض. وأشار األمين العام إلى  2030أن جدول أعمال 

 :سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامةالتقدم الذي تم إحرازه في 

تريليون دوالر كل  7و  5على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين “

عام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لقد أحرزنا بعض التقدم في حشد الموارد ألهداف التنمية 

مويل الذي يتم التعهد به للتعاقدات المستقبلية، أكبر الت المستدامة، لكن هناك حاجة إلى المزيد. اليوم،

 ”.من ذلك المستثمر في مستقبلنا المشترك. نحن بحاجة إلى العمل على وجه السرعة لدفع التقدم

حفز الدعم السياسي عبر الحكومات والمجتمعات “وأشار األمين العام إلى أن هذه التعهدات تعني 

مجالس إدارة الشركات. والقيام بعمل أفضل في استغالل الموارد المحلية. وبناء الزخم للتغيير في 

تريليون دوالر من األصول المالية نيابة عنا.  300المعطلة، حيث يدير النظام المالي العالمي نحو 

ويعني أيضا ضمان أن يكون للمرأة وصول متساو، وأن يتم تمثيلها على قدم المساواة في صنع 

 ”.عتبار بشكل متساو في كيفية صنع االستثماراتالقرار ويتم أخذها في اال

وقال غوتيريش إنه ال يوجد حل واحد لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وتطرق إلى عدد من 

 :اإلجراءات التي بجب اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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 أوال، يجب على جميع البلدان المتطورة أن تفي بااللتزامات التي قطعتها على نفسها في خطة“

ثانيا، يجب أن نواصل دعم البلدان النامية في تهيئة الظروف لتعبئة الموارد   عمل أديس أبابا.

 ”.المحلية، بما في ذلك من خالل اإلصالح الضريبي وغيره من تدابير الحكم الرشيد

ودعا األمين العام لألمم المتحدة في خطابه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية 

التدفقات غير المشروعة لرأس المال وغسل األموال والتهرب الضريبي، التي ال تزال لمكافحة 

تستنزف الموارد التي يحتاجها العالم النامي بشدة. وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اقترح 

 :غوتيريش اتخاذ مايلي

…. 2030ة مع خطة عام أوالً، يجب أن نوائم السياسات االقتصادية العالمية واألنظمة المالي“

ثانيا، يجب أن نعزز الحلول واالستراتيجيات واالستثمارات المالية المستدامة على الصعيدين اإلقليمي 

ثالثاً، يجب أن ننتهز اإلمكانات الهائلة لالبتكارات المالية، والتكنولوجيات الجديدة … والقـُطري

النسبة ألولئك الذين يجدون صعوبة في والرقمنة لتوفير الوصول العادل إلى التمويل، وخاصة ب

 ”.الحصول على ذلك

وأشار األمين العام إلى بعض األمثلة اإليجابية في هذا المجال مثل مؤسسة رجل األعمال بيل 

غيتس وزوجته ميليندا وغيرهما من الشركاء. وكجزء من جهود تمويل أهداف التنمية المستدامة، 

المتحدة اإلنمائي بتنظيم ومساعدة قيادة فرقة عمل حول التمويل  كلف األمين العام مدير برنامج األمم

 .الرقمي ألهداف التنمية المستدامة

واختتم األمين العام خطابه قائال إنه من خالل االستثمار في أهداف التنمية المستدامة نستثمر في 

ار لن يتخلى عن المستقبل، ونضمن أن العالم الذي نسعى فيه من أجل السالم واالستقرار واالزده

 .أحد

كريستين الغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من جانبها، قالت إن روح التنمية المستدامة 

 .يتمثل في القضاء على الفقر ومحاصرة الحرمان لجعل العالم متساويا ويحترم محدودية الطبيعة

التنمية المستدامة، مشيرة ودعت الغارد إلى عدم رسم صورة قاتمة فظيعة فيما يتعلق بأهداف 

 :إلى العديد من النجاحات التي تحققت في هذا المجال. وأضافت

العديد من الجهود قد بذلت. وهناك بعض النجاح الذي نود التحدث بشأنه. فهناك تقدم كبير. إذا “

 نظرنا إلى دولة مثل إندونيسيا على سبيل المثال، حيث من المقرر أن يعقد البنك وصندوق النقد

الدوليان اجتماعهما السنوي قريبا فإن معدل وفيات الرضع قد انخفض إلى النصف. أما معدل وفيات 
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األمهات فقد انخفض بمعدل الثلث عما كان عليه، أما مخاطر الوقوع في الفقر المدقع فهو عشر ما 

 المصدر : أخبار األمم المتحدة   ”.كان عليه سابقا

https://www.un.org/development/desa/ar/news/financing/financing-2030-agenda-unga.html 

 

 قصة البيض المشهورة التي وقعت في االرجنتين - 3

ه واتجه كعادته إلى السوبر في يوم من األيام استيقظ مواطن أرجنتيني قبل سويعات من عمل

 .ماركت ليشتري بعض احتياجاته لتناول وجبة االفطار

 . اتجه إلى رف البيض وأخذ طبق البيض للبائع

 !! وعندما سأل البائع عن السعر وجد بأن هُناك زيادة في سعر البيض

 فسأل البائع لماذا هذه الزيادة ؟؟

 !! يزوب 1فأجاب البائع شركة الدواجن رفعت سعر البيض 

وبهدوء تام أخذ المواطن األرجنتيني علبة البيض وأعادها إلى مكانها وقال هُناك أمور تعوضني 

 !! عن البيض ال داعي للبيض

 !! كل المواطنين عملوا نفس الشيء دون حمالت ورسائل

 !! ولكنها ثقافة شعب

 فماذا كانت النتائج ؟؟

 . تاج اليوم في محالت السوبر ماركتفي اليوم الثاني : أتى ُعمال الشركات إلنزال ان

 فرفض بعض الباعة أن ينزلوا أي حمولة جديدة ألن إنتاج األمس لم يتزحزح من مكانه

 !! فلم يشتر أحد ذلك اليوم

 !! والبعض اآلخر طلب تبديل إنتاج األمس بإنتاج اليوم

 وماذا بعد ذلك ؟؟

 .. ا سيعود الناس للشراءقالت الشركات بأن المقاطعة ستنتهي في غضون أسبوع وبعده

ولكن األمر لم يختلف الزال الشعب األرجنتيني مقاطعا بعض مضي أسبوعين وشركات البيض 

 !! تخسر

 !! الشركات تخسر إلطعام دجاجها وكذلك اإلنتاج ال يتوقف فالدجاج الزال ينتج بغزارة

 . فتراكمت الخسائر على تلك الشركات وتضاعفت

 !! ب شركات الدواجن وقرروا إعادته لسعره السابقوبعد هذا كله .اجتمع أصحا

https://www.un.org/development/desa/ar/news/financing/financing-2030-agenda-unga.html
https://www.un.org/development/desa/ar/news/financing/financing-2030-agenda-unga.html
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 !! فماذا كانت النتائج

 !! تواصلت المقاطعة

فال يزال الشعب األرجنتيني مقاطعا للبيض والشركات تكاد تفلس والمسؤولين عنها جن جنونهم 

 !! لما يحدث

 : حتى اجتمع التجار مرة أخرى وقرروا القرارات التالية

 !! عب األرجنتيني عن طريق جميع وسائل اإلعالمتقديم اعتذار رسمي للش

 !! تخفيض سعر البيض عن سعره السابق إلى ربع القيمة السابقة

 !! هذه قصة حقيقية واقعية وليست من نسج الخيال

 !! باستطاعتنا كشعب ان نرفع أو نخفض أسعار أي سلعة

 !! بإرادتنا دون حمالت ودعايات

 !! فقط نحتاج إلى قليل من الثقافة

 !! سعارأللكن لألسف نحن الذين نشجع التجار على رفع ا

 من الممكن أنك قرأت هذه القصة من قبل ولكن هل طبقتها في حياتك اليومية؟؟

 منقول

 

  "ZERO HUNGER" " *الجوع، صفر* - 4

 ..يقول كاتب هذا المقال

لوال دي كتاب الرئيس البرازيلي السابق *  FAO  (قبل خمسة أعوام أرسلت لي منظمة )الفاو

 .لترجمته للعربية، وقد قمت بذلك    "ZERO HUNGER"   :*سيلفا

 ...وقصة الرئيس البرازيلي قصة جديرة أن تروى 

 ...الثمانينات مرت البرازيل بأزمة اقتصادية طاحنة  في

 ...معتقدة إنه الحل ألزمتها االقتصادية  الدوليفذهبت لالقتراض من صندوق النقد 

لشروط المجحفة، مما أدى الى تسريح ماليين العمال وخفض أجور باقي وطبعاً طبقت حزمة ا

 !!..العاملين، والغاء الدعم 

وانهار االقتصاد البرازيلي ووصل األمر إلى تدخل دول أخرى في السياسات الداخلية للبرازيل، 

ل وفرض البنك الدولي على الدولة أن تضيف إلى دستورها مجموعة من المواد تسببت في اشتعا

 ...األوضاع السياسية الداخلية 



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

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      العبد هللا الكفري  إعداد الدكتور مصطفى

11 

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

% فقط من 1ورغم استجابة البرازيل لكل الشروط، تفاقمت األزمة أكثر فأكثر، وأصبح 

 !!..البرازيليين يحصلون على نصف الدخل القومي 

وهبط ماليين المواطنين تحت خط الفقر، األمر الذي دفع قادة البرازيل إلى االقتراض من 

 !!..مليارات دوالر، معتقدين إنه الطريق للخروج من األزمة  5 الصندوق مرة أخرى بواقع

 فيفتدهورت االمور أكثر، وأصبحت البرازيل الدولة األكثر فسادا وطردا للمهاجرين، واألكبر 

 ..العالم  فيمعدل الجريمة وتعاطي المخدرات والديون 

 !!.. "سنة 12 فيمرات  9الدين العام تضاعف "

بإعالن إفالس البرازيل إذا لم تسدد فوائد القروض، ورفض إقراضها أى حتى هدد صندوق النقد 

 ... 2002نهاية  فيمبلغ 

   ... "الف كروزيرو 11وانهارت العملة ... "الدوالر وصل الى 

 ...دولة كانت تحتضر بمعنى الكلمة 

  ... 2003حتى جاء عام 

قيرا، وعانى بنفسه من الجوع، وظلم وانتخب البرازيليين رئيسهم "لوال دا سيلفا" ... الذى ولد ف

 !!.. "االعتقال "كان يعمل ماسح أحذية

 ...أول ما مسك الحكم الكل خاف منه 

  ...رجال األعمال قالوا هذا سوف يأخد أموالنا ويأممننا 

  ...والفقراء قالوا هذا سوف يسرق كي يعوض الحرمان 

 ...لكنه لم يفعل ذلك 

 :وإنما .. قال كلمته الشهيرة

  !!.. التقشف ليس أن أفقر الجميع بل هو أن تستغنى الدولة عن كثير من الرفاهيات لدعم الفقراء"

 :وقال كلمته الشهيرة

 ... "تدمير البلدان فيلم ينجح أبدا صندوق النقد إال "

 ...واعتمد على أهل بلده 

  :وضع بند في الموازنة العامة للدولة أسماه

  ...% من الناتج القومي اإلجمالي للدولة 0.5" وقيمته اإلعانات االجتماعية المباشرة"

  ...لألسر الفقيرة   ويصرف بصورة رواتب مالية مباشرة

  ...بدعم نقدي  العينييعنى بدل الدعم 
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 !!... برازيليمليون  64مليون أسرة تشمل  11وهذا الدعم كان يدفع الى 

 ...دوالًرا  735هذا الدعم كان 

 !!..؟؟ والبرازيل مفلسة ؟طبعا السؤال من أين .

 ...على الكل  الضرائبألنه رفع 

  ...ما عدا المدعومين ببرنامج اإلعانات 

 ...يعنى رفع الضرائب على رجال األعمال والفئات الغنية من الشعب 

 !!والسؤال هل وافق رجال األعمال على ذلك ببساطة ؟؟

االستثمار وآلية تشغيل وتسيير أعمالهم  تخيل إنهم كانوا سعداء ألنه منحهم "تسهيالت" كبيرة في

 ...... و"منح" االراضي مجانا وتسهيل التراخيص 

  فتح أسواق جديدة، فيوإعطاء قروض بفوائد صغيرة ..!! ساعدتهم 

شراء منتجات رجال االعمال   باإلضافة إلى أن الفقراء دخلهم سوف يرتفع، و"تزيد" عملية

  ..."فتضاعف" حجم مبيعاتهم 

 ... "م يشعروا انها "جبايةلذلك ل

 !!..بل يدفعون ضرائب مقابل "تسهيالت" أصبحوا يكسبون اكتر منها 

مليون أجنبي لالستثمار والحياة  1.5مليون مهاجر برازيلي وجاء معهم  2سنين فقط عاد  3بعد 

 في البرازيل ..!!؟؟

 سنوات )مدة رئاسية واحدة( سدد كل مديونية صندوق النقد ..!!؟؟ 4 في

 أي، 2008 فيمليار دوالر اثناء األزمة العالمية  14ل أن الصندوق "اقترض" من البرازيل ب

 !!.. "سنين فقط من حكم "لوال دا سيلفا 5بعد 

، ورفض إقراضها 2002 فييشهر "إفالس" البرازيل   وهو نفس الصندوق الذي كان يريد أن

 !!..لتسدد فوائد القروض 

 :مورأ 4بفضل تركيز "دا سيلفا" على 

  ...الصناعة ... التعدين ... والزراعة ... وطبعا التعليم 

  ... (البرازيل أصبحت تصنع الطائرات )اسطول طائرات االمبريار برازيلية الصنع

سنوات( ... وبعد كل هذه "اإلنجازات"  8) 2011 في  سلفاا حكم لوال د واليتيبعد انتهاء 

  ...يعدل الدستور طلب منه الشعب أن يستمر و   ...الحقيقية 

  .."البرازيل ستنجب مليون لوال ..ولكنها تملك دستورا واحدا " :رفض بشدة وقال كلمته الشهيرة
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 و ترك الحكم ..!!؟؟

العالم تصنع غواصات نووية هي: امريكا  فيدول فقط  5والبرازيل دشنت أول غواصة نووية )

كانت بالتعاون مع فرنسا ... ولكنها ستدشن أول غواصة  ... (فرنسا -بريطانيا  -الصين  -روسيا  -

 !!...بصناعة برازيلية خالصة  2022 فيوالثالثة  2020 فيالغواصة الثانية 

  ... "النهوض من التخلف ليس مستحيال ... إنها "إرادة" و"إدارة

  :" فقط ... والطريقة "معروفة" ومحددةمعدودةسنوات " فيويحدث 

  ...هتمام بالفئات الفقيرة المنتجة ... و"جودة" التعليم الصناعة ... والزراعة ... واال

 ...الستينات  فيوهذا ما عملته ألمانيا واليابان  

 ...الثمانينيات  فيوهذا ما عملته دول شرق أسيا 

 ...التسعينيات  فيوهذا ما عملته الهند 

 ... 2003 فيوهذا ما عملته تركيا والبرازيل 

 !!...سنوات   ورواندا منذ وهذا ما تعمله اآلن اثيوبيا

 اخوكم د. عرفان مشعلمنقول عن  ...الشكر كل الشكر لمن نقل لي هذا المقال القيم 

 

 لقاضي والفسادا - 5

في بداية التسعينيات في إيطاليا أعلن قاض أربعيني اسمه أنطونيو دي بييترو الحرب على 

 ..الفساد

ات تورط بعض السياسيين في قضايا رشوة.. بدأ األمر حين اكتشف دي بييترو أثناء إحدى التحقيق

و بعد توسيع التحقيق وجد أنها شبكة ضخمة على المستوى الوطني متورط فيها شخصيات من كل 

الوظائف والمستويات، وزراء و مدراء شرطة، مدنيون و عسكريون، ديبلوماسيون، رجال أعمال و 

 .زوجاتهم

بتوقيف كل المتورطين مهما كان منصبهم، شملت  اتخذ دي بييترو قرارا أعتبر حينها "انتحاريا"

من رجال الدولة و السياسة، بينهم وزراء في  1000شخص بينهم أكثر من  5000االعتقاالت 

 .الحكومة ثم رئيس الوزراء نفسه الذي هرب بعدها لتونس حيث قضى بقية حياته

ضاف لقائمة أعدائه كان دي بييترو يعي أنه يحارب دولة بأكملها بكل ما يحمله المعنى، أ

عصابات المافيا و الجماعات الماسونية، أطلق على العملية "األيادي النظيفة" وصدم االيطاليون 
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لحجم الفساد و خرجوا في مظاهرات تدعم دي بييترو و تعتبره بطال قوميا و أصبح اسمه يغنى في 

 .."شعار "دي بييترو جعلتنا نحلم  مالعب الكرة مع

ة حية و لم يفهم المحللون كيف تجرأ و فعلها، حين سئل بعدها كيف قام أصبح القاضي أسطور

بتلك "المعجزة" و ذلك "الجنون" أجاب أنه اتخذ القرار و هو يعلم أنه قد يدفع حياته ثمنا لذلك و أنه 

اجتمع بمجموعة شباب من نخبة الشرطة و أفهمهم أن مصير البلد بأيديهم و أنه ال مجال للخوف و 

يات اختراق واسعة لشبكات الفساد، فكرته أن الفساد يدمر الدولة من الداخل لذلك يجب بدؤوا عمل

 .تدميره من داخله

قال مرة مازحا :"الفساد كزواج المصلحة، إذا أفسدنا المصلحة يبطل الزواج و يصبح األحبة 

 ."أعداء يدمر بعضهم بعضا

ا أربعون سنة و تسبب أيضا في فناء دي بييترو دخل تاريخ إيطاليا بتسببه بإلغاء منظومة عمره

أحزاب تاريخية، على يديه انتهت الجمهورية اإليطالية األولى التي قامت بعد الحرب العالمية و 

 .أعلنت بداية الجمهورية الثانية

 ...خالصة األمر أن الفساد تتسبب فيه اللوبيات و يحميه الساسة و يصلحه العدل إن وجد

 .القضاء، مع اجهزة أمنية محترفة فاإلصالح الحقيقي يبدأ من

 قاض أربعيني اسمه أنطونيو دي بييترو

 منقول
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 : االقتصاد باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

6 - The total population across all countries is 423 million 
Arab Countries 2019 

The collection of Arab countries in the world is also known as the Arab world, Arab 

nation, Arab states, or the Arab homeland. This is made up of 22 Arab countries that are 

part of the Arab League, which was created to unify the Arab nations politically and to 

represent the interests of the people of the Arab nations. 

The Arab world is located in Africa and Asia. These nations combined have a total 

area of over 5 million square miles. The total population across all countries is 423 

million. 

Of these nations, Egypt is the most populous with a total population of over 90 

million. Comoros is the smallest by population, with just 795,000 people. By area, 

Algeria is the largest Arab country with a total area of 919,595 square miles. The smallest 

by area is Bahrain, which covers just 293 square miles. 

Modern Standard Arab is the official language throughout these nations. Some Arabic 

dialects are also used as well. The majority of the citizens of Arab countries follow the 

religion of Islam. About one-quarter of the world’s Muslims are Arabs. Throughout the 

nations, adult literacy is just under 77%, with literacy rates being much smaller among 

women than men. Some nations have much higher literacy rates, with Syria, Lebanon, 

and other states posting record highs of over 90%. The largest city throughout all of the 

Arab nations is Cairo, Egypt, which has a population of over 16 million people. Baghdad, 

Iraq and Riyadh, Saudi Arabia round out the top three most populous cities. 

Country  Population 2019 

Algeria  
43,053,054 

Bahrain 
1,641,172 

Comoros  
850,886 

Djibouti 
973,560 

Egypt 
100,388,073 

Iraq  
39,309,783 

Jordan  
10,101,694 

http://worldpopulationreview.com/continents/africa-population/
http://worldpopulationreview.com/continents/asia-population/
http://worldpopulationreview.com/world-cities/cairo-population/
http://worldpopulationreview.com/world-cities/baghdad-population/
http://worldpopulationreview.com/world-cities/riyadh-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/algeria-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/bahrain-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/comoros-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/djibouti-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/egypt-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/iraq-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/jordan-population/
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Kuwait 
4,207,083 

Lebanon 
6,855,713 

Libya 
6,777,452 

Mauritania 
4,525,696 

Morocco  
36,471,769 

Oman  
4,974,986 

Palestine  
4,981,420 

Qatar 
2,832,067 

Saudi Arabia 
34,268,528 

Somalia  
15,442,905 

Sudan 
42,813,238 

Syria 
17,070,135 

Tunisia 
11,694,719 

United Arab Emirates  
9,770,529 

Yemen  
29,161,922 

http://worldpopulationreview.com/countries/arab-countries/ 

 

7 - Rosja buduje lodołamacze atomowe, jeden o mocy elektrowni 

 Iwona Trusewicz 28.12.2019 

Do 2026 r przybędzie w Rosji pięć nowych lodołamaczy o napędzie atomowym. 

Wszystkie będą obsługiwać Północną Drogę Morską. To tamtędy pływają gazowce 

transportują surowiec z Półwyspu Jamalskiego do Europy i Azji. 

- Nasz kraj jest jedynym państwem na świecie, które posiada flotę atomową 

(lodołamaczy-red). Ta flota pracuje na Północnej Drodze Morskiej (PDM). Począwszy od 

2020 r do 2026 przybędzie pięć nowych lodołamaczy o mocy 60 MW każdy. Będą 

pracować tam, gdzie obecnie występują nasze główne zasoby ropy i gazu. Te pięć 

lodołamaczy budowanych jest w Stoczni Bałtyckiej (St. Petersburg-red) - mówił Jurij 

Borysow wicepremier Rosji, w telewizji Rossija-24. 

http://worldpopulationreview.com/countries/kuwait-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/lebanon-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/libya-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/mauritania-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/morocco-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/oman-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/palestine-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/qatar-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/saudi-arabia-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/somalia-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/sudan-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/syria-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/tunisia-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/arab-countries/
https://www.rp.pl/autor/184/iwona-trusewicz
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Do tego dojdą jeszcze dwie jednostki budowane w dalekowschodniej stoczni 

Zwiezda. - Te siedem lodołamaczy atomowych plus lodołamacze z silnikami 

elektryczno-spalinowymi zapewniają ruch na PDM przez okrągły rok - dodał Borysow. 

Trzy dodatkowe potężne atomowe lodołamacze projektu „Lider" zamierza 

wprowadzić na szlak do 2033 r koncern Rosatom. Zbuduje je stocznia Zwiezda. 

Największy z trójki ma być gotowy do 2027 r. Prace nad dokumentacją uwzględniają 

zakończenie budowy instalacji atomowej Ritm-400. Dokumentację opracuje biuro CKB 

„Ajsberg" (góra lodowa). Lider będzie miał wyjątkowe parametry - będzie kruszył lód o 

grubości do 4,3 m torując korytarz o szerokości do 50 m, co pozwoli statkowi 

przeprowadzać przez pola lodowe karawany statków z prędkością 10-12 węzłów. 

Wszystko dzięki mocy małej elektrowni atomowej - 120 MW. 

Będzie to jedyny lodołamacz na świecie zdolny do całorocznego wytyczania szlaku 

wodnego dla statków pokonujących Północną Drogę Morską (lodowatymi morzami na 

północ od brzegów Rosji). 

Eksperci oceniają całkowity koszt pierwszego lodołamacza na 115 mld rubli (1,85 

mld dol.). Dwa pozostałe tzw. seryjne będą o ok. 10 proc. tańsze. Projekt wspiera nie 

tylko Kreml, ale też koncern Rosneft i prywatny gazowy Novatek mający największy 

zakład skraplania gazu na Półwyspie Jamalskim (Jamal LNG). Wszyscy oni naciskają na 

jak najszybszą budowę potężnych statków. Dzięki nowym lodołamaczem obroty 

towarowe na szlaku stanowiącym najszybsze połączenie wodne Azji z Europą wzrosną 

do 80 mln ton rocznie, oceniają Rosjanie. 

Wciąż natomiast niepewny jest natomiast los największego budowanego lodołamacza 

o napędzie tradycyjnym. Rosjanie budują go już osiem lat. W tym czasie statek o nazwie 

„Wiktor Czernomyrdin" (były pierwszy niekomunistyczny premier Rosji, twórca 

Gazpromu) przeszedł przez kilka stoczni i zaliczył pożar. Koszt budowy zwiększył się 

1,5 raza. 

Lodołamacz o tradycyjnym napędzie elektryczno-spalinowym będzie miał długość 

przekraczającą rozmiar boiska piłkarskiego - 147 m, szerokość - 29 m; statek może bez 

przerwy pływać przez 60 dób, a moc napędu to 25 MW. Lodołamacz będzie bez 

przystanków torował drogę w lodach o grubości do 2 m i prowadził prace w lodach do 3 

m. Kontrakt na budowę został podpisany w 2011 r a statek miał być gotowy w 2015 r. 
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Wykonawcą została stocznia Bałtycka w St. Petersburgu. Z powodu błędów 

projektowych termin oddania wiele razy był przenoszony. Od 2017 r lodołamacz jest 

wykańczany w innej stoczni - Admiralskiej. 

W listopadzie 2018 r na pokładzie doszło do wybuchu gorących oparów. W pożarze 

spaliło się okablowanie i uszkodzony został system sterowania kotłami. Pożar wstrzymał 

prace przy lodołamaczu na 3-4 miesiące. 

Wszystkie te zdarzenia przełożyły się na koszt całej inwestycji. W kontrakcie sprzed 

ośmiu lat zapisana została wartość 7,95 mld rubli. Dziś już wiadomo, że gotowy 

lodołamacz będzie kosztował ponad 12 mld rubli (740 mln zł). Ile ponad? Tego nie wie 

nikt, bo budowa wciąż trwa, a pierwsze testy statek przejdzie w lutym-marcu 2020 r. 

Statek ma zastąpić wysłużony lodołamacz „Jermak" pracujący na północnym szlaku od 

1974 r. 

Rosja ma największą flotę lodołamaczy na świecie. Obecnie jest to 5 jednostek o 

napędzie atomowym i 39 z napędem dieslowo-elektrycznym. Taka flota to kontynuacja 

wiekowych tradycji w wykorzystaniu i budowie lodołamaczy. Pierwsze dwa - Bajkał i 

Amur pływały po Bajkale od końca XIX wieku. Pierwszy lodołamacz arktyczny 

zbudowała dla floty carskiej stocznia amerykańska Armstrong Whitworth w 1898 r. 

Statek był w użyciu do 1964 r. Stocznia Bałtycka pierwsze osiem lodołamaczy 

zbudowała w latach 1921-1941. Sowieci jako pierwsi zbudowali też w 1959 r lodołamacz 

z napędem atomowym. Drugi - Arktyka zaczął pracę w 1974 r. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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8 - Północny Szlak Morski otwarty na świat 

 Fotolia 12.09.2018  Iwona Trusewicz 

Pierwszy kontenerowiec tzw. klasy arktycznej przepływa właśnie Północnym 

Szlakiem Morskim. To historyczne wydarzenie w międzynarodowym transporcie. 

- Ten rejs z Władywostoku do St. Petersburga z zawinięciem do koreańskiego Pusan, 

a na końcu do niemieckiego Bremerhafen, można bez przesady nazwać otwarciem nowej 
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karty w historii transportu morskiego. Potwierdza on bezpieczeństwo, efektywność i 

przydatność rosyjskiej Arktyki, całej Północnej Drogi Wodnej jako międzynarodowego 

korytarza transportowego - ogłosił Władimir Putin podczas forum ekonomicznego 

Dalekiego Wschodu we Władywostoku. 

Zaprosił też zagraniczne firmy do korzystania z przewozów Północnym Szlakiem 

Morskim. Prowadzi on wzdłuż północnych wybrzeży Rosji i łączy Daleki Wschód z 

europejską częścią federacji. Warunki żeglugi są skrajnie trudne - przez Ocean 

Lodowany (morza Barentsa, Karskie, Łaptiewów, Wschodnio-Syberyjskie i Czukockie). 

Choć człowiek próbował go przepłynąć już w XVI w. (Anglicy), to udało się to dopiero 

na początku XX w. Pierwszy statek transportowy pokonał drogę w 1934 r. 

W 2012 r. miało miejsce pierwsze przepłynięcie gazowca z Norwegii do Japonii 

Północnym szlakiem Morskim. Drogę utorowały mu rosyjskie lodołamacze. W 2017 r. 

wielkość przewozów towarowych tą drogą wyniosła 10,69 mln ton. Przewozy rosną od 

siedmiu lat. Pod potrzeby międzynarodowe Rosja buduje trzy najpotężniejsze na świecie 

lodołamacze o napędzie atomowym. Powstają w stoczniach Dalekiego Wschodu. 

Największy skruszy lód o grubości 4,5 metra. 

Rosja ma wiekowe tradycje w wykorzystaniu i budowie lodołamaczy. Pierwsze dwa - 

Bajkał i Amur -pływały po Bajkale od końca XIX wieku. Pierwszy lodołamacz arktyczny 

Jermak zbudowała dla floty carskiej stocznia amerykańska Armstrong Whitworth w 1898 

r. Statek był w użyciu do... 1964 r. 

Stocznia Bałtycka w St. Petersburgu pierwsze osiem lodołamaczy zbudowała w 

latach 1921-1941. Sowieci jako pierwsi zbudowali też w 1959 r. lodołamacz z napędem 

atomowym. Drugi - Arktyka zaczął pracę w 1974. 

Obecnie Rosja ma największą flotę lodołamaczy na świecie: 5 atomowych i 39 z 

napędem dieslowo-elektrycznym. Flota statków z reaktorami jądrowymi pozwala na 

wykorzystanie przez statki Północnego Szlaku Morskiego. 
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 مصرف لبنان المركزي يقود مواجهة المخاطر المالية والنقدية - 9

 ومدخل الحل خفض الفوائد ..."Capital Control" وال "Haircut" ال

 18:38 2019نوفمبر  30السبت   jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد

فّوضت رئاسة الجمهورية اللبنانية بما تمثله من فريق سياسي وسيادي كما األطراف واألحزاب 

لمقبلة المحفوفة بالمخاطر األخرى في لبنان حاكم المصرف المركزي رياض سالمة لقيادة المرحلة ا

 في وقت يالمس لبنان حدود االنهيار المالي واالجتماعي.

في المئة للمرة األولى  45فتراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية النشطة بنسب المست 

منذ انتهاء الحرب األهلية في لبنان، كما المخاوف من فقدان المدخرات وشبح البطالة والفقر والجوع، 

المسؤولين إلى تخطي المزايدات السياسية والعودة إلى المرفق الوحيد الذي استطاع أن يحقق  دفع

 للبنان استقراراً وأمناً مالياً واجتماعياً.

وعلى الرغم مما رشح في الماضي القريب عن خالفات واختالفات بين سياسة حاكم المصرف 

تي ترعى العمل المصرفي تحت ضغوط المركزي والحكم الحالي، وعلى الرغم من تفلت األطر ال

شح السيولة وارتفاع مخاطر الديون، يعود المركزي الالعب األقوى واألكثر ثقة إلى الساحة اللبنانية 

 الممزقة.

 خبايا اجتماع بعبدا المالي

أمام الضغوط االقتصادية المتصاعدة والغضب الشعبي المتفجر في الشارع، دعا رئيس 

داً من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية كما حاكم مصرف لبنان الجمهورية ميشال عون عد

رياض سالمة وجمعية المصارف إلى اجتماع مالي عقد في قصر بعبدا، طرح خالله الرئيس سلسلة 

استفسارات كما اقتراحات لمعالجة األزمة وتعزيز الثقة بالنظام االقتصادي والمصرفي المعتمد في 

 لبنان.

ن بين القرارات المتخذة، العمل على خفض معدالت الفوائد الدائنة والمدينة وفي المعلومات أن م

في المئة ما ينعكس إيجاباً على الدورة االقتصادية ويخفف الكلفة على المقترضين  50بما يوازي 

المدينين، كما إيجاد آلية لخفض الكلفة على الدين العام ما يخفف من الضغوط على مالية الدولة. ومن 

رات أيضاً العمل على إصدار قانون يقضي بزيادة قيمة ضمان الودائع من خمسة ماليين ليرة القرا

مليون ليرة لبنانية لكل وديعة لتمكين مؤسسة ضمان الودائع من القيام بدورها عند  75لبنانية إلى 

 الضرورة.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
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الر قبل كذلك تقرر التشدد في تطبيق تعميم مصرف لبنان لزيادة رسملة المصارف بملياري دو

ما يزيد من سيولة المصارف،  2020نهاية العام وبمليارين آخرين في النصف األول من عام 

" أو االقتطاع من الودائع hair cutوالتأكيد على عدم المس بحقوق المودعين، أي رفض فرضية "

تطبيق الذي يرافق إعادة هيكلة الديون. وتم تفويض حاكم مصرف لبنان إلصدار التعاميم الالزمة ل

التدابير الجديدة مع بداية األسبوع المقبل، كما وضع اآلليات الالزمة لتخفيضات الفوائد مع ضوابط 

 للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة، ورفع االقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية.

 خريطة طريق المرحلة المقبلة

دنت عربية" أن لدى الحاكم تصوراً واضحاً للتخفيف وتبيّن مصادر المصرف المركزي لـ "اندبن

من وطأة األزمة على الدولة والمواطن والقطاع الخاص، ومن التوجيهات المقبلة التي سيحددها 

 الحاكم ويشدد على تطبيقها:

الطلب من المصارف مرونة تسديد قروض اإلسكان وعدم اعتبارها متعثرة عند أول تخلف عن  -

 السداد.

 دولة قروض القطاعات المنتجة.إعادة ج -

التخفيف من القيود على التحاويل إلى الخارج وإتمام العمليات لضرورات تجارية أو اقتصادية  -

 أو فردية ملحة عبر حسابات المصارف في الخارج.

 إعادة درس كل التسهيالت المصرفية التي توقفت وإعادة العمل بها تبعاً لوضع كل منها. -

 لقطاع المصرفي ما يزيد من السيولة.زيادة رسملة ا -

 خفض الفوائد بما في مصلحة االقتصاد والدولة والمواطن. -

 تنظيم االستيراد وتسديد القروض وتأمين التسهيالت. -

اتخاذ إجراءات الستبدال األموال النقدية بالشيكات والبطاقات المصرفية مع إعادة العمل  -

 بسقوفها.

 capitalى تقييد حركة األموال أو رؤوس األموال بما يسمى لن يتم اللجوء رسمياً إل -

control  .واتخاذ كل ما يلزم لحماية أموال المودعين 

 العبرة في التنفيذ

واجتماع بعبدا المالي ليس األول وإنما ومع تفاقم األزمة، سرعة تنفيذ الحلول وإعطائها طابعاً 

 كم.رسمياً ملزماً أصبح ضرورة ومن هنا التفويض للحا
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وإلى ضبط الوضع نقدياً ولو مرحلياً حتى يتبلور الحل السياسي، يبقى لبنان أمام فجوة مالية تقدر 

بأقله خمسة مليارات دوالر ما يحتم االلتفات إلى المجتمع الدولي، وأولى المحطات اجتماع المجموعة 

ول( المقبل، بحضور قبيل منتصف ديسمبر )كانون األ باريسالدولية لدعم لبنان، الذي سيعقد في 

 دول الخليج.عن أعضاء المجموعة إضافة إلى  ممثلين

 خطوة إيجابية

اجتماع بعبدا خطوة أولى إيجابية في النفق المظلم الذي دخله لبنان، وإلى الجدية وسرعة التنفيذ 

قرار على الجانب اللبناني أيضاً أن يضع تصوراً وخطة يالقي بها المجتمع الدولي الحريص على است

 لبنان ما يجعل طلب المساعدة من خالل َضخ أموال في السوق اللبنانية أكثر واقعية.

فاإلجراءات التي يمكن أن تأخذها الحكومة اليوم ولو أخذت صفة العجلة والجدية غير كفيلة 

وحدها بإنقاذ الوضع بعد الفشل الذريع في تحقيق اإلصالحات وإطالق عجلة النمو، فالخسائر 

 150مع فقدان الثقة بالنظام المالي اللبناني كما الخسائر المادية التي تقدر قيمتها بحوالى  المعنوية

 مليون دوالر يومياً منذ بدء االنتفاضة الشعبية قد يصّعب تعويضها بسهولة.

https://www.independentarabia.com/node/75351/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8
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https://www.independentarabia.com/node/75351/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/75351/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/75351/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ء الغربية مع الهيئة وبحسب البيان فإن االتفاقية األولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحرا

 1.2مليون دوالر ومنحة توقيع  17المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها األدنى 

 .آبار جديدة 4مليون دوالر لحفر 

بينما االتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية 

ماليين  5مليون دوالر ومنحة توقيع  34استثمارات حدها األدنى العامة للبترول وشركة أيوك ب

بئرا جديدة، فيما كانت االتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطة وادى  13دوالر لحفر 

 36النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم، باستثمارات حدها األدنى نحو 

 .آبار جديدة 8مليون دوالر لحفر  2.3حة توقيع مليون دوالر ومن

وأخيرا االتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس، بين شركة 

جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركتى باسيفيك وزد إن بى، باستثمارات حدها األدنى 

 .آبار جديدة 5لحفر مليون دوالر  2مليون دوالر ومنحة توقيع  68حوالى 

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية طارق المال، فإنه بتوقيع هذه االتفاقيات األربعة يصل عدد 

اتفاقيات  103وحتى اآلن إلى  2013يونيو  30االتفاقيات البترولية التى تم إبرامها منذ ثورة 

اتفاقيات جديدة وافق عليها  9 عن اتفاقيات أخرى، فضال 4بترولية، الفتا إلى أنه سيتم الحقا توقيع 

 .مجلس النواب وجاٍر استصدار مشروع القوانين الخاصة بها

وعقب التوقيع أشار المال إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب خالل االجتماع األخير 

باالستمرار فى التوسع وزيادة خطط البحث واالستكشاف بهدف تحقيق االستفادة االقتصادية المثلى 

ن جميع اإلمكانيات والثروات الطبيعية، وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خالل الفترة م

 .المقبلة من خالل طرح مزايدات عالمية جديدة وابرام المزيد من االتفاقيات البترولية

وكانت وزارة البترول قد طرحت مزايدتين خالل العام الماضى، حيث تضمنت مزايدة هيئة 

منطقة فى خليج السويس والصحراء الشرقية  11للبحث عن البترول والغاز فى  2018عام البترول ل

بمنطقة غرب عامر، فى حين فازت  ٢والغربية، حيث فازت الشركة العامة للبترول بقطاع رقم 

 .شمال غرب األمل ٤شركة نيبتون إنيرجى بمنطقة قطاع رقم 

ى سويف، كما فازت شركة شل بثالث شمال بن ٥وفازت شركة ميرلنون بمنطقة قطاع رقم 

جنوب  ١٠جنوب شرق حورس وقطاع رقم  ٩غرب الفيوم وقطاع رقم  ٧مناطق هى قطاع رقم 

 .شرق سيوة ١١ابوسنان، فى حين فازت شركة إينى اإليطالية بمنطقة قطاع رقم 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122019&id=fcc9e7e6-5da9-4029-ab01-9f03126e04b5 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122019&id=fcc9e7e6-5da9-4029-ab01-9f03126e04b5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25122019&id=fcc9e7e6-5da9-4029-ab01-9f03126e04b5
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وزير اإلسكان يستعرض حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية في  - 11

2019 

  2019ديسمبر  28نشر فى : السبت   أ ش أ  

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد 

، والذي يعد حجر  2019قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خالل عام 

بالمدن  الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط إلقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجاالت

 .الجديدة

في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت : إن القطاع أسهم في  -وقال الدكتور عاصم الجزار 

( 109استصدار قرارات وزارية العتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي )

 17ف فدان بـ أل 34مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 

رخصة بناء بتلك المشروعات والتي ستسهم  1900مدينة جديدة .. مشيراً إلى أنه تم استصدار حوالي 

ألف فرصة عمل مباشرة بخالف  220بضخ استثمارات بالسوق المحلية وتعمل على توفير نحو 

ل على ضخ فرص العمل غير المباشرة ؛ مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعم

 .االستثمارات األجنبية والمحلية بها

ومن جهتها.. أوضحت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع 

التخطيط والمشروعات أنه فيما يخص دعم وجذب االستثمارات بالمدن الجديدة قام القطاع خالل 

تحداث آلية التخصيص الفوري والتي سمحت بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية الس 2019

بتخصيص األراضي بشكل أسهل وأسرع من ذي قبل ووفق االشتراطات التي أقرها مجلس إدارة 

، حيث أدت تلك اآللية إلى نجاحات 2019هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بدءا من مارس 

 .كبيرة

قطع  2108في تم توفير حوالي  2019وأشارت رجاء فؤاد إلى أن القطاع أسهم خالل عام 

 2359فدانا وتوفير عدد حوالى  121"اإلسكان االجتماعي" بمساحة إجمالية  أراٍض ضمن محور

أفدنة ضمن محور اإلسكان المتميز، كما تم  310قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 

 260مالية بلغت حوالي قطعة أرض ضمن محور األراضي األكثر تميزاً بمساحة إج 1762توفير 

فدانا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع 
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احتياجات المواطنين والتي تشمل محور األراضي السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف 

 .شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي

قطعة أرض على مساحة  2068ريين العاملين بالخارج، تم توفير وقالت إنه فيما يخص المص

فدانا، كما يجري اإلعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم حوالي  250إجمالية تزيد على 

فيال سكنية كاملة  35وحدة سكنية فاخرة وحوالي  1050قطعة أرض سكنية وكذا توفير  1450

ت استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج بغرض التشطيب، حيث تعد تلك األراضي والوحدا

 .زيادة الترابط بينهم وبين الوطن وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة األجنبية لخزينة الدولة

ومن جانبه.. قال الدكتور وليد عباس معاون وزير اإلسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية 

 –مخططات إستراتيجية عامة لمدن )المنصورة الجديدة  4اعتماد عدد  الجديدة: إن القطاع أسهم في

مايو( إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق  15توسعات مدينة  –حدائق أكتوبر –الوراق الجديدة 

منطقة النرجس  –تنموية ببعض المدن منها)منطقة الحزام األخضر بمدينة برج العرب الجديدة 

المخطط التفصيلي للجامعة األهلية للعلوم  –كارفور باإلسكندرية  أرض –بالعاشر من رمضان 

جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا( بمساحات إجمالية  –والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة 

 .فدانا 112760بلغت حوالي 

عة فدانا بأنشطة متنو 40950وأشار إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 

صناعية وغيرها(، تسهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية في  -خدمية  –سكنية  –)عمرانية 

 .الفترات القصيرة المقبلة

بالتنسيق مع جهات االختصاص  2019وأفاد معاون وزير اإلسكان بأن القطاع قام خالل عام 

جديدة والتي شملت )شرق  ( مدن ومناطق عمرانية9بالدولة الستصدار القرارات الجمهورية لعدد )

بني مزار الجديدة  –رشيد الجديدة  –بئر العبد الجديدة  –امتداد النوبارية الجديدة  –وغرب بورسعيد 

 156غرب كارفور باإلسكندرية ( بمساحة إجمالية حوالي –سفنكس الجديدة  –المنصورة الجديدة  –

 –لجديدة مثل) نجح حمادي الجديدة ألف فدان كما يجرى االنتهاء من دراسة إقامة بعض المدن ا

 .السويس الجديدة( باإلضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة األخرى بصعيد مصر

وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم المختلفة، أسهم القطاع في توفير 

وحدة ضمن  3176لإلسكان الفاخر وعدد  "JANNA" وحدة سكنية ضمن مشروع 3336عدد 

وحدة سكنية مميزة باإلضافة إلى  480مشروع سكن مصر لإلسكان المتوسط، وكذا تم توفير عدد 

فيال كاملة التشطيب  46وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وكذا تم طرح عدد  538
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سيق مع شركات بمارينا العلمين باإلضافة إلى الوحدات والفيالت الفاخرة التي تم طرحها بالتن

 .التسويق العقاري التابعة للهيئة

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122019&id=1a4b2a88-dc84-470e-9695-

9b2b52f60bf0&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral 

 

 مرات 4االستثمار في مصر... ركود رغم خفض أسعار الفائدة  - 12

 توقعات باتجاه "البنك المركزي" إلى تخفيض خامس أو تثبيت نهاية الشهر الحالي

 14:42 2019ديسمبر  11األربعاء  صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي

 

% في نوفمبر الماضي 0.1المعدل الشهري للتضخم األساسي في مصر سجل معدالً سالباً بلغ 

 ()حسام علي. اندبندنت عربية

 4ركود يخيِّم على جميع القطاعات االستثمارية في مصر، حيث لم تنجح حتى اآلن، ما زال ال

تخفيضات ألسعار الفائدة أجراها البنك المركزي المصري خالل العام الحالي في تحريك المياه 

ل المستثمرون على اجتماع للجنة السياسة النقدية، يُعقد نهاية الشهر الحالي لتحديد  الراكدة، فيما يعوِّ

 ر الفائدة، سواء بالخفض أو التثبيت.مصير أسعا

لجأت الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي المصري، إلى  2017ومنذ منتصف عام 

اتخاذ حزمة قرارات تتعلق بضبط مستويات األسعار، بعدما قفزت معدالت التضخم إلى مستويات 

الح االقتصادي الذي أشرفت %، على خلفية بدء تنفيذ برنامج اإلص35قياسية وتاريخية فاقت نحو 

عليه مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد، وحصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 

 مليار دوالر. 12

 تعويم الجنيه القرار األصعب

وكان أول القرارات، وربما األصعب، في برنامج اإلصالح االقتصادي هو تعويم الجنيه 

ي وتحرير سوق الصرف بالكامل في بداية نوفمبر )تشرين الثاني( المصري مقابل الدوالر األميرك

%، وذلك بعدما ارتفع سعر صرف 100، ما تسبب في أن تقفز األسعار بنسب تخطت الـ2016عام 

 .2017جنيه في منتصف عام  19.60جنيه قبل قرار التعويم إلى نحو  8.88الدوالر من مستوى 

 ساس سنويالتضخم يرتفع شهرياً لكنه يهوي على أ

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122019&id=1a4b2a88-dc84-470e-9695-9b2b52f60bf0&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122019&id=1a4b2a88-dc84-470e-9695-9b2b52f60bf0&utm_source=Speakol_Ads&utm_medium=referral
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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% 2.1وأمس، أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم األساسي السنوي تراجع إلى 

 % في أكتوبر )تشرين األول( السابق له.2.7في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 

% في نوفمبر الماضي، 0.1وأوضح أن المعدل الشهري للتضخم األساسي سجل معدالً سالباً بلغ 

 .2018% في نوفمبر من عام 0.5% في أكتوبر، ومعدل موجب بلغ 1.1غ مقابل معدل موجب بل

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي 

% خالل نفس الفترة من العام 15.6% مقارنة بنحو 3.6خالل نوفمبر الماضي، ليبلغ مستوى 

 وبر الماضي.% خالل أكت3.1الماضي، ومقابل نحو 

وأوضح الجهاز المركزي، في تقريره عن أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم الشهري تراجع 

 نقطة. 104.6%، ليبلغ مستوى 0.5خالل نوفمبر الماضي بنحو 

% 4.3وأرجع الجهاز أسباب االنخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 

%، وتراجع أسعار مجموعة اللحوم 1.8ألسماك بنسبة %، ومجموعة ا3.5ومجموعة الفاكهة بنسبة 

 %.1.3%، والحبوب والخبز بنسبة 1.7%، فضالً عن مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7بنسبة 

%، 0.4%، وقسم النقل والمواصالت بنسبة 2.1كما انخفضت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 

 %.1.3ار قسم المالبس وأغطية القدم بنسبة وجاءت تلك االنخفاضات على الرغم من ارتفاع أسع

 ماذا يقول الخبراء والمحللون؟

الخبيرة االقتصادية لدى شركة "نعيم" للوساطة المالية، يارا الكحكي، أرجعت االرتفاع الطفيف 

إلى "التأثيرات غير المواتية لسنة األساس"، مضيفة أنه يتوافق مع توقعات مؤسستها، فيما رجح 

يل االقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، أن يواصل رئيس وحدة تحل

 %.7إلى  6التضخم ارتفاعه في ديسمبر )كانون األول( الحالي إلى مستوى يتراوح ما بين 

واستبعد أبو باشا أن يخفِّض البنك المركزي نسب الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 

ر الحالي، مضيفاً أنه قد ينتظر حتى صدور قراءات التضخم لشهري ديسمبر ويناير ديسمب 26يوم 

نقطة أساس خالل  100إلى  50)كانون الثاني( قبل المضي قدماً في خفض جديد بنسبة تتراوح بين 

 .2020الربع األول من 

وفمبر وكان البنك المركزي المصري خفَّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في ن

نقطة أساس منذ  350الماضي، ضمن دورة التسيير النقدي التي شهدت انخفاض أسعار الفائدة بواقع 

 نقطة أساس منذ بداية هذا العام. 450أغسطس )آب( الماضي، و
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واتفقت رئيسة قسم األبحاث في مجموعة "فاروس" القابضة، رضوى السويفي، مع التوقع 

% بنهاية هذا العام مع تالشي تأثير األساس، 7.5و 6.5ما بين السابق، مرجحة أن يصل التضخم إلى 

 %(.3% )±9وتظل هذه التوقعات ضمن نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 

، مع 2020نقطة أساس خالل الربع األول من  150وتوقعت السويفي خفض أسعار الفائدة بنسبة 

العام المقبل، لكن مشاركين في إحدى جلسات مؤتمر  تخفيض جديد مماثل في الربع الرابع من

، قالوا أمس إن المركزي سيواصل الخفض، متوقعين خفضاً بنسبة 2019الرؤساء التنفيذيين السادس 

 نقطة أساس في العام المقبل بأكمله. 200و 100تتراوح بين 

 التضخم أقل كثيراً عن توقعات "المركزي"

ابيتال إيكونوميكس"، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى وفي تقرير حديث، توقعت وكالة "ك

نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي نهاية  50خفض جديد ألسعار الفائدة بنحو 

الشهر الحالي، وأوضحت أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر الماضي، يظل أقل بكثير من 

 .2020% في نهاية عام 3± لبنك المركزي البالغ الحد األدنى للنطاق المستهدف ل

نقطة منذ بداية العام الحالي،  450مرات بمقدار  4وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 

ولفت التقرير إلى أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يدفع المركزي المصري إلى المضي قدماً 

 نقطة. 50قدار في دورة التيسير النقدي خالل الشهر الحالي بم

% في نوفمبر الماضي، فإنه ال يزال يمهد 3.6وذكرت الوكالة أن التضخم رغم ارتفاعه إلى 

شهراً المقبلة، متوقعة انخفاض  12الطريق إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة على مدى الـ

% بنهاية العام 10 نقطة لتصل إلى 250معدل سعر الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة بمقدار 

 .2021% بنهاية 9.5المقبل، وأن يصل سعر الفائدة إلى 

 صندوق النقد يتوقع استمرار تراجع التضخم

كان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته الخاصة بمعدالت التضخم في مصر خالل العام المالي 

اجعة الخامسة %، وتوقع الصندوق في تقرير المر9.6% إلى نحو 10.7من مستوى  2019-2020

-2020% لعامي 7% و7.4لالقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 

 .2022 -2021و 2021

%، على 11.4كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط التضخم في مصر خالل العام الحالي نحو 

 .2021-2020% خالل العام المالي المقبل 7.2أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 
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اصل التضخم العام إلجمالي البالد تراجعه الذي شهده خالل الفترة الماضية، محققاً مستوى وو

 تاريخياً جديداً في سبتمبر )أيلول( الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن جهاز اإلحصاء أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 

% خالل 15.4سنوات، مقابل نحو  7هو أدنى مستوياته لما يقرب من % في سبتمبر الماضي، و4.3

 .2018سبتمبر 

%( 3% )بزيادة أو انخفاض 9ويهدف البنك المركزي إلى الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 

رت مصر سعر 2020في المتوسط، خالل الربع األخير من عام  ، وكان التضخم قفز بعد أن حرَّ

بفعل تخفيضات  2017، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو )تموز( عام 2016صرف عملتها في نوفمبر 

 دعم الطاقة وهيكلة الدعم بشكل عام.

https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85

%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-

%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 

 أسبوع أبوظبي لالستدامة.. منصة عالمية لنمو مستدام - 13

  2020/1/5األحد     العين اإلخبارية

 شعار أسبوع أبوظبي لالستدامة

اد االستدامة من مختلف أنحاء العالم، من خالل أسبوع وجهة رو 2008أصبحت أبوظبي منذ عام 

أبوظبي لالستدامة، الذي يشهد تطورا العام بعد اآلخر ليصبح منصة عالمية تحفز على دفع عمليات 

   .التنمية المستدامة في العالم

 2020مشروعات تجعل من دبي عاصمة لالستدامة في  5

 .. حدث عالمي يرسخ مستقبال مستداما للجميع2020أسبوع أبوظبي لالستدامة 

كبر التجمعات المعنية باالستدامة في العالم، إلى تعزيز ويهدف أسبوع أبوظبي لالستدامة، أحد أ

 .الفهم ألبرز التوجهات االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تُسهم في تشكيل عالم اليوم

ويوفر األسبوع منصة تتيح للمشاركين التعرف على التطورات التي تطرأ على القطاعات وكيفية 

 .حفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالمتكيفها معها، فضال عن المساهمة في ت

https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/78071/%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://al-ain.com/article/5-projects-make-dubai-the-capital-of-sustainability-in-2020
https://al-ain.com/article/abu-dhabi-sustainability-week-2020-global-event
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يناير الجاري، تحت شعار  18إلى  11وتنطلق فعاليات أسبوع العام الجاري خالل الفترة من 

 .""تقارب القطاعات.. تسريع وتيرة التنمية المستدامة

يشهدها وتتمحور الفعاليات حول استكشاف كيفية استجابة القطاعات لعملية التحول الرقمي التي 

 .االقتصاد العالمي، والتي توفر بدورها فرصا جديدة لمواجهة التحديات في مجال االستدامة

 رؤية اإلمارات

وسيتم خالله التركيز على قضايا مهمة لترسيخ التنمية المستدامة، ويشهد أيضا انعقاد الجمعية 

العالمي للمجلس األطلسي وقمة العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومنتدى الطاقة 

 .مستقبل االستدامة

كما سيعقد معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 

وحفل توزيع جوائز جائزة زايد لالستدامة، إلى جانب ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة والطاقة 

 .ةالمتجددة، ومركز شباب من أجل االستدام

بما يتماشى على نحو أمثل مع رؤية  2019وسيتم توسيع نطاق محاور أسبوع أبوظبي لالستدامة 

وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها األمم المتحدة، حيث تغطي المحاور طيفا  2021اإلمارات 

والمياه، أوسع من القضايا التي تقود أجندة االستدامة، من ضمنها قضايا الطاقة والتغير المناخي، 

 .ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا لحياة أفضل، والشباب

كل ذلك بهدف تحقيق التكامل في الجهود على المستويين الرسمي والشعبي والجمعي والفردي، 

 .بما يدفع قدما الجهود واألفكار والمبادرات الساعية إلى تحقيق االستدامة

وع فعاليات مخصصة للمرأة والشباب وشرائح المجتمع األخرى، وذلك بهدف كما يوفر األسب

 .إشراك الجميع في دفع جهود االستدامة نحو األمام

ويستقطب حفل االفتتاح أبرز رواد مجتمع االستدامة العالمي، ويمثل نقطة انطالق أجندة األسبوع 

 .بما يتخلله من نقاشات وحوارات وفعاليات

آالف ضيف، من ضمنهم شخصيات قيادية  4د االفتتاح حضور أكثر من ومن المقرر أن يشه

بارزة ورؤساء دول وقادة حكومات وصناع سياسات وقادة أعمال وأكاديميون وعلماء، ويتزامن مع 

 .مراسم توزيع جوائز جائزة زايد لالستدامة
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 مبادرات إماراتية

التي أطلقتها اإلمارات لتشجيع  ويعد أسبوع أبوظبي لالستدامة واحدة من المبادرات المتميزة

الدول والمنظمات واألفراد على االهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية؛ ألنه جعل من العاصمة أبوظبي 

 .وجهة لرواد االستدامة من مختلف أنحاء العالم

، مشاريع عمالقة في هذا المجال، في مقدمتها 2008ودشنت أبوظبي منذ إطالق هذا الحدث عام 

مصدر" الخالية من االنبعاثات الكربونية وأي مسببات أخرى للتلّوث، بجانب مشاريع استدامة "مدينة 

 .الموارد المائية، من بينها تعزيز مخزون المياه الجوفية بتقنيات حديثة، والحقن وغيرها الكثير

دولة، أي بما  175ألف مشاركة من  38نحو  2018واستقطب أسبوع أبوظبي لالستدامة عام 

 .2008أضعاف مقارنة بالدورة األولى للقمة العالمية لطاقة المستقبل في عام  3بمقدار  يزيد

https://al-ain.com/article/abu-dhabi-sustainability-wee 

  

 عن الوضع في بلده األردن، مقال لألستاذ : عالء ابو زيد - 14

فكرة رهيييبة لمشروع اقتصادي ينفع الشعب األردني ويُنقذ الحكومة من غضب الشعب الذي 

 .. يتعرض للجوع ورفع األسعار المتزايد

  : الفكرة تتلخص

 .. األردني .... ولو مؤقتاً  باالستغناء عن مجلس النواب

 . ونقوم باستثمار رواتبهم بشراء أبقار

 . نائب 150و باعتبار أن عدد أعضاء مجلس النواب تقريبا 

 دينار 3000و أن راتب الواحد منهم تقريبا 

 .. دينار على أقل تقدير 1500وأن متوسط سعر البقرة الواحدة هو 

  بقرتين بالشهر 2يعني النائب = 

 . بقرة 300لشهر الواحد نشتري يعني با

 .. بقرة 3600و بعد مرور سنة واحدة تصبح لدينا حوالي 

  .."لتر حليب يوميا 20لتر يوميا" على اعتبار أن البقرة تنتج  72000و سيصبح إنتاج الحليب 

  بقرة14400سنوات( فقط سيصبح لدينا  4ولو استغنينا عن مجلس النواب لدورة واحدة )

 . يعادل في الدنمارك وهولندا والدول المصدرة لمنتجات الحليبوهو مجموع ما 

https://al-ain.com/article/abu-dhabi-sustainability-wee
https://al-ain.com/article/abu-dhabi-sustainability-wee
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أما بالنسبة لكلفة أعالف البقر وحظائرها وتبريدها .. فإن تكلفة موائد طعام النواب والوزراء 

  لثالث وجبات تكفي لعلف األبقار

  وأن كلفة السفر و اإليفادات و الحمايات و العالوات التي يوفرها المجلس

  " غطية بقية نفقات البقركفيلة " بت

إننا لم نحسب أن هذه االبقار ستتكاثر وسيصبح األردن بفترة وجيزة من الدول التي تنافس هولندا 

 . والدنمارك في إنتاج الحليب ومشتقاته

وإذا أردنا تلقيح هذه األبقار وتكاثرها فممكن استبدال رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم بثيران 

  - هذه األبقار درجة أولى لتلقيح

  رجاءاً ال أحد يضحك

  ! الموضوع ِجدِّي

 .. وبما أن الوضع خربان يجب تقدير الموقف

ر  بعد هذا كله أليست األبقار أفضل و أنفع للشعب االردني المظلوم من مجلس النواب الذي يمرِّ

التي استنزفت  قوانين الحكومة على ظهر الشعب االردني وأحزابهم الفاشلة؟ وبقية المجالس األخرى

  وسرقت أموال الشعب ؟؟؟

رجاء .. رجاء اذا تشوف ان النواب والوزراء أفضل من األبقار رجاًء اكتب لي حتى أقوم بإلغاء 

 .. هذا المقترح وأنا الممنون

 ومجدية لماذا ال يتم تطبيقها؟؟ ةرائع ةأعتقد أن الفكر ،بدون زعل

 عالء ابو زيد -منقول 
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

 ..هنا ثنائية التنمية بال تردد ر مسبوق بين المدينة والريف السوري..تصالح غي - 15

 سيرياستيبس –زياد غصن  

 ..تنموياً « ما صنع الحداد»ما بين المدينة والريف 

فمنذ عدة عقود، والفجوة التنموية المتشكلة بين المدينة والريف تتسع، هذا رغم المشروعات 

 .ريفية.. في الصحة، التعليم، الخدمات، وغيرهاالكثيرة التي كانت تستهدف المناطق ال

ويمكن االستدالل على مالمح تلك الفجوة وسماتها من خالل مراجعة المؤشرات اإلحصائية لكل 

منطقة ريفية، سواء المؤشرات المتعلقة بالخدمات األساسية، أو بالنشاط االقتصادي والمعيشي للسكان 

 ..فيها

 ..ولألسف

ولسنوات طويلة نحو « نظرياً »الخطط والبرامج الحكومية، الموجهة  فإن المشكلة لم تعد في

 .الريف، ومن دون تحقيق اختراقات أو قفزات تنموية الفتة

والحرب الحالية، كشفت عن جزء مهم من الواقع االقتصادي واالجتماعي، الذي تعيشه بعض 

 ..مناطقنا الريفية

 .لخاصة للريف، وفي مسؤوليتها االجتماعيةكما أن المشكلة لم تعد في تجاهل رؤوس األموال ا

نحن هنا ال نعمم أو نطلق أحكاماً جازمة، فبعض المناطق الريفية شهدت على مدار السنوات 

السابقة تحسناً واضحاً في مرافقها الخدمية وبناها التحتية.. وحتى في مؤشراتها التنموية، إنما هذه 

 .درة بمفردها على ردم الفجوة الشهيرةالمناطق ال تزال تشكل حاالت مبعثرة، غير قا

مشكلة الريف اليوم هي في ترسخ حضوره خلف المدينة في كل الملفات، لدرجة تحول ذلك إلى 

 ..تبنى عليها قرارات فردية ومؤسساتية« ثقافة عامة»

فمثالً.. قليل من الناس يفكر بهجرة المدينة لإلقامة في مدن الريف وقراه.. ال بل إن البعض بات 

 !..يفضل أن يدفن في مقابر المدينة على أن يدفن في مسقط رأسه

وحتى على المستوى المؤسساتي، فكل القرارات تتخذ على حساب الريف، وأحياناً من دون 

 ..الرجوع إلى مستويات إدارية أعلى

الحظوا معي أن األزمات الحالية، التي فرضتها الحرب والحصار، تعالج وتدار انطالقاً من أن 

 .فضلية هي للمدينة، ثم يأتي الريف.. وحتى داخل الريف هناك أولويات أيضاً األ
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فساعات التقنين الكهربائي األطول هي حكماً من نصيب مناطق الريف، والمشتقات النفطية يجب 

أن تتوفر أوالً في المدن، ومراقبة األسواق بسلعها وموادها وأسعارها تكتسب زخماً واهتماماً كبيرين 

 !!..ينةفي المد

ً كانت المبررات، فإن الضرورة تفرض السير نحو تحقيق  بين المدينة « عدالة تنموية»أيّا

والريف، وإال فإن الثقافة المتشكلة حول مستقبل الريف وأولوية المدينة، ستظل تضغط نحو حصول 

 ..متغيرات ديمغرافية وتنموية ليست في مصلحة البالد

التي أطلقتها الحكومة الحالية مجدية، وتحقق خطوة مهمة نحو وربما تكون المشروعات اإلقليمية 

 ..إعادة الريف إلى واجهة االهتمام التنموي

وتصبح هذه العدالة أكثر ضرورة في مرحلة إعادة البناء، فكل المكاسب التنموية التي حصل 

ظل تزاحم  عليها الريف قبل سنوات الحرب خسرها الحقاً، وتعويضها لن يكون بالعملية السهلة في

 .«ثنائية التنمية»األولويات.. إال إذا وضعت مرحلة إعادة البناء نصب عينيها إنهاء معادلة.. 

http://syrianexpert.net/?p=44179 

 

 ..البداية بقرار والبقية تأتي الفساد تحت المرصد الرسمي.. - 16 

 محمود جديدعلي  –سيرياستيبس  

 الحكومة تناقش الوضع المعيشي وتقرر توسيع دور السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع

% من مستوردات الخاص الممولة من المركزي للسورية للتجارة وطرحها بأسعار 25تخصيص 

 مدروسة

قة إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتالعب بمواصفات المشتقات النفطية .. وبآليّة عمل البطا

 الذكية

 :الخبير السوري 

” وثيقة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد“في الثاني من شهر حزيران اقر مجلس الوزراء 

وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخالت المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة 

ات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا مادية وزمنية محددة تتضمن االستفادة من البنيان القائم لمؤسس

الملف، كما تتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع األهلي والقطاع الخاص لضمان 

http://syrianexpert.net/?p=44179
http://syrianexpert.net/?p=44179
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مشاركة كافة أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون واالستفادة من 

 .ودة في جميع الدولتجارب الدول في مكافحة الفساد على اعتباره ظاهرة موج

وباتجاه آخر كلف مجلس الوزراء وزارات اإلدارة المحلية واألشغال والزراعة وهيئة التخطيط 

اإلقليمي تطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعياً وعمرانياً واقتصاديا واستثمار مقوماتها 

تشكل خزانا زراعيا  الزراعية والطبيعية ووضع خارطة صناعات زراعية وتسويقية لمنتجاتها التي

 .وتنمويا مهما

وقرر المجلس مراجعة دراسات القرى النموذجية بمنطقة الغاب ووضع مخططات عمرانية 

جديدة تتوافق مع طبيعة المنطقة الزراعية وتطورها السكاني والحفاظ على المساحات الخضراء 

عية، وتم تشكيل لجنة برئاسة والتوسع بإنجاز السدات المائية ووقف اعمال البناء في المناطق الزرا

 .وزير الزراعة لمتابعة خطة تطوير المنطقة من جميع النواحي

وفي جلسة أخرى وافق مجلس الوزراء على تخفيض التعرفة الزراعية الستجرار الطاقة 

مليون ليرة  500ليرة لدعم قطاع الثروة الحيوانية ورصد  12ليرة للكيلو واط إلى  33الكهربائية من 

قدرة المؤسسة العامة للدواجن على تلبية احتياجات السوق وطلب من وزارة اإلدارة المحلية  لتعزيز

والبيئة تبسيط إجراءات التراخيص اإلدارية للمداجن والمسالخ وتسوية أوضاع غير المرخص منها 

 50دجاجة بياضة مع  15وخصص مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية لألسر الريفية تشمل 

 .راما من العلفكيلوغ

وقرر المجلس إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتالعب بمواصفة المشتقات النفطية وبآلية عمل 

 .البطاقة الذكية كما أقر ضوابط ومعايير منح اإلجازة الخاصة بال أجر للعاملين في الدولة

لمساعدين ووافق المجلس على استكمال تعيين جميع الناجحين بمسابقة الفئة الثانية للمدرسين ا

وشمل القرار تعيين نحو  19474ليصبح عدد المعينين  2017التي أعلنت عنها وزارة التربية عام 

 .ناجح 3000

وفي جلسة أخرى استحوذ الواقع المعيشي واالقتصادي للمواطنين على الجزء االكبر من 

اجات االساسية مناقشات مجلس الوزراء لناحية الخطوات واإلجراءات الالزمة لتأمين المواد والح

للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي هذا السياق قرر المجلس توسيع وتعزيز دور المؤسسة السورية 

للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها لتشمل مختلف المناطق وإقامة نقاط بيع متنقلة لتمكينها من 

من مستوردات القطاع / بالمائة 25التدخل بشكل أكبر في األسواق، وقرر المجلس تخصيص /

الخاص الممولة من المصرف المركزي الى المؤسسة السورية للتجارة لطرحها في األسواق بأسعار 
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مدروسة على ان يتم اجراء دراسة عن أسعار السلع المنتجة محليا ومقارنتها مع المستوردة لتأمين 

 .االرخص منها للمواطن

مواد األساسية وتأمين االحتياجات المطلوبة في كما قرر المجلس توسيع حزمة المستوردات من ال

االسواق المحلية، عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لصالح المؤسسة السورية للتجارة، 

والقطاعات العامة األخرى وتوسيع االستيراد المباشر دون وسطاء بما يسهم في كسر االحتكار 

المالية والمصارف العامة القروض الالزمة  وتخفيض األسعار وتحقيق التنافسية على ان تقدم وزارة

 .لمؤسستي التجارة الخارجية والسورية للتجارة لتحقيق الخطط المطلوبة منهما

وقرر مجلس الوزراء في جلسة الحقة إعادة الدوائر الحكومية وتأمين عودة الموظفين الى 

اإلدارة المحلية التنسيق المناطق المحررة من اإلرهاب في ريف محافظة الرقة، حيث ُكلّفت وزارة 

مع الجهات المعنية لمتابعة استكمال الخدمات االساسية فيها والبدء بخطة تنموية تركز على االستثمار 

 . األمثل للمقومات الزراعية في هذه المناطق

وصادق المجلس على خطة وزارتي التربية واإلدارة والمحلية والبيئة إلعادة تأهيل وترميم 

 2019و 2018رة من االرهاب حيث بلغ اجمالي المبالغ المعتمدة خالل العامين المدارس المتضر

/ مليار ليرة سورية ما ساهم بعودة األهالي الى كثير من المناطق واستقرارهم  3,7لترميم المدارس / 

 .فيها

في حين اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الثقافة لتطوير عمل المراكز الثقافية من خالل 

وإعادة توزيع الموارد البشرية والتوسع بالبرامج الثقافية واألنشطة لتصل الى كافة المناطق  تصنيفها

والنواحي وتنظيم الفعاليات في مديريات الثقافة بشكل دوري وتنفيذ برامج موجهة لألطفال ومختلف 

دارة المحلية الشرائح المجتمعية واالستثمار األمثل للبنى التحتية الثقافية بالتعاون مع وزارتي اإل

 .واالعالم

/ مليارات ليرة سورية لدعم اسطول وزارة اإلدارة المحلية باآلليات 5إلى ذلك خصص المجلس /

والضواغط الالزمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات اإلدارية والمدن والبلدات بحيث يتم توزيع هذه 

جانب خطة الوزارة لتصنيع الحاويات اآلليات وفقا الحتياج كل محافظة ما يشكل عامال إضافيا الى 

 .ما ينعكس إيجابا على واقع النظافة العامة

واستعرض المجلس من جانب آخر واقع عمليات استالم محصولي القمح والشعير والتسهيالت 

المقدمة في هذا االتجاه وتم الطلب من اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وضع آلية 

دة الشعير نتيجة استالم مؤسسة األعالف كميات كافية من المقننات العلفية هذا لتصدير الفائض من ما
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الموسم، وتم التأكيد على تقديم التسهيالت والمحفزات الالزمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي 

 .ويساعد الفالحين على تصريف محاصيلهم

المسرح في الخدمة وفي موضوع اخر وافق المجلس على عدم احتساب السنوات التي قضاها 

اإللزامية او االحتياطية عند التقدم للمسابقات واالختبارات التي تجريها الجهات العامة وذلك تنفيذاً 

 لتوجهات الدولة بدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم..

http://syrianexpert.net/?p=44174 

 

 ..سيّة إلنشاء معامل للنسيج وللحديد ولإلسمنت في سوريةأموال رو - 17

 الوطن :الخبير السوري 

صّرح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة إياد مقلد بأن زيارة الوفد السوري إلى 

روسيا حملت نتائج إيجابية على الصعيد االقتصادي عموماً، والصناعي خصوصاً، الفتاً إلى أنه تم 

العديد من األفكار المتعلقة بالصناعات السورية وتطويرها، وقد تم عرض الشراكات  طرح

اإلستراتيجية التي ممكن أن تنشأ بين البلدين، وعن احتياجات سورية من المعامل اإلستراتيجية في 

مجال التشييد السريع للمساهمة بإعادة اإلعمار، وفي مجاالت الحديد والصلب واإلسمنت وغيرها 

البروتوكول الذي تم التوقيع عليه مع روسيا والمتعلق بالتعاون في المجال الصناعي ضمن 

 .والمواصفات والمقاييس

بيّن أنه تمت مناقشة وتقييم خريطة طريق للتعاون في مجال التجارة والصناعة، والتي ضمت 

عالقات بين البلدين، عدداً من المشاريع االستثمارية والتجارية المتاحة، بما يعزز ويسهم في توطيد ال

-2019حيث تم تقييم العمل المشترك لتنفيذ المشاريع الصناعية المدرجة في خريطة الطريق للفترة 

 .، واالتفاق على مواصلة العمل لتنفيذ هذه المشاريع بنجاح2021

وبخصوص وزارة الصناعة أشار مقلد إلى أنه تم االتفاق بين البلدين على مواصلة المباحثات بين 

محدودة المسؤولية الروسية للتوصل إلى توقيع العقود خالل « فيا إنفست»ارة الصناعة وشركة وز

المتعلقة بالمشاريع التي تم االتفاق عليها، وأهمها مشروع صهر حجر  2020الربع األول من عام 

إلى  البازلت إلنتاج الصوف البازلتي والخيوط واألنابيب والقضبان البازلتية في السويداء، إضافة

 .مشروع تجديد شركة نسيج الالذقية
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كما تم االتفاق على متابعة تنفيذ عدة مشاريع أخرى من قبل الشركات الروسية، وكان لمشروع 

في « آالت النسيج والحياكة والطباعة والصباغة»إقامة خط متكامل إلنتاج أقمشة عالية الجودة 

ل من الجانب الروسي، إضافة إلى مشروع أهمية وقبو« الدبس»الشركة العربية المتحدة للصناعة 

 .طن سنوياً  12000إلقامة معمل غزل بطاقة إنتاجية 

وبين مقلد أنه كان هناك عروضاً من شركات روسية أخرى للمساهمة في إقامة عدة مشاريع، 

الروسية المتعلقة بالعروض « بروميشليني إنجينيرينغ»حيث تم االتفاق بين وزارة الصناعة وشركة 

ة والمالية الخاصة بالمشاريع المدرجة في خريطة الطريق للتوصل إلى توقيع العقود لعدد من الفني

، ومن هذه المشاريع إقامة معمل جديد إلنتاج اإلسمنت 2020المشاريع خالل النصف األول من عام 

في المسلمية بحلب، مشروع إلعادة تأهيل الشركة العربية إلنتاج اإلسمنت في حلب، ومشروع 

معملي القضبان الحديدية »ديث وتطوير الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية في حماة لتح

 .«والخالئط المعدنية

وتم االتفاق مع الجانب الروسي في تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ مشروع مشترك إلنتاج 

 .عليه خالل ثالثة أشهرأقطاب اللحام في سورية، وستقوم وزارة الصناعة بدراسة العرض والرد 

عن استعدادها للتعاون المشترك مع الجانب السوري « معادن أورينبورغ»كما وأبدت شركة 

في سورية، حيث أبدى الجانب « الكريسوتيل»إلنتاج اإلضافات الكيميائية لتقوية المالط اإلسمنتي 

ة لتنفيذ مشروع إعادة الروسي« إس تي جي إنجينيرينغ»الروسي اهتمامه واستعداده ممثالً بشركة 

تأهيل الشركة العامة لصناعة اإلطارات في حماة المدرج في خريطة الطريق، وتفعيل المحادثات 

المتعلقة بشروط تنفيذ وتمويل هذا المشروع خالل ثالثة أشهر، وتم االتفاق على مواصلة المباحثات 

لمترولوجيا وتقييم المطابقة إلعداد خطة العمل لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال المواصفات وا

والجودة بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والوكالة االتحادية للتشريع الفني 

 .16/3/2006والمتروبولوجيا في روسيا االتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ 

المقاييس، وأكد مقلد أن سورية أبدت رغبتها لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال المواصفات و

وتقييم المطابقة من خالل بحث إمكانية معايرة المعايير الوطنية السورية في المعاهد الوطنية الروسية 

كما تم بحث إمكانية التعاون في مجال تقديم الخدمات المترولوجية المرتبطة بصناعة  .للمترولوجي

ادية خالل الربع األول من عام النفط والغاز، حيث تم االتفاق على عقد اجتماع فني في روسيا االتح

 …للمعنيين من كال الطرفين للتوصل إلى تفاهم مشترك حول هذه المقترحات وآلية تنفيذها 2020
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 ..يغري حتى شركات وجهات القطاع العام” خفيف ونظيف“استثمار  - 18

 :الخبير السوري 

من الطبيعي أن تتجه شركات ومؤسسات القطاع العام للبحث عن مطارح استثمارية غير 

مستغلة، إما لتأمين إيرادات جديدة، أو لتعويض جانب من الخسائر، التي هي حالة مالزمة ألداء 

ع جديدة الكثير من هذه الشركات والمؤسسات، فقد يكمن المطرح االستثماري الجديد في إنتاج سل

قريبة من التشكيلة السلعية التي تنتجها المنشأة، أو في استثمار أحد مرافقها بعيداً عن نشاطها، أو في 

إيجاد استثمار جديد كلياً، المهم في نهاية األمر ليس االستثمار بحد ذاته، بل العوائد التي يوفرها، 

 ..والتي قد ترفع اإليرادات أو تغطي الخسائر

طح ووسائل النقل في المنشأة لالستثمار كمساحات إعالنية، بات محل عرض واجهات وأس

اهتمام الكثير من الشركات والمؤسسات، وال سيما أن هذه المساحات تستهوي المعلنين إما النتشارها 

ولوقوعها في أماكن مميزة )المباني والواجهات(، أو لكثرة وتنوع عدد الشرائح المستهدفة، التي قد 

 .(ة اإلعالنية )وسائل النقلتتعرض للرسال

 !..المخابز لم تجذب معلنين

سبق للشركة العامة للمخابز أن عرضت واجهات وأسطح مباني المخابز لالستثمار اإلعالني، 

وذلك بالنظر للمساحات الكبيرة والمواقع المتميزة التي تحتلها، داخل المدن وعلى الطرق الرئيسة 

عالن على أكياس ربطات الخبز؛ ما يضمن نشراً واسعاً لإلعالن، والسريعة، كما اتجهت إلى فكرة اإل

جراء التوزيع الكثيف لهذه الشرائح، وفي المناطق واألحياء كافة. علماً بأن الشركة تدير عدداً هائالً 

 .من المخابز في المحافظات كافة؛ ما يجعل من هذا المشروع ذا ريعية اقتصادية معقولة

ة جليل إبراهيم أنه بالرغم من أهمية المساحات والمواقع اإلعالنية التي وبين المدير العام للشرك

تتيحها الشركة للمستثمر اإلعالني، إال أن الشركة لم تتلَق بعد أية عروض استثمارية، عازياً إحجام 

المستثمرين عن هذا المشروع إلى المخاطر التي قد ينطوي عليها من جهة، وإلى الظروف 

 .ة، التي قد ال تشجع للدخول في هذا النوع من االستثمار من جهة أخرىاالقتصادية الحالي

ولفت إبراهيم إلى أن هذا المشروع، في حال نجاحه، يخدم الشركة في اتجاهين.. تأمين إيرادات 

معقولة تغطي بعض جوانب اإلنفاق، والتغلب على بعض التشوهات في الجدران واألسطح بفعل 
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يف الكبيرة التي قد تتكبدها الشركة عند إجراء أية عمليات إكساء وترميم، العوامل المناخية، والتكال

 .حيث إن اللوحات اإلعالنية تغطي مثل هذه التشوهات، وتعطي المباني منظراً جميالً 

 والنقل الداخلي تترقب

وتسعى الشركة العامة للنقل الداخلي للخروج من حالة الخسارة، حيث فقدت جزءاً كبيراً من 

ا ورحباتها ومستودعاتها جميعاً، إضافة للخسائر التشغيلية نتيجة الفارق الكبير بين تكاليف أسطوله

التشغيل واإليرادات، وذلك بطرح حافالتها لالستثمار اإلعالني، وفقاً لما أعلن مديرها العام حسين 

 .ة شهرياً ألف ليرة سوري 50سليمان، قبل أيام، مبيناً أن تكلفة االستثمار للحافلة الواحدة بـ

حافلة مطروحة لالستثمار، شريطة أن يتحمل المستثمر تكاليف  25وأوضح سليمان أن هناك 

لصق وإزالة اإلعالنات والرسوم والضرائب وحصة المؤسسة العربية لإلعالن، وأال تكون 

اإلعالنات ممنوعة، وأال تمس الجهة المستثمرة بحقوق الشركة ومصالحها، كتغيير خطوط الحافالت 

 .الً مث

 ..إعالن مشروط

تقع إعالنات المباني واألسطح ووسائل النقل ضمن إعالنات الطرق، ويبدي مدير اإلعالن 

الطرقي في المؤسسة المثنى الرحية حماساً مشروطاً لهذا النوع من اإلعالن، فالجهات التي ترغب 

 يناسب بعض بوضع لوحات إعالنية على مبانيها، يجب أن تقبل بنشر أي إعالن عليها، فقد ال

اإلعالنات لهذه المؤسسة أو تلك، والتي غالباً ما تكون جهات رسمية ذات خصوصية ثقافية أو 

اجتماعية، ولن تستطيع منع المستثمر من نشر هذه اإلعالنات، الذي سيسعى للربح وضمان عوائد 

 .مجزية الستثماره

، حيث استثمرت فيه 2004ويرجع مشروع اإلعالن على وسائل النقل، وفقاً للرحية إلى عام 

بعض الشركات، لكنه لم يلَق النجاح المتوقع؛ ألن المعلنين ما زالوا يفضلون اللوحات الثابتة، وحالياً 

 .هناك خمسة طلبات لدى المؤسسة لالستثمار اإلعالني على وسائل النقل العامة والخاصة

ستثمار، ومنها صحيفتا وأشار الرحية إلى أن الكثير من الجهات عرضت مساحات إعالنية لال

، ووكالة سانا والسورية للتجارة وغيرها، بيد أن االشتراطات الوزارية، التي ”الثورة”و” البعث“

وتلتزم بها محافظة دمشق، تحول دون التوسع في مشاريع اإلعالن الطرقي،  2009ترجع إلى عام 

امة، وحجب الرؤية عن فمثالً ممنوع اإلعالن على أعمدة اإلنارة والمنصفات والساحات الع

 .المساحات الخضراء وغيرها، وذلك خالفاً لما هو متعارف عليه حول العالم
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 ..إيرادات فائتة

كبدت األزمة السوق اإلعالنية خسائر كبيرة، كما أعاقت نمو هذه الصناعة شديدة الحساسية 

 1.6المؤسسة إلى  كان عام التعافي إلى حد ما؛ حيث وصلت إيرادات 2017للمتغيرات، إال أن عام 

األداء  2013مليار لسابقه، ثم توالى تحسن هذه اإليرادات، فيما سجل  1.4مليار ليرة، ارتفاعاً من 

ماليين ليرة، علماً بأن اإليرادات الفائتة خالل أعوام األزمة الستة،  507األسوأ، إذ تدنت معه إلى 

ئر تكبدتها صناعة اإلعالن وصلت إلى مليون ليرة سنوياً تقريباً؛ ما يعني خسا 500كانت بمعدل 

 1.2، العام الذي سبق األزمة، وصلت إلى 2010ثالثة مليارات ليرة، مع اإلشارة إلى أن إيرادات 

 .مليار ليرة

 ..”سوشيل ميديا”إعالن الـ

تتجه المؤسسة لتنظيم اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي، الذي مازال خارج السيطرة، 

قيمة وشكالً ومضموناً، ويسهم في رفع مداخيل الصناعة اإلعالنية، وإن كان هذا  بحيث يقنن أداؤه

” واتس آب”و” فيسبوك”األمر دونه عديد الصعوبات والعراقيل؛ ألن التعاطي مع وسائل عالمية كـ

وغيرها يختلف كلياً عن التعاطي مع وسائل محلية، في وقت تتعاظم فيه حصص وسائل التواصل من 

 ..نية حول العالمالسوق اإلعال

يمكن وصف السوق اإلعالنية المحلية عموماً بأنها سوق ضحلة، حتى مع استثناء : ..سوق ضحلة

مليار ليرة،  1.2، ومع هذا لم تتجاوز إيراداتها 2010تأثيرات األزمة، فمثالً كانت في أوج أدائها عام 

مليارات  3.45، إلى 2011 في وقت ارتفع فيه اإلنفاق اإلعالني العربي خالل النصف األول من

ألبحاث السوق، إذ أكد أن أسواق سورية ” أبسوس ستات“دوالر، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة 

وعمان والبحرين واليمن ما تزال صغيرة، بالنظر العتمادها على عالمات تجارية محلية، مشيراً إلى 

 .أن أسواق سورية والعراق والجزائر تمتلك إمكانات كبيرة للنمو

 50وبحسب تقديرات من واقع السوق، فإن شركتي االتصاالت الخلوية تسيطران على حوالى 

بالمئة من السوق اإلعالنية المحلية، وأظهرت دراسة تحليلية قامت بها مجموعة من الباحثين، قبل 

سنوات، ونشرت نتائجها في مجلة جامعة تشرين، أن حصة الفرد السوري من اإلنفاق اإلعالني ما 

متواضعة قياساً بنظيره العربي؛ ما يشكل مؤشراً على تدني حصته من اإلنفاق االستهالكي،  زالت

التي ال تحدد من خالل اإلعالن، بل من خالل طبيعة الطلب والتعطش لألسواق، فضالً عن ضعف 

 البعث…جودة صناعة اإلعالن، بصرف النظر عن الوسيلة اإلعالنية
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 ..مخالفات وتجاوزات بدأت ولم تنته على اتحادها..” تتمرد“شركات  - 19

 :الخبير السوري 

مشاكل شركات شحن البضائع ليست وليدة األمس، فأغلبها تجاوز عمرها سنوات عدة دون حل 

لشركات كان لهم شكاوى حول تعدد القطاعات وال حتى مؤقت، وخالل لقائنا عدداً من العاملين في ا

التي يُلزمون باالنتساب لها، ودفع رسوم لجهات ليس لها أية إشراف عليهم )كالمؤسسة العامة 

للبريد(؛ مما جعل االنتساب التحاد شركات الشحن عبئاً يتهربون منه حتى اليوم، إضافة إلى التأخر 

ابها بتجريم سائقي الشاحنات بجرائم تهريب ليس لهم غير المبرر في إصدار البوليصة التي تسبب غي

شأن بها، وأشار أصحاب الشركات إلى صعوبة استرجاع السيارات التي خرجت خالل الحرب، 

وعرقلة إبراء البيانات الجمركية لشاحنات خرجت عبر معابر معتمدة قبل أن يتم تخريب البيانات 

 .األسطول وصعوبة ترميمه وإغالق المعابر، فضالً عما يواجههم من نقص في

 تضييق الخناق

وبعد أن نقلنا الشكاوى لرئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور لم يبِد اختالفاً 

مع أي مما سبق، حيث رأى أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة أكبر، وتبسيطاً في اإلجراءات من قبل 

توقيع اتفاقيات لتنشيط الحركة التجارية مجدداً،  الحكومة، في الوقت الذي يعمل فيه االتحاد على

موضحاً أن سورية التزال عضواً في االتفاقيات الدولية للشحن الدولي والمنظمات العالمية، ورغم 

ذلك يواجه السائق السوري ضغوطاً عديدة في الدخول إلى أية دولة، كاألردن والعراق مثالً؛ ففي 

ة، وفي العراق رغم افتتاح معبر القائم وتقديم كافة التسهيالت األردن يمنع دخول السيارات السوري

للشاحنات العراقية ماتزال الشاحنات السورية ممنوعة من الدخول رغم استمرار المناقشات بين 

 .الطرفين، والوعود بالسماح بمرور الشاحنات السورية

 حبر على ورق

ت الشركات بالسماح باستيراد وبعد الخسارة الكبيرة التي لحقت باألسطول السوري طالب

-5السيارات المستعملة لترميم النقص، والقى االقتراح قبوالً حكومياً الستيراد سيارات مستعملة من 

كون جمرك السيارة فاق  -وفقاً لكيشور–سنوات، إال أنه حتى اليوم لم يستفد أحد من االستيراد  10

أنه من المتعارف عليه عالمياً أن كل وسائل النقل سعرها بكثير ، فبقي القرار حبراً على ورق، علماً 

ومواد إعادة اإلعمار تعفى جمركياً، فيما تكلف هنا أكثر من قيمتها الفعلية، وطالب كيشور ببعض 
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التعاون من الجمارك لالستفادة من القرار، فيد واحدة ال تصفق، وإعادة بناء األسطول لن يكون سهالً 

الوقت ذاته أنه ال يوجد أي قيد أو عقوبة أو شرط للشركات التي خرجت  إال بهذه الطريقة، مؤكداً في

 .في الحرب وتطلب الرجوع حالياً 

 تجاهل

واستنكر كيشور منح تراخيص وسجالت تجارية لشركات غير منتسبة لالتحاد رغم قرار مجلس 

تعمل بشكل  % من الشركات غير منتسبة، وهي40الوزراء بإلزام الشركات باالنتساب، فاليوم هناك 

طبيعي وال عقوبات تؤخذ بحقها، بل تحصل على جميع األوراق المطلوبة في تناقض واضح بين 

شركة، ورسوم  480القرارات والتنفيذ، وأوضح كيشور أن عدد الشركات المنتسبة لالتحاد بلغ 

ى فهي مجحفة ألف ليرة سنوياً، أما الرسوم األخر 50االشتراك ليست عائقاً أمام أحد؛ فهي ال تتجاوز 

 11إلى  3.5بحق شركات الشحن حيث تسبب زيادة رسم الطرد من قبل المؤسسة العامة للبريد من 

مليون ليرة بإحجام عدد من الشركات المختصة بنقل الطرود عن العمل، كما تتدخل المؤسسة بعمل 

ود، وبيّن كيشور أن الشركات وتلزمها باالنتساب، علماً أن عدداً من هذه الشركات ال تعمل بنقل الطر

االتحاد طالب مراراً بمعالجة هذه اإلشكالية دون جواب؛ مما جعل بعض الشركات ترسل طروداً 

 .تحت اسم شركات أخرى لتوفير المال؛ مما يضر بسمعتها وعملها

 تجميد القرار

سنوات منذ اقتراح بوليصة الشحن دون أي قرار بشأنها بعد، حيث  3من جانب آخر قد مضى 

كيشور أن إصدار البوليصة كفيل بحفظ حقوق كل األطراف بدءاً من المصّدر وصوالً إلى أكد 

المستورد حتى الوجهة النهائية، وهي ضرورية لتحّمل كل شخص مسؤوليته وتحاكي نموذج 

البوليصة العالمية، فاليوم هناك شركات شحن ُسجن أصحابها أو سائقوها لوجود مخدرات ومهربات 

حونة، وتملص المصّدر من مسؤوليته، ومع أن البوليصة المقترحة حصلت على في البضائع المش

الموافقة إال أنه لم يصدر تعليمات تنفيذية لها فبقيت مجمدة حتى اليوم، مؤكداً أن ثمن البوليصة ال 

يتجاوز تكلفتها الفعلية؛ فهي ال يمكن أن تكون مجانية، وفي الوقت ذاته ال يوجد أية أرباح أو فوائد 

 .يادة على التكلفةز

 !.يوم واحد

وجّدد كيشور مطالبته بإبراء البيانات الجمركية لشركات الترانزيت التي عبرت الحدود، وإزالة 

منع السفر عن أصحابها، فبعد تخريب المستندات في المعابر سجل بحق عدد من الشركات عقوبات، 

أية مسؤولية، ولدى اقتراح االتحاد بحل رغم أنه تم نقلها برفقة الجمارك من معبر آلخر وليس عليها 
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آالف ليرة، إال أنه استمر ليوم  10المشكلة عبر غرامة مالية صدر القرار باستيفاء غرامة مقدارها 

 البعث…واحد فقط استفاد منه عدد ضئيل قبل إلغائه لسبب غير مفهوم..!

http://syrianexpert.net/?p=44149 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 إعفاء اآلالت وخطوط اإلنتاج من الرسوم الجمركية - 1

 :الخبير السوري 

مستوردة وافقت اللجنة االقتصادية في جلستها األخيرة على إعفاء اآلالت وخطوط اإلنتاج ال

لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على االستيراد، وذلك 

بناء على طلب من وزارة الصناعة، بهدف تنشيط القطاع الصناعي وإعادة دورة عجلة اإلنتاج، 

ل اإلرهاب وتمكين الصناعيين من استيراد اآلالت الالزمة إلعادة تأهيل منشآتهم التي دمرت بفع

 .وتخفيف تكاليف اإلنتاج

وبين وزير الصناعة محمد معن جذبة أن هذا القرار يأتي ضمن سلة خطوات متكاملة لدعم 

العملية اإلنتاجية وتمكين الصناعيين وأصحاب المعامل والمنشآت من إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم 

ت المتعطلة لديهم أو إعادة تأهيل وترميم المتوقفة والمدمرة جراء العمليات التخريبية، واستبدال اآلال

ما تم تخريبه منها، سعياً إلى إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير الصناعة السورية، إضافة إلى 

تحسين الصادرات، وتشجيع افتتاح منشآت صناعية جديدة، وخلق فرص عمل وتسريع دوران عجلة 

 .لسورية وتقليل استيراد المواد الجاهزةاإلنتاج الصناعي، وتحقيق فرص تنافسية للمنتجات ا

وأشار الوزير إلى أن السماح باستيراد اآلالت والتجهيزات وخطوط اإلنتاج الصناعية المستعملة 

والمجددة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ من دون التقيد بعمرها، ولكافة المستوردين، ينعكس 

نتاج منتجات متنوعة تلبي حاجة السوق المحلية بدالً من بشكل إيجابي على تطوير المعامل القائمة إل

ولفت إلى أن ترجمة الدعم الذي تقدمه الحكومة يتم  .استيرادها، بما يسهم في توفير القطع األجنبي

على شكل إجراءات وتشريعات تمكن القطاع الصناعي في سورية من لعب دور مهم في دفع عجلة 

وتوفير متطلبات السوق المحلية في ظل الحصار االقتصادي،  اإلنتاج والنهوض باالقتصاد الوطني

 وذلك انطالقا من قدرة الصناعة المحلية على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الحرب عليها..

 http://syrianexpert.net/?p=44041 الوطن
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 .. وزير التعليم العالي يلغي كافة قرارات نائب رئيس جامعة الفرات الذي تجاوز صالحياته - 2

 :الخبير السوري 

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم قراراً ألغى بموجبه كافة قرارات النقل أو 

عيين لمديري أو رؤساء دوائر، أو إنهاء تكليفهم في جامعة الفرات والتي صدرت عن نائب رئيس الت

 .الجامعة للشؤون اإلدارية

وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء تعيين رئيس الجامعة على أن يستمر العمل بالقرارات النافذة قبل  

 .هذا التاريخ

لعالي كرئيس لجامعة الفرات ووزير للتعليم العالي وذيل القرار الذي صدر بتوقيع وزير التعليم ا

 .والبحث العلمي

وكان نائب رئيس جامعة الفرات للشؤون اإلدارية والطالبية الدكتور محمد طحطوح قد أصدر 

خالل الفترة التي تلت انتهاء مدة تعيين الدكتور راغب العلي رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثالث سنوات 

إلدارية منها تكليف مدير لمديرية المعاهد التقانية بجامعة الفرات ومدير لمديرية عدداً من القرارات ا

الكتب والمطبوعات بجامعة الفرات إضافة إلى تكليف عضو الهيئة التدريسية بالجامعة مديراً للبحث 

 علما أن القرارات التي أصدرها النائب ذيلت بعبارة وزير التعليم العالي .العلمي بجامعة الفرات

 .والبحث العلمي رئيس جامعة الفرات بالتفويض نائب رئيس الجامعة للشؤون الطالبية واإلدارية

 19تاريخ  115واستندت القرارات التي أصدرها نائب رئيس الجامعة على القرار الوزاري رقم 

 .تشرين الثاني المتضمن تفويض النواب بالصالحيات الممنوحة لهم

ت فإن القرار جاء بعد تجاوز نائب رئيس الجامعة للشؤون ووفقا لمصادر في جامعة الفرا

اإلدارية والطالبية لصالحياته كنائب لرئيس الجامعة وإصداره قرارات من صالحيات منصب رئيس 

الجامعة علماً أن الوزير بعد شغور منصب رئيس الجامعة كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث 

 .الطالب والشؤون اإلدارية يديرها النائب اإلداري العلمي بإدارة الشؤون العلمية وشؤون

ورأت المصادر أنه ال يحق ألي نائب من نواب رئيس الجامعة بعد انتهاء فترة تعيين رئيس 

 .الجامعة أن يصدر قرارات أو أن يحل محل رئيس الجامعة دون مرسوم جمهوري

كنها تجمع على أن السبب وتتداول أروقة الجامعة سيناريوهات عديدة لمنصب رئيس الجامعة ل

 الوطن…وراء صدور قرار وزير التعليم العالي هو صراع بين عدد ممن يسعون لنيل المنصب

http://syrianexpert.net/?p=43969 

http://syrianexpert.net/?p=43969
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 مليار دوالر حجم االستثمارات بقطاع البترول في مصر 16المال:  - 3

  - 2019ديسمبر  29نشر فى : األحد  ممحمد المه  

قال طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم االستثمارات بقطاع البترول وصلت 

 .مليار دوالر 16إلى 

جاء ذلك خالل مؤتمر األهرام الثالث للطاقة الذي بدأت جلساته اليوم األحد، ويستمر لمدة يومين 

ستثمار وفرص النمو"، بما يتماشى مع تحول مصر إلى مركز إقليمي تحت عنوان "الطاقة.. آفاق اال

 .للطاقة، والذي تنظمة جريدة األهرام المسائي وشركة األهرام لالستثمار

وأضاف المال، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في أولوياتها ضمن رؤية "مصر 

سنوات في تحقيق التحديات  5 "، موضًحا أن الوزارة مضت على خطى الدولة ونجحت خالل2030

 .وفق استراتيجية محددة

وذكر أن الطاقة تؤثر على تحقيق التنمية الشاملة وفرص التشغيل وبناء القدرات وتعطي حافز 

اتفاقية، وارتفع اإلنتاج ألعلى معدل له في  99ثقة لالقتصاد ككل، مضيفًا أن مصر وقعت نحو 

 .يوميًامليون برميل  1.9أغسطس الماضي ليصل إلى 

حضر المؤتمر طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء 

والطاقة المتجددة، وأسامة هيكل وزير اإلعالم، ومحمد العصار وزير اإلنتاج الحربي، وعدد من 

 .رؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، ولفيف من قيادة الشركات العاملة في مجال الطاقة

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122019&id=5949a5b3-0511-4f48-9119-b9bf036c6d2f 

 

 اق في هذا المجالبزيادة االنف 2020البرلمان التركي يقر ميزانية  - 4

 21/12/2019 

 االتجاه –متابعة 

وتشمل زيادة في اإلنفاق  2020أقر البرلمان التركي ، اليوم السبت، ميزانية الحكومة لعام 

 الر(.مليار دو 23.4مليار ليرة ) 138.9الدفاعي وتتوقع عجزا قيمته 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122019&id=5949a5b3-0511-4f48-9119-b9bf036c6d2f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29122019&id=5949a5b3-0511-4f48-9119-b9bf036c6d2f
https://aletejahtv.com/archives/326764
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،  159صوتا مقابل رفض  329بموافقة  2020البرلمان أقر ميزانية “وقالت مصادر تركية ، إن 

وتتضمن الميزانية أيضا زيادة في اإلنفاق على الصحة والتعليم وتتوقع زيادة في اإليرادات، كما 

 ”.وتشمل الميزانية زيادة في اإلنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش

 مليار ليرة. 80.6ت الحكومة أن يكون العجز في نهاية العام وتوقع

وقال وزير المالية براءت البيرق ، إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي سيكون أقل من 

 ثالثة بالمئة على الرغم من تباطؤ الدخل.

سة بالمئة لنسبة طموح بلغت خم 2020ورفعت تركيا في أيلول توقعاتها للنمو االقتصادي لعام 

بالمئة مع اعتزام الحكومة التعافي سريعا من الركود وعدم  8.5وخفضت توقعاتها لنسبة التضخم إلى 

 وضع ضغوط إضافية على الميزانية.

https://aletejahtv.com/archives/326764 

 

 اء االتحاد العام للتعاون السكنيالرئيس األسد يصدر قانوناً بإلغ - 5

 الخبير السوري 

أصدر الرئيس بشار األسد قانوناً بإلغاء االتحاد العام للتعاون السكني واالتحادات التعاونية 

 .السكنية في المحافظات

/ بناًء على ما قرره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 37ونص القانون رقم /

تحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية واالتحادات على إلغاء اال 18/12/2019

 .2011/ لعام 99التعاونية السكنية في المحافظات المشكلة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /

وبناًء على القانون تحل وزارة األشغال العامة واإلسكان محل االتحاد العام للتعاون السكني 

التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومحل االتحادات 

وتؤول األموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة, وبموجب القانون تتولى وزارة األشغال 

في  العامة واإلسكان كافة المهام الموكلة لالتحاد العام للتعاون السكني واالتحادات التعاونية السكنية

, على أن يصدر وزير 2011/ لعام 99المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /

األشغال العامة واإلسكان قرارات تشكيل اللجان الالزمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها، 

 .كما يصدر التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

https://aletejahtv.com/archives/326764
https://aletejahtv.com/archives/326764
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ال العامة واإلسكان محمد سيف أوضح للوطن أن األموال التي سوف تؤول معاون وزير األشغ

للوزارة وفقاً للقانون هي أموال االتحادات وليس أموال الجمعيات، مؤكداً أن الجمعيات قائمة وأن 

أموال المكتتبين والمخصصين والمسجلين لديها هي نفسها ولن تمس. مبيناً أنه وبإلغاء االتحادات تم 

لقة الوسيطة بين الجمعيات السكنية والوزارة، بحيث أصبحت الجمعيات تابعة للوزارة إلغاء الح

 .مباشرة، وأصبح هناك رأس واحد لهذا القطاع هو الوزارة

وأشار سيف إلى أنه سابقاً كان أي قرار يصدر يتم بناء على اقتراح من االتحاد، أما اآلن أصبح 

فيه مصلحة القطاع مباشرة، كما أصبحت الوزارة  من الممكن للوزارة إصدار القرار الذي ترى

 .أقرب للجمعيات وأصبح متاح لها مراقبتها بشكل أكبر عبر المديرية التابعة للوزارة

وحول حقوق الجمعيات والمكتتبين في القضايا المحالة إلى القضاء أو إلى الجهات الرقابية بيّن 

يث أن أي حكم قضائي مكتسب الدرجة معاون الوزير أن الوضع الحالي أفضل من السابق، ح

القطعية واجب التنفيذ وأصبح ممكن تنفيذه مباشرة ومن دون بطء, ورأى أن الوزارة تعمل على 

إصالح القطاع، مضيفاً: سابقاً كان هناك تقاذف مسؤوليات بين االتحاد والوزارة، واليوم أصبحت 

، ومن الواجب أن يكون لدى الوزارة المسؤولية محصورة بالوزارة وأي خلل هو مسؤولية الوزارة

 الوطن...خطة واضحة ليعود هذا القطاع الذي بنى في السابق مدن كاملة إلى ألقه

 http://syrianexpert.net/?p=44127 

Koniec raportu 

End of Report 
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