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«التجارة» :إنفاق  15.8مليون دينار
دعم ًا للمواد التموينية واإلنشائية
قالت وزارة التجارة وال�صناعة
انها انفقت  15.8مليون دينار على
دعم املواد التموينية والإن�شائية يف
مايو املا�ضي.
و�أو�ضحت «التجارة» يف بيان ان
الإح�صائية الأخرية للفرتة املذكورة
�أظهرت �أن هذا املبلغ مت �رصفه على
دع��م امل��واد التموينية الغذائية
والإن�شائية .و�أف��ادت ب�أن اجمايل
ما مت انفاقه على املواد الغذائية
التي ت�شمل املواد اال�سا�سية ا�ضافة
الى حليب ومغذيات االطفال بلغ
 6.6ماليني دينار ،مبينة انها �أقل
املواد املدعومة تكلفة خالل الفرتة
امل�شمولة بالإح�صائية.

و�أ�ضافت «التجارة» ان ما مت انفاقه
على دعم حليب ومغذيات االطفال
ب�أنواعها املختلفة قدر بحوايل 650
الف دينار انفقت على � 24صنفا من
تلك املواد ،يف حني ان دعم املواد
االن�شائية كلف ال��وزارة يف الفرتة
ذاتها نحو  9ماليني دينار.
يذكر ان عدد امل�سجلني يف ك�شوف
ادارة التموين وفق �آخر اح�صائيات
وزارة التجارة بلغ مليونني و84
�أل��ف��ا و� 105أف���راد م��ن م�ستفيدي
البطاقة التموينية يف حني بلغ
ع��دد البطاقات التموينية التي
ا�صدرتها ال��وزارة لهم  232الفا
و 766بطاقة.

ترامب :على الصين قبول الشروط

المتفق عليها إلتمام االتفاق التجاري

• أميركا تهدد بتوسيع الرسوم اجلمركية على الصني

ق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد ترامب ب�إنه مت�سمك
باالتفاق التجاري مع ال�صني ولي�س لديه اهتمام يف
امل�ضي قدم ًا ما �إذا مل توافق بكني جمدد ًا «على � 4أو 5
نقاط رئي�سية» .وقال ترامب يف ت�رصيحات لل�صحافيني
يف البيت الأبي�ض �إن ال�صني هي مناف�س رئي�سي «وتريد
الآن �إمتام اتفاق �سيئ للغاية..ومن حقي الآن التم�سك
باالتفاق» .و�أ�ضاف ترامب« :نحن �إم��ا �سننفذ اتفاق
عظيم مع ال�صني �أو لن ننفذ �أي اتفاق على الإطالق».
وتابع الرئي�س االمريكي« :كان لدينا اتفاق مع ال�صني
ثم تراجعوا عنه..قالوا �إنهم ال يريدون �إدراج � 4أو 5

م�سائل يف االتفاق..ولكن نحن لدينا �صفقة مع ال�صني
و�إذا مل يعودوا �إلى تلك االتفاقية فنحن غري مهتمني
ب�إمتام �صفقة �أخرى».ويف الأ�سبوع احلايل هدد الرئي�س
االمريكي بتو�سيع دائ��رة التعريفات اجلمركية على
ال�صني ما مل يح�رض الرئي�س ال�صيني اجتماعات قمة
الـ ،20ومن جانبها هددت بكني باالنتقام حال ت�صعيد
الواليات املتحدة حربها التجارية.و�أكد ترامب على �أن
ال�صني راغبة يف تنفيذ اتفاق على نحو �سيئ للغاية،
«هم يتعر�ضون للإيذاء من التعريفات لأن ال�رشكات غري
قادرة على دفع الر�سوم لذلك يغادرون ال�صني».

التضخم بفنزويال تراجع للمرة األولى
منذ 2018

انخف�ض معدل الت�ضخم يف فنزويال الى
�أدنى م�ستوى للمرة الأولى منذ 2018
وذلك خالل ال�شهر املا�ضي ،و�أعلن
الكونغر�س املعار�ض يف فنزويال �أن
م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني على مدار
�إثني ع�رش �شهر ًا زاد بنحو 815.19
�ألف يف املئة يف مايو املا�ضي ،وهو
م�ستوى �أدن��ى من امل�سجل يف �أبريل
ال�سابق له عند  1.3مليون .%
وتابعت البيانات �أنه يف فرتة الـ5
�أ�شهر الأولى من العام احلايل زادت
معدل الت�ضخم يف فنزويال بنحو
� 906آالف يف املئة.و�رصح امل�رشع
الفنزويلي �أجنل �ألفاردوا �أن التباط�ؤ
يف معدل الت�ضخم يف فنزويال نتج عن
�أن النظام امل�رصيف كان لديه �سعة
�أقل يف الإقرا�ض« ،والتي �ستت�سبب
يف مزيد من �إبطاء االقت�صاد املري�ض
ب��ال��ف��ع��ل».و�أ���ض��اف �أل���ف���اردوا« :هم
�أي�ض ًا يبطئوا الت�ضخم عرب ت�صحيح
اقت�صادي عظيم».
وتختلف بيانات الت�ضخم التي �أ�صدرها
الكونغر�س على نحو كبري عن التي
�أعلنها املركزي يف الأ�سبوع املا�ضي،
وال��ت��ي �أظ��ه��رت �أن م���ؤ��شر �أ�سعار
امل�ستهلكني يف فنزويال على مدار الإثني
ع�رش �شهر ًا املنتهية يف �أبريل املا�ضي
بلغ نحو � 130.06ألف .%
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خفض أسعار الفائدة ينقذ االقتصاد العالمي
من أزمة كبرى
ق��د ي��ب��دو االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل
ً
معرت�ضا على ال��ع��ودة �إل��ى خف�ض
�أ�سعار الفائدة ،لكن ال�س�ؤال مل يعد
ما �إذا كان �سيفعل ذلك �أم ال ،و�إمنا
متى �سيفعله ،ورغم �أنه يحبذ نهج
ال�صرب ،فكلما ت�أخر كان العامل يف
و�ضع �أكرث خطورة ،بح�سب درا�سة
اقت�صادية خا�صة م��ع تعرث ُخطى
االقت�صاد العاملي نحو االنتعا�ش
مبرور الوقت ،ف�ضال عن �أن املخاطر
اً
وبدل
باتت كثرية يف �أ�سواق الأ�سهم،
من انتظار وقوع ما ال حتمد عقباه،
فقد حان الوقت للبنوك املركزية
لتعلن ا�ستعدادها لتخفيف �سيا�ستها
مرة �أخرى .
كما �أن البقاء يف و�ضع ا�ستباقي هو
�أمر �رضوري خا�صة �أن خف�ض �أ�سعار
ال��ف��ائ��دة ميكن �أن ينقذ االقت�صاد
ال��ع��امل��ي م��ن �أزم����ة ك�ب�رى  ،لكن
البنوك املركزية الكربى ال تزال
��صراع��ا عمي ًقا يف الوقت
تخو�ض
ً
ال��راه��ن ،فالغريزة الطبيعية لها
تدعوها �إلى �إعادة ال�سيا�سات �إلى ما
كانت عليه �ساب ًقا ،بعد � 10سنوات
م��ن الإف����راط يف توفري ال�سيولة.
مع ذلك ،ف�إن هناك عقبات رئي�سية
تقف يف طريقها� ،إذ ال تزال الهزات
التي ت�سببت فيها �أزم��ة عام 2008
حم�سو�سة يف �أرجاء النظام املايل،
يف حني �أن احلرب التجارية العميقة
بني الواليات املتحدة وال�صني ت�شكل
تهدي ًدا متزاي ًدا للرفاهية العاملية،
وت��أث��رت الثقة االقت�صادية بقوة،
فالتجارة العاملية يف تراجع ،ويتم
تقوي�ض اال�ستقرار العاملي ،لذا
فالوقت لي�س منا�س ًبا الكتفاء �صانعي
ال�سيا�سات بامل�شاهدة ،ويجب على
البنوك املركزية الرئي�سية �أن تتحد

لو�ضع حد لهذا التدهور التدريجي.و
قد يكون �سوق العمل يف الواليات
املتحدة مير بظروف جيدة للغاية،
لكن االقت�صاد ككل يظهر عالمات
التباط�ؤ يف ظل ع��دم اليقني الذي
تخلفه احلرب التجارية واملخاطر
ال�سيا�سية املتزايدة داخل الكونغر�س
االمريكي.
كما �أن ت��ف��ا�ؤل امل�ستهلكني وثقة
ال�رشكات يرتنحان ويفقد االقت�صاد
االمريكي زخمه ،وال يوجد تهديد
ت�ضخمي حملي ي��دع��و االحتياطي
الفيدرايل للقلق ،لذا ميكن للبنك
مبكرا ،لتكون
املركزي �أن يتحرك
ً
نهاية هذه ال��دورة االقت�صادية �أكرث
هدوءا.وميكن لل�صني � ً
أي�ضا �أن تكون
ً
�سخاء فيما يتعلق بال�سيا�سة
�أكرث
ً

النقدية ،ومع �أنها حذرة الآن �إزاء
اح��ت��م��االت خف�ض �أ���س��ع��ار الفائدة
م�ستقبلاً  ،ف���إن ال�ضغط لتخفيف
�سيا�ساتها �سوف يتزايد بفعل تداعيات
احلرب التجارية على االقت�صاد .ويجب
جتنب التباط�ؤ االقت�صادي احلاد ب�أي
ثمن ،واحلفاظ علتى م�ستهدف النمو
الذي حددته بكني عند � %6إلى %6.5
للعام احلايل ،والذي يحتاج خلف�ض
�أ�سعار الفائدة وزيادة ال�سيولة لإحداث
فرق حقيقي.وقد تت�سامح بكني � ً
أي�ضا
م��ع بع�ض تقلبات العملة ق�صرية
الأجل ،خا�صة �أن خماطر الت�ضخم ال
تزال منخف�ضة ،فهي بحاجة لتعزيز
�صادراتها مرة �أخرى ،لذا قد ت�سمح
م�ؤقتًا بو�صول �سعر ال�رصف �إلى 7
يوانات للدوالر الواحد «يبلغ 6.90

يوان حال ًيا من ناحية �أخرى ،يجب
على البنك املركزي الأوروبي النظر
يف �إمكانية خف�ض �أ�سعار الفائدة مرة
�أخرى لتعزيز االنتعا�ش االقت�صادي
ال�ضعيف ،ال �سيما يف ظل اخلطورة
املنطوية على �صعوبة ان�سحاب
بريطانيا من االحتاد الأوروب��ي ومع
ظهور ت�صدعات عميقة يف ن�شاط قطاع
الأع��م��ال الأمل���اين.و ب�صفتها �أكرب
دولة م�صدرة يف العامل ،تعد �أملانيا
مركزً ا رئي�س ًيا للأن�شطة التجارية
العاملية ،والعالمات التي تظهرها
وعموما ف�إن
حال ًيا مثرية للقلق،
ً
الوحدة ال�سيا�سية لأوروب��ا تت�آكل،
ما يثري عالمات ا�ستفهام حول قدرة
بروك�سل على التعامل مع الأزمات
االقت�صادية املقبلة.

المغرب يعتزم نقل ملكية  %6من «اتصاالت» إلى مؤسسات محلية
قالت وزارة املالية املغربية �إن احل�صة التي
تعتزم احلكومة بيعها بنحو  %8يف �رشكة
ات�صاالت املغرب� ،سيتم بيع  % 6منها خالل
ال�شهر احلايل يف عملية واحدة �إلى م�ستثمرين
من امل�ؤ�س�سات املحلية مثل �صناديق التقاعد
و�رشكات الت�أمني والبنوك.
وات�صاالت املغرب ،املدرجة يف بور�صتي الدار
البي�ضاء ويورونك�ست باري�س ،مملوكة بن�سبة
 %53ل�رشكة ات�صاالت التي مقرها دولة الإمارات

«المركزي التركي»

يبقي أسعار الفائدة

مستقرة

�أبقى البنك املركزي الرتكي على
�سعر الفائدة الرئي�سي م�ستقرا
دون تغيري كما كان متوقعا ،وقال
�إن��ه �سيحافظ على موقف ت�شديد
ال�سيا�سة النقدية بهدف احتواء
امل��خ��اط��ر يف منحنى الت�سعري
وت��ع��زي��ز عملية خف�ض معدالت
الت�ضخم .و�أبقي البنك على �سعر
�إعادة ال�رشاء «ريبو» لأجل �أ�سبوع
عند  ٪ 24بعد �أن رفعه مبقدار
 11.25نقطة مئوية العام املا�ضي.
وقال  14اقت�صاديا �إنهم يتوقعون
ا�ستمرار ا�ستقرار �سعر الفائدة بينما
توقع اثنان خف�ضها.
وتراجع الت�ضخم ال�سنوي من ذروة
 15عاما عند  ٪ 25.24يف �أكتوبر
�إلى معدل يقل عن التوقعات عند
 ٪ 18.71يف مايو ،ورف��ع البنك
املركزي �سعر �إعادة ال�رشاء املرة
املا�ضية يف �سبتمرب لدعم اللرية يف
مواجهة �أزمة عملة دفعت االقت�صاد
�إل��ى ال��رك��ود .وانكم�ش االقت�صاد
 ٪2.6على �أ�سا�س �سنوي يف الربع
الأول من ال�سنة.

العربية املتحدة بينما متلك احلكومة املغربية
ح�صة .%30
وقال بيان الوزارة� :إن ح�صة  %6تت�ألف من 52
مليونا و� 745ألفا و� 700سهم ،ب�سعر  127درهما
« 13.2دوالر ًا» لل�سهم ،و�ستباع قبل نهاية يونيو
ويرى املحللون يف بيع احل�صة �إلى م�ستثمرين من
امل�ؤ�س�سات �سبيال للحيلولة دون زيادة ات�صاالت
الإماراتية ح�صتها البالغة  %53يف ات�صاالت
املغرب .وقالت ال��وزارة� :إن بيع ح�صة ،%2

املكونة من  17مليونا و� 581ألفا و� 900سهم،
�سيجري يف بور�صة الدار البي�ضاء كطرح عام.
و�إل��ى جانب عملها يف املغرب ،تُ �شغل �رشكة
االت�صاالت وحدات يف بنني وبوركينا فا�سو وت�شاد
و�ساحل العاج والغابون وم��ايل وموريتانيا
والنيجر وتوغو وجمهورية �أفريقيا الو�سطى.
عملية البيع �ستعمل على �ضخ مليار دوالر يف
امليزانية خلف�ض عجز امليزانية �إلى  % 3.3من
الناجت املحلي الإجمايل ،يف .2018

االستثمارات األجنبية في تونس
ترتفع %16.3

ارت��ف��ع حجم اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف تون�س  % 16.3بنهاية
�أبريل من العام احلايل� ،إلى 845.9
مليون دينار ،مقابل  727.2مليون
دينار خالل نف�س الفرتة من العام
املا�ضي .
و�أظهرت بيانات لوكالة النهو�ض
باال�ستثمار اخل��ارج��ي ،زي��ادة
قيمة التدفقات اال�ستثمارية بن�سبة

 ،%15.7خ�ل�ال الأرب���ع���ة �أ�شهر
الأول��ى من العام احلايل  ،لت�صل
�إلى  851.1مليون دينار .وتابعت
�أن قيمة املحافظ اال�ستثمارية
تراجعت بنهاية �أبريل من العام
احلايل بن�سبة  ،% 37.3لت�صل �إلى
 5.2ماليني دينار ،ولفتت الوكالة،
�إلى �أن تدفق اال�ستثمارات اخلارجية
تركز يف قطاع ال�صناعات املعملية

ب��ال��غ � ًا  411.7م��ل��ي��ون دي��ن��ار،
وبارتفاع  % 62على �أ�سا�س �سنوي.
وزادت قيمة اال�ستثمارات املوجهة
لقطاع الطاقة يف تون�س � ،% 7إلى
 368.4مليون دينار ،خالل الأربعة
�أ�شهر الأولى من العام احلايل بينما
تراجعت تدفقات اال�ستثمار لقطاع
اخلدمات �إلى  64.4مليون دينار،
بن�سبة .% 64

مصر توفر  248فرصة استثمارية بـ 20مليار دوالر

األردن استلم  725مليون دوالر

قال م�ساعد وزير التجارة وال�صناعة امل�رصي
احمد طه � ،إن بالده تتبنى حالي ًا برناجم ًا
لتعميق الت�صنيع املحلي ل��زي��ادة القيمة
امل�ضافة للمنتجات امل�رصية.و�أ�ضاف طه،
�أن الربنامج وفر خالل الـ � 6أ�شهر نحو 248
فر�صة ا�ستثمارية ،بقيمة �سوقية تبلغ 20

ت�سلم الأردن دفعة من قر�ض البنك
الدويل بقيمة  725مليون دوالر
( 514.02مليون دينار) ,و�أكد
حممد الع�سع�س وزير التخطيط
والتعاون الدويل ،ووزير الدولة
لل�ش�ؤون االقت�صادية� ،أن الدفعة
و�صلت �إل��ى ح�ساب اخلزينة
بالبنك املركزي الأردين.
و�أ���ض��اف الع�سع�س� ،أن تلك
الدفعة �ستوجه ل�سداد جزء
م��ن �إ���ص��دار ي��وروب��ون��د بقيمة
مليار دوالر ي�ستحق يف ال�شهر
احلايل ،وكانت جمموعة البنك
الدويل وافقت على حزمة متويل
للأردن بقيمة  1.45مليار دوالر
مل�ساعدتها على حتفيز النمو
ال�شامل ،وخلق املزيد من فر�ص
العمل ،ومتتد فرتة �سداده �إلى
 34عام ًا.
وي�����ص��ل �إج����م����ايل مت��وي�لات
جمموعة البنك ال��دويل للأردن
بذلك القر�ض �إل��ى  2.78مليار
دوالر ،منها  228.2مليون دوالر
م��ن خ�لال ال�برن��ام��ج العاملي
لت�سهيالت التمويل املي�رس.

قوة القطاع الصناعي تدعم استقرار االقتصاد األلماني

من قرض البنك الدولي

تعد �أملانيا امللكة املتوجة على
عر�ش االقت�صاد الأوروبي واخلام�سة
عامليا م��ن حيث ال��ن��اجت املحلي
الإج���م���ايل ،ول��ع��ل ق���وة القطاع
ال�صناعي الأمل��اين هو دائما كلمة
ال�رس يف قوتها وا�ستقرارها وهذا
م��ا عك�سه ع��دم ت ��أث��ره��ا ب��الأزم��ة
االقت�صادية العاملية الأخرية ب�شكل
كبري.
وحتت�ضن �أملانيا التي احتلت املركز
الثالث ك�أقوى م�صدر عاملي لل�سلع
واخلدمات عام  2016عددا كبريا من
�أهم ال�رشكات املدرجة يف البور�صة
العاملية على �صعيد الإي����رادات
ب��واق��ع � 53رشكة م��ن �أ���ص��ل 2000
�رشكة عاملية ،كما ت�ستقبل �أرا�ضيها
ن�صف املعار�ض التجارية العاملية
املختلفة .وتوجد قطاعات �صناعية
تعد هي مواطن القوة ال�صناعية
لالقت�صاد الأملاين ،وت�شمل �صناعة
ال��ط�يران والآالت وال�����س��ي��ارات،

مليار دوالر.
و�أو���ض��ح خ�لال م�شاركة يف م��ؤمت��ر التنمية
ال�صناعية يف بريو� ،أن ر�ؤية م�رص لعام 2030
وا�سرتاتيجية الوزارة  2020ترتكز على حماور
تنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
وتطوير املناطق ال�صناعية وتعزيز ريادة

وال�صناعات الكيميائية والطبية،
و�صناعة الإلكرتونيات وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ،و���ص��ن��اع��ة الطاقة
والتكنولوجيا البيئية ،وال�صناعات
اال�ستهالكية واخلدمات.وتعد �صناعة
ال��ط�يران والآالت وال�سيارات من
�أ�شهر و�أقوى نقاط القوى ال�صناعية
يف االق��ت�����ص��اد الأمل����اين املتفوق
تكنولوجيا يف العديد من ال�صناعات
الآلية مثل الروبوتات ،فالهند�سة
الأملانية العريقة التي ينفذها نحو
الـ 6419موظفا يف قطاع ال�صناعة
حققت نحو  267مليار دوالر مليزانية
الدولة خالل عام .2015
وفيما يخ�ص ال�سيارات فمنذ ما يزيد
عن  125عاما و�أملانيا تقود القارة
العجوز والعامل يف هذا املجال بف�ضل
�رشكاتها العمالقة مثل جمموعة
ب��ي �إم داب��ل��ي��و  BMWوفولك�س
فاجن  Volkswagenبالإ�ضافة �إلى
جمموعة ديلمار بنز Daimler-

الأع��م��ال ،لزيادة معدالت النمو ال�صناعي.
و�أكد م�ساعد الوزير� ،أهمية املناطق ال�صناعية
ودورها يف ت�رسيع وترية النمو االقت�صادي وخلق
املزيد من فر�ص العمل ،م�شري ًا �إلى �أن احلكومة
امل�رصية تنفذ حالي ًا  13جممع ًا �صناعي ًا �ضمن
خطة حتقيق التنمية ال�صناعية ال�شاملة.

 Benzاملالكة ل�رشكتي مر�سيد�س
بنز  Mercedes Benzومر�سيد�س
�إيه �إم جي �.Mercedes AMGأما
قطاع و�صناعة تكنولوجيا الطريان
فقد ا�ستطاعت �أملانيا على مدار
العقدين املا�ضيني تطويره لتجني
نحو  43مليار دوالر يف عام 2016
م��ن قطاع ال��ط�يران ،وذل��ك بف�ضل
تواجد ال�رشكات الرائدة العمالقة يف
جمال الطريان املدين والدفاع داخل
الأرا���ض��ي الأملانية ،فمن املتوقع
ت�صنيع م��ا ي��زي��د ع��ن الـ� 35ألف
طائرة وهو ما ي�صنع من �أملانيا ندا
قويا �أمام عمالقة �صناعة الطريان
العامليني مثل ك��ن��دا وال��والي��ات
املتحدة االم،االمريكية،كما حتتل
ال�صناعات الكيميائية والطبية
الأمل��ان��ي��ة امل��رك��ز الأول م��ن حيث
ال�صادرات خارج القارة االوروبية
وداخلها ،ففي ع��ام � 2016سجلت
�أملانيا ثالث �أكرب ن�سبة �إيرادات من

ال�صناعات الكيميائية والطبية بعد
ال�صني والواليات املتحدة التي بلغت
 168مليار دوالر ،وتوزعت املنتجات
الأملانية التي مت ا�ستخدامها من قبل
� 331ألف �شخ�ص بني جميع قارات
العامل بن�سبة  %60للقارة الأوروبية
و� ٪17إل��ى �آ�سيا و� ٪3إل��ى امريكا
الالتينية و� ٪3إلى بقية دول العامل
بجانب  %7لأمريكا ال�شمالية.اما
�صناعة الإلكرتونيات وتكنولوجيا
املعلومات وال�صناعات الكهربائية
فجعلت االق��ت�����ص��اد الأمل����اين يف
املرتبة اخلام�سة عامليا بقيمة
�سوقية تبلغ ما يعادل الـ142.7
مليار دوالر فالتطور امل�ستمر
لل�صناعات التكنولوجية املتنوعة
مثل الأج��ه��زة املنزلية ومعدات
تكنولوجيا النانو و�أنظمة الإنارة
والت�شغيل الآل��ي��ة �أم���ر طبيعي
لت�سجيل � 12ألف براءة اخرتاع جديد
�سنوي ًا داخل �أملانيا.

