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 ال انفراج لالزمة االقتصادية اللبنانية:صندوق النقد
وتوقع صندوق النقد الدولي ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في
 الى أنه ال يوجد سبب حتى،اشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
 للناتج4.9%  كما توقع انكماشا نسبته. بسبب تواصل توقف أنشطة األعمال،السابق
.اآلن لتوقع حدوث انفراجة لالزمة االقتصادية في لبنان
ن
 تريليو دوالر12  إو�جمالي فاقد في اإلنتاج بقيمة،المحلي اإلجمالي العالمي هذا العام
 الى أن األزمة االقتصادية، خالل ندوة نظمتها رويترز عبر اإلنترنت،ولفتت جورجيفا
.2021 حتى نهاية
العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبا ار لموارد
 لكن لن،واكدت جورجيفا أنه "ما زال متاحا لدينا نحو ثالثة أرباع طاقة اإلقراض
. لكننا لم نصل بعد إلى تلك النقطة،الصندوق البالغة تريليون دوالر
أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد ديننا نحو ثالثة أرباع طاقة
ورأت أنه من الواضح اآلن أن التعافي من توقف أنشطة األعمال والسفر عالميا يجب
 كما لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد،اإلقراض
، ورغم الوجود الواسع االنتشار للفيروس عالميا،أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي
." لكننا لم نصل بعد إلى تلك النقطة،الدولي لالختبار
مشددة على أن الدول األعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم
) بتصرف،المصدر (وكالة رويترز
.للصندوق إذا اقتضت الحاجة
IMF: There is No Breakthrough for the Lebanese Economic Crisis
Managing Director of the International Monetary Fund Kristalina
Georgieva has indicated that there is no reason yet to expect a
breakthrough for the economic crisis in Lebanon.
Georgieva pointed out, during a seminar organized by Reuters through
the Internet, that the global economic crisis caused by the Coronavirus
may eventually be a test of the trillion dollar resources of the fund, but
we have not yet reached that point.
She considered that it is now clear that recovery from the interruption
of business and travel activities globally should start in the absence of
medical progress, despite the widespread presence of the virus globally,
stressing that the IMF member states are ready to provide more support

to the fund if the need arises.
The International Monetary Fund expected a deeper global economic
recession than previously expected, as business activities continued to
be interrupted. It also expected a contraction of 4.9% of global GDP this
year, and a total lost production of $12 trillion until the end of 2021.
Georgieva emphasized that "we still have about three quarters of the
lending capacity, but I will not ignore that we may be in a situation
where our debt resources are exposed to about three quarters of the
lending capacity, nor will I ignore that we may be in a situation where
the IMF resources are being tested, but we did not reach that point yet. "
Source (Reuters, Edited)

 مليار دوالر لمواجهة تداعيات كورونا5.2 صندوق النقد يقرض مصر
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على
 ويعد هذا القرض الثاني من الصندوق منذ بدء. مليارات دوالر5.2 قرض بقيمة
 مليار2.7  أيار الماضي على/ حيث تم الحصول في مايو،أزمة فيروس كورونا
 ضمن إجراءات الصندوق لمساندة الدول في مواجهة تداعيات الجائحة،دوالر
.على االقتصاد
 فقد وافق مجلسه التنفيذي على اتفاق استعداد،وبحسب صندوق النقد الدولي
 شه اًر يهدف إلى12  مدته، مليارات دوالر5.2 ائتماني جديد لمصر بقيمة
 وتعويض النقص،مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا
 السلطات في،ً أيضا، مبينا أن البرنامج سيساعد.في الميزانية وميزان المدفوعات
 ودفع،الحفاظ على دعم اإلنفاق الصحي واالجتماعي لحماية الفئات الضعيفة
.ًمجموعة من اإلصالحات الهيكلية الهامة قدما
The IMF Lends Egypt $5.2 Billion to Face the Repercussions of Corona

في الموازاة انتهت و ازرة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديالت قانون
،الضريبة على القيمة المضافة تمهيداً إلحالة المشروع إلى مجلس الوزراء إلق ارره
 وذلك خالل،ومن ثم إرسال مسودة التعديالت إلى مجلس النواب للنظر فيها
.تموز المقبل/جلسات البرلمان المقررة في األسبوع األول من يوليو
، تشمل اإلضافة والحذف واالستحداث، تعديالً على القانون36 وأدخل المشروع
ولعل أبرزها إخضاع كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن ضريبة القيمة
 وتطبيق نظام الفاتورة اإللكترونية من، وضريبة الجدول المستحقة،المضافة
 بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل،الشركات إلى المستهلك مباشرة
.للضريبة
) بتصرف،المصدر (صحيفة العربي الجديد

The Executive Board of the International Monetary Fund approved
Egypt's request for a loan worth 5.2 billion dollars. This is the second
loan from the IMF since the start of the Corona virus crisis, where it
was obtained last May, 2.7 billion dollars, as part of the fund's actions
to support countries in facing the repercussions of the pandemic on the
economy.
According to the International Monetary Fund, its Executive Board has
approved a new credit preparedness agreement for Egypt worth $5.2
billion, with a duration of 12 months, aimed at helping Egypt cope with
the consequences of the Corona virus pandemic, and to compensate for
the budget and balance of payments deficiencies. Indicating that the
program will also assist the authorities in maintaining support for health
and social spending to protect vulnerable groups, and pushing forward a
set of important structural reforms.

In parallel, the Egyptian Ministry of Finance has finished preparing the
drafting of the amendments to the value-added tax law, in preparation
for referring the project to the Council of Ministers for approval, and
then sending a draft of the amendments to the House of Representatives
for consideration, during the Parliament’s sessions scheduled for the
first week of July next.
The project introduced 36 amendments to the law, including addition,
deletion and creation, the most prominent of which is the subjection of
every taxpayer by submitting a monthly electronic VAT return, the due
tax schedule, and the application of the electronic invoice system from
companies to the consumer directly, so that the tax authority can fully
collect the tax.
Source (New Arab newspaper, Edited)

!مايكروسوفت تغلق جميع متاجرها حول العالم؟

 مليار شخص كل1,2 بوكس وويندوز لتصل إلى أكثر من. في إكس،كوم ومتاجرها
. سوقا190 شهر في
والمواقع األربعة التي سيتم تحويلها «مايكروسوفت اكسبيرينس سنترز» (مراكز تجربة
مايكروسوفت) هي في كل من لندن ونيويورك وسيدني وفي ريدموند مقر الشركة في
.واشنطن
وفي السنوات الماضية زاد اعتماد مايكروسوفت على خدمات مؤسساتها مثل الحوسبة
 مع تركيز متاجر البيع بالتجزئة على األجهزة اللوحية سورفيس والكمبيوتر،السحابية
 لكن المتاجر الفعلية أخفقت في تحقيق زخم.بوكس.المحمول ولوازم لعبة إكس
.منافستها آبل
) بتصرف،المصدر (صحيفة الخليج االماراتية

 وذلك في اطار سياسة، متج اًر للتجزئة83 أغلقت شركة مايكروسوفت بشكل دائم
 حيث يمكن للعمالء من خالله،جديدة ستركز فيها على متاجرها عبر االنترنت
.الحصول على الدعم التقني وخدمات ما بعد البيع وغير ذلك
 بدالً من،ووفقا للشركة فإن فرق البيع بالتجزئة ستنتقل للعمل في الموقع اإللكتروني
. كاشفة عن أن جميع موظفي مايكروسوفت ستتاح لهم الفرصة بالبقاء في الشركة،المتاجر
 أنه شهدت، نائب رئيس شركة مايكروسوفت،وفي هذا اإلطار اوضح ديفيد بورتر
 حيث تطورت محفظة منتجاتنا الرقمية خالل،ًمبيعاتنا عبر االنترنت نمواً ملحوظا
 وأثبتت فرقنا الموهوبة نجاحاً في خدمة العمالء خارج،السنوات القليلة الماضية
 ومن هنا فنحن نتطلع إلى االستمرار في خدمة عمالئنا عبر اإلنترنت،المتاجر القائمة
.وتحقيق تطلعاتهم
وأعلنت مايكروسوفت أن القرار يستثني المتاجر الموجودة في أربعة مواقع سيتم
.تحويلها إلى «مراكز تجربة» وتحويل عمليات البيع بالتجزئة إلى االنترنت
 متجر والتي أغلقت بسبب100 ويعني القرار أن متاجر مايكروسوفت المقدر عددها
 لن يعاد فتحها في وقت يدخل عمالق التكنولوجيا «مقاربة جديدة،19جائحة كوفيد
.»للبيع بالتجزئة
.وستواصل «مايكروسوفت االستثمار في متاجرها الرقمية في (موقع) مايكروسوفت

Microsoft Closes All Stores Around the World?!
Microsoft has permanently closed 83 retail stores, as part of a new
policy in which it will focus on its online stores, where customers can
obtain technical support, after-sales services, and so on.
According to the company, the retail teams will move to work on the
website, rather than stores, revealing that all Microsoft employees will
have the opportunity to stay in the company.
In this context, David Porter, Vice President of Microsoft Corporation,
stated that their online sales have witnessed remarkable growth, as
their digital product portfolio has evolved over the past few years, and
talented teams have proven successful in serving customers outside
existing stores, and from therefore they look forward to continuing to
serve their customers online to fulfill their aspirations.
Microsoft announced that the decision excludes stores in four locations
that will be transferred to "experience centers" and to transfer retail
operations to the Internet.

The decision means that Microsoft's estimated 100 stores, which were
closed because of the Covid-19 pandemic, will not be reopened at a time
when the technology giant is entering a "new retail approach."
«Microsoft will continue to invest in its digital stores in Microsoft.
com (site) and its stores, in Xbox and Windows, to reach more than 1.2
billion people every month in 190 markets.
The four websites that will be transferred, "Microsoft Experience
Centers", are in London, New York, Sydney, and in Redmond, the
company’s base in Washington.
In recent years, Microsoft has become more reliant on its enterprise
services such as cloud computing, with retail stores focusing on tablets,
laptops, and Xbox game consoles, but the actual stores failed to achieve
the momentum of rival Apple.
Source (Al-Khaleej Newspaper-UAE, Edited)

