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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /323م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
 



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

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 2ــ 

 2021 /323م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
  ,January 31 2021 كانون الثاني ، 31األحد 

Contents 
 4 ............................................ االقتصاد العالمي: –أواًل 

 4 ........... 2025و 2020ترليون دوالر بين  22العالم سيخسر  - 1
للمرة األولى.. تركيا تكشف عن خارطة التنقيب عن الطاقة في  - 2

 5 ............................................................ المتوسط
 7 ....................... أفكار غير متشائمة في عالم شديد التغير - 3
بايدن وأوروبا: تفاوت األولويات يعّقد عودة العالقات إلى طبيعتها - 4
 .................................................................. 12 

 15 ................................... ما أنواع الحسابات البنكية؟ - 5
 19 ................ االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 

6 - Puste półki w Irlandii. Winny jest brexit ........... 19 
8 - Roaming w Wielkiej Brytanii. Zapłacimy więcej za 

rozmowy? ..................................................... 24 
9 - Kolejne zwiastuny kryzysu. Początek w lutym 

przyszłego roku .............................................. 26 
 28 ....................................... االقتصادات العربية: -ثالثًا 
صندوق النقد العربي يعلن عن بدء التشغيل الكامل لمنصة "ُبنى"  - 10

 28 ................................................. للمدفوعات العربية
صندوق النقد العربي ُيصدر دراسة بعنوان "تطوير مؤشر لألوضاع  - 11

 31 .................................... "النقدية الُمثلى في الدول العربية



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

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 3ــ 

وق النقد العربي يصدر دليل مصطلحات التقنيات المالية صند - 12
 33 ........................................................... الحديثة

ملف فساد كبير.. سويسرا تدخل على الخط واالتحاد األوروبي  - 13
 35 .................................................. ..يعرض خدماته

ل ميزانية مصاريف مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء تثير اللغط حو  - 14
 37 ..................................................... 2021العراق 

 45 ........... ما زلنا ننتظر....المستقبل! مستقبلنا الذي لم يأت! - 15
 46 ...................... (105حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 16
ألف هكتار بالشعير  538هكتار بمحصول القمح و ألف 334زراعة  - 17

 49 ......................................................... حتى اآلن
 54 ........ مترو دمشق يعود إلى التدوال كخيار حل ألزمة النقل - 18
 56 …سيارة تعلنه التجارة الخارجية نهاية العام 500مزاد علني لــ  - 19
نقاط ٨مليار ليرة تداوالت شهر تشرين الثاني. والمؤشر ينخفض  ٢ - 20

 .................................................................. 57 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 4ــ 

 2021 /323م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
  ,January 31 2021 كانون الثاني ، 31األحد 

 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
 2025و 2020ترليون دوالر بين  22العالم سيخسر  - 1

 :البعث 30/01/2021 
يتوقع أن يسجل االقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً هذا العام لكن أزمة فيروس 
كورونا المستجد تتسبب بأضرار فادحة، حسبما أعلنت كبيرة خبراء االقتصاد 

الخسائر التراكمية »في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، والتي قالت إن: 
ترليون  22والمتوقع حاليًا أن تبلغ  2025و 2020في اإلنتاج بين العامين 

، كما أوردت وكالة «دوالر، مقارنة بالتوقعات ما قبل الوباء، ال تزال كبيرة
 .الصحافة الفرنسية

 2021وقد رفع تقرير لصندوق النقد توقعاته لنمو االقتصاد العالمي في 
بنحو  سيكون أقل 2020وقال إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في 

نقطة مئوية كاملة من التقديرات السابقة. وأضاف أن الموافقة على عدة 
لقاحات وشروع بعض الدول في التلقيح يعززان اآلمال بانتهاء الجائحة التي 

مليون في أنحاء العالم.  2.1مليون وأودت بحياة أكثر من  100أصابت نحو 
تصاد العالمي يواجهها، ما زال االق« ضبابية استثنائية»لكن التقرير حذر من 

وظهور سالالت جديدة ينطويان على  19-قائاًل إن تجدد موجات كوفيد
أخطار، وإن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل كوفيد الصادرة قبل 

، وهي 2020% في  3.5نحو عام. وتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي 
% كان يتوقعه  4.4ة نقطة مئوية عن انكماش بنسب 0.9قراءة أفضل بواقع 

في تقرير صدر في تشرين األول، وذلك بفضل زخم أقوى من المتوقع في 
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 .لألنباء« رويترز»، بحسب وكالة 2020النصف الثاني من 
، 2021% في  5.5وتوقع الصندوق في المقابل نمو االقتصاد العالمي 

لى نقطة مئوية عن توقع تشرين األول الماضي، عازيا ذلك إ 0.3بما يزيد 
تسارع ستغذيه اللقاحات في وقت الحق من السنة ومزيد من إجراءات الدعم 

 .في الواليات المتحدة واليابان وبعض االقتصادات الكبيرة األخرى 
 http://syrianexpert.net/?p=56103   ..البعث

 
للمرة األولى.. تركيا تكشف عن خارطة التنقيب عن الطاقة في  - 2

 المتوسط 

  2020, 3يونيو   
أعلنت تركيا على لسان مدير الحدود البحرية والجوّية في وزارة الخارجية 
التركية عن خارطة حقول جديدة في شرق البحر المتوسط والتي أخطرت بها 
األمم المتحدة بهدف الحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة في ظل 

 .اعتراض من اليونان
 ركيتغريدة المسؤول الت

مدير الحدود ” تشاغاي أرجياس“ووفقًا لوكالة األناضول نشر السفير 
البحرية والجوية تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ذكر فيها 
خارطة الحقول التركية الجديدة، كما لفتت األناضول إلى أن أنقرة تقدمت في 

)تباو( على  وقٍت سابق بطلٍب ألمم المتحدة لحصول شركة البترول التركية
 .رخصة التنقيب في حقول إضافية بشرق البحر المتوسط

https://www.first-istanbul.com/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%82/
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 الخارطة المنشورة على حساب المسؤول التركي

على ” حامي أقصوي “وبدوره عّلق الُمتحدث باسم وزارة الخارجية التركي 
بخصوص طلب شركة ” نيكوس دندياس“تصريحات وزير الخارجية اليوناني 

المسح الزلزالي وأنشطة الحفر بالقول أن مناطق البترول التركية تراخيص 
الترخيص الجديدة تقع داخل الجرف القاري التركي على النحو الُمعلن لألمم 
المتحدة، مضيفًا أن بالده سوف تواصل بحزم ممارسة حقوقها السيادية في 

 .المنطقة التي تم اإلعالن عنها مرارًا وتكرارًا على حد وصفه

 
 على حساب المسؤول التركيالخارطة المنشورة 
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وكانت تركيا قد أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية مذكرتي تفاهم في أواخر 
الصالحيات “العام الماضي، األولى حول التعاون العسكري، والثانية تسمى 

والتي قررت أنقرة بموجبها التوسع في عمليات التنقيب بالبحر ” البحرية
وفي ذلك الحين كانت مذكرتي االتفاق  .المتوسط بعيدًا عن حدودها البحرية

الليبية( قد أثارت غضباً إقليمياً وخاصًة من مصر واليونان وقبرص  –)التركية 
 .والتي وصفت التوقيع عليه بأنه )غير شرعي(

والجدير بالذكر إلى أن تركيا تستدعي مذكرة التعاون العسكري مع حكومة 
لحكومة الوفاق الشرعية، ومنذ شهر الوفاق الليبية كسند وإعالن عن دعم أنقرة 

تشهد ليبيا معارك شبه يومية بين حكومة الوفاق وما  2019نيسان للعام 
المدعوم من ” خليفة حفتر“يسمى بالجيش الوطني الليبي تحت أمرة الجنرال 

قبل مصر واإلمارات التي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس بالرغم من 
 .لحقت بها سلسلة الهزائم األخيرة التي

https://www.first-istanbul.com/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82/ 

 
 متشائمة في عالم شديد التغير أفكار غير - 3
 2021-01-11 الوطن اون الين  بقلم الدكتور قحطان السيوفي  |

 كان الناس، سابقًا، يتبادلون في نهاية العام عبارات متفائلة وتمنيات لسنة
يالحظ أن لهجة الناس أكثر تحفظًا،  2020جديدة سعيدة، لكن مع نهاية 

 وتغلب
 .«كون السنة الجديدة أفضلشنأمل أن ت»على تمنياتهم عبارة 
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 كان عاصفاً ومختلفاً وتحول إلى تصادم بين أهمية التعاون والعمل 2020عام 
 الجماعي وبين الشعبوية التي دخلت القاموسين السياسي واالجتماعي، ورغم
 مغادرة صاحبها الرئيس األميركي دونالد ترمب المنتهية واليته وستبقى فكراً 

 .الشعوب ظالمًا سرق ثروات وآمال
ُمريعًا، حمل معه الموت واالضطراب إلى المجتمعات  2020كان عام 

في مختلف أرجاء المعمورة، وربما سيجري النظر إليه باعتباره العام الذي بدأ 
 فيه النظام العالمي الذي قادته الواليات المتحدة بالتداعي، األزمات التي

 ألشهر المقبلة؛ ومنخلقت أوضاعًا جديدة، سُتظهرها ا 2020شهدها عام 
 مالمحها المحتملة ما قد يجعلنا متطلعين إليها بنوع من االستبشار الحذر في

 .عالم شديد التغير
 إن التوقع»قال عالم الفيزياء الدنماركي الحائز جائزة نوبل نيلز بوهر: 

 تحاول مراكز« أمر في غاية الصعوبة، خاصة عندما يتعلق األمر بالمستقبل
 .قراءة معطيات الواقع وأرقامه 2021والدراسات مع بداية عام األبحاث 

 ثمة توقعات تتجه إلى األسوأ، وثمة قراءات معاكسة لها ترى أن انفراجات ما
تلوح في األفق، تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى 

ت كبرى ما زال قائمًا، وقد يدفع باتجاه صراعات عسكرية، ناهيك عن تداعيا
التغير المناخي، المخاطر السياسية واالقتصادية والبيئية، وقد يكون سنة 

 .المعركة األهم للبشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
كان العالم وقف شبه عاجز خالل العام المنصرم عن السيطرة على 
كورونا، إال بفرض إجراءات اإلغالق وارتداء الكمامات، وسيدخل العام الجديد 

تسلحًا بسالح اللقاحات التي يؤمل أن تسيطر على الفيروس وتمنح الناس م
 .المناعة الالزمة
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، 2021بالمئة في عام  2.5يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو العالمي 
مليون شخص في الفقر المدقع بسبب الركود االقتصادي،  150وأن يغرق 

لفقراء في العالم اقتصاديًا وال يتوقع أن تنمو الدول التي تضم أكبر نسبة من ا
سيكون جزءًا من عصر األزمة  2021 .بشكل أسرع من نمو عدد سكانها

االقتصادية، وأزمة عدم المساواة، وأزمة التوظيف وأزمة المناخ مع توقعات 
 .2008قلقه من حصول ركود أسوأ من ذلك الذي تال األزمة المالية في 

 في المئة في 2.2خفض النمو من في الواليات المتحدة، من المتوقع أن ين
 .2021في المئة في  1.7، إلى 2020

 .2021في المئة في  6.5في الهند من المقدر أن يبلغ النمو 
ومن المتوقع أن يشهد النمو في الصين بعض الهبوط التدريجي ليبلغ 

توقعات البنك الدولي تشير إلى أن في نيجيريا  .2021في المئة في  5.8
الدول الثالث التي نقدر أنها تضم  –الديمقراطية  ة الكونغووالهند وجمهوري

معدالت نمو للفرد في إجمالي الناتج الداخلي  – أكثر من ثلث فقراء العالم
 .بالمئة على التوالي 0.3و 2.1المئة و في 8. 0-الحقيقي نسبتها 

من المفيد أن نأخذ بعين االعتبار مستجدات منها؛  2021في بداية عام 
عالن عن تطوير لقاحات لفيروس كورونا اطمئناناً إلمكانية السيطرة أحدث اإل

 على الوباء. وتشير األرقام إلى أن ما سُينتج العام الجاري من جرعات اللقاح
أيضًا إعادة  .مليارات جرعة لتلقيح مواطنيها 3.5حجزت الدول المتقدمة منها 

 7والمناخ بنحو  بالبيئةتشكيل معالم العولمة وكذلك تراجع االنبعاثات الضارة 
 .النقل والسفر في المئة، بسبب تعطل جزئي في النشاط االقتصادي وحركة

 كما ُيتوَقع أن تستمر أسعار الفائدة على العمالت الرئيسة في مستوياتها
 .المنخفضة لفترة لتعين التعافي االقتصادي من حالة الركود الراهنة
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 جات؟عام الحلحلة واالنفرا 2021هل يكون عام 
هذه األزمة هي اختبار ضغط للجميع، للحكومة والسلطات والعائالت 
والشركات والصناعات وللكفاءات القيادية، للنجاح في هذه المعركة يحتاج 
العالم إلى أمرين؛ األول، نشر الوعي وطمأنة الناس بشأن سالمة اللقاحات. 

 .الفقيرةاألمر الثاني توفير اللقاحات لكل الدول بما في ذلك الدول 
وهذا سيكون الحدث األهم في المعركة ضد كورونا التي ستكون لها 
تداعيات مهمة على مسار االقتصاد العالمي لالنطالق في سكة التعافي التي 

 .قد تستغرق أكثر من العام الحالي
 التعافي يتم بتحريك االقتصاد العالمي، لتعود عجلة التجارة واإلنتاج إلى

 . وقد يظهر التعافي المرجو في العام الجديد، عسى أنالعمل بكامل طاقاتها
 يتم تعويض الخسائر قدر اإلمكان أواًل، وصيانة المجتمعات من كل اآلثار
 السلبية لهذه الجائحة. دون أن ننسى، أن دواًل عديدة تحتاج أكثر من غيرها

 .إلى المساعدة المباشرة بسبب أوضاعها االقتصادية السيئة
إلى إنفاق مزيد من األموال ما يجعلها تقترض أكثر ستضطر الحكومات 

ليرتفع مستوى العجز والدين العام. ويحذر البنك الدولي من ظهور جيل جديد 
من الفقراء وفو ضى في سوق الديون طوال السنوات األربع األخيرة، حيث 
 .مارست إدارة ترمب سياسات متذبذبة وظالمة على المستوى الدولي

 ركية الرئاسية األخيرة بّينت أن مؤسسات الديمقراطيةاالنتخابات األمي
 :األميركية تواجه اختبارًا صعبًا أمام هجمة متعددة الرؤوس، خلفها
 الشعبوية السياسية، والتعّصب العرقي وآخرها اقتحام أنصار الرئيس ترامب
الغوغائي لمقر الكونغرس األميركي، لكن يبدو أن الصورة قد تختلف مع 

ومجيء جو بايدن إذ يأمل العالم أن ترتكز سياسته على التعاون  مغادرة ترمب
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الدولي والتخفيف من ظلم الشعوب وإنهاء احتالل أراضي الدول وسرقة ثرواتها 
 .وعدم دعم اإلرهاب ومموليه

سنة صعود الصين، وانتهاء األحادية القطبية، إذ ال  2021ستكون 
يجادل كثيرون في أن الصين تشّكل اليوم التحّدي األكبر للواليات المتحدة، 
مشاريع الصين وخططها االستثمارية والتنموية، في الداخل والخارج، منها 

وذ الصينيين العمالقة التي ستشق طرق التجارة والنف« الطريق والحزام»مبادرة 
 .عبر آسيا والمحيط الهندي إلى أوروبا وإفريقيا

 .، سنشهد المزيد من االبتكارات في مجاالت بارزة2021خالل عام 
 وتطّور« 19 –كوفيد »أولها ثورة في عالم الدواء، مع تقّدم اختبارات 

 اللقاحات، ثانيها التوّسع المستمّر للعمل عن ُبعد، واالجتماعات التي
 اتصاالت الفيديو، ثالثها استمرار خدمات التوصيل والّشحن ُتعقد عبر

 .الخالية من االحتكاك
رابعها ازدهار العناية الصحية والخدمات الطبية االفتراضية لتخفيف 
خطر التعّرض لعدوى كورونا، والتشخيصات التي تعتمد على الذكاء 

نية الحيوية ، من المتوّقع أن يشهد تقّدمًا في التق2021وفي عام  .الصناعي
ستنخفض التحويالت المالية التي يرسلها المهاجرون  .والذكاء الصناعي

 .2021في المئة بنهاية عام  14بنسبة  والمغتربون إلى دولهم
 يبدو أن قواعد اللعبة السياسية تتغير، ما يعني أن تموضعاً جديداً للسياسة

 .م التهدئةالدولية قد يؤدي لحدوث تغير حقيقي قادم، سواء للتصعيد أ
 هذه أفكار غير متشائمة كثيرًا وربما من المفيد 2021أخيرًا، مع بداية عام 

 .التفاؤل واالستعداد الدائم لعالم شديد التغير
  بقلم الدكتور قحطان السيوفي 
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 بايدن وأوروبا: تفاوت األولويات يعّقد عودة العالقات إلى طبيعتها - 4

 [15369 ] العدد 2020ديسمبر  26باسكال بونيفاس  

 
عن  -ولكن ليس جميعها  -أعربت الغالبية العظمى من الدول األوروبية 

رضاها النتخاب جو بايدن رئيسًا للواليات المتحدة. فقد تدهورت العالقات 
بين الدول األوروبية والواليات المتحدة بشكل حاد خالل السنوات األربع 

 .بسبب قناعات دونالد ترمب وأسلوبهالماضية، 
شكك ترمب باستمرار في أهمية التحالف األطلسي، واعتبر أن الدول 
األوروبية استغّلت الحماية األميركية دون أن تتحّمل مسؤولية أمنها، بينما 

 .مليار دوالر سنوياً  170كانت تستفيد من فائض تجاري غير مقبول يبلغ 
د وصف دول االتحاد األوروبي ولهذا السبب، ذهب ترمب إلى ح

فيما شّكلت هجمات الرئيس األميركي المتكررة على المؤسسات «. العدّوة»بـ
انسحابه من اليونيسكو واتفاقيات باريس للمناخ واالتفاق  -متعددة األطراف 

مصدر قلق لألوروبيين  -النووي اإليراني، وعرقلة منظمة التجارة العالمية 
 .المتمسكين بها
ب يتخذ قرارات من دون أن يستشير، وأحيانًا من دون إبالغ كان ترم

 .شركائه األوروبيين، ما أثار تساؤالت حول ماهية التحالف
وخشي القادة األوروبيون من أن توّجه والية ثانية لترمب ضربة قاسية 

 .للنظام الدولي، كان سيعاني للتعافي منها
، على أن 1949عام اعتاد األوروبيون منذ إنشاء الحلف األطلسي في 
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 .تلعب الواليات المتحدة دورًا قياديًا، حتى لو كان يعني ذلك اّتباع واشنطن
إال أن الواليات المتحدة بدت في عهد ترمب أنها لم تعد ترغب في لعب 

، وهي أول أزمة دولية كبرى منذ «19 -كوفيد »هذا الدور. وجاءت أزمة 
دورًا رئيسيًا، كمؤشر على عصر لم تلعب فيها الواليات المتحدة  1945عام 
 .جديد

وحدها بولندا ودول البلطيق، المتخّوفة من موسكو، استمرت في تقّبل كل 
 .شيء من ترمب، لكونها غير قادرة على االعتماد على بديل للواليات المتحدة

« بريكست»وعاش بوريس جونسون على أمل )وهمي( أنه بمجرد تحقيق 
ألوروبي(، سيحصل على شروط تجارية تفضيلية )خروج بريطانيا من االتحاد ا

 .«صديقه ترمب»من 
أما فيكتور أوربان في المجر، فقّدر عدم انتقاده من قبل واشنطن بسبب 

 .توجهاته االستبدادية
ينظر جميع القادة األوروبيين اآلخرين إلى وصول جو بايدن للبيت 

عبر ضفتي « بيعيةالط»األبيض على أنه يفتح الباب أمام عودة إلى العالقات 
 .األطلسي

فبمجّرد انتخابه، أعلن بايدن عودة الواليات المتحدة إلى المسرح العالمي، 
 .قائاًل إن بالده مستعدة للعب دور قيادي مرة أخرى 

وال شّك أن بايدن سيكون أقل فظاظة وأكثر لباقة واحترامًا تجاه القادة 
 .األوروبيين

اتي االستراتيجي، والذي ُتعتبر فرنسا في أوروبا، يخشى مؤيدو االكتفاء الذ
أبرز المدافعين عنه، أن تثني السياسة األميركية الجديدة الدول األوروبية عن 
االستمرار في التقدم في هذا االتجاه. فإذا كانت الواليات المتحدة منفتحة 
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ومستعدة لحماية حلفائها مرة أخرى، فهل من الضروري تشكيل ركيزة دفاع 
 ية؟أوروبية حقيق

تدعم الدوائر األطلسية التي اعتادت على اعتماد استراتيجي مريح )على 
واشنطن(، العودة إلى الوضع الكالسيكي لحلف شمال األطلسي حيث يهتم 
 .بجميع المهام األمنية تحت قيادة أميركية، فيما يكتفي األوروبيون بدور التابع

الصين، استراتيجية قد تتّبع الواليات المتحدة، المهووسة بتنافسها مع 
 .انفتاح أكبر على األوروبيين للحصول على دعمهم في مبارزتها مع بكين

 
الداخلية على نحو متزايد إلى ضرورة مواجهة التحدي « الناتو»تشير وثائق 

الصيني بشكل مشترك من قبل الدول األعضاء، ليحّل مكان التحدي 
عن تهديد عسكري من  لكن هل من الجاد الحديث .السوفياتي والروسي بعده

مليار دوالر( بكثير عن ميزانية دول  60روسيا، التي تقل ميزانيتها العسكرية )
 مليار دوالر(؟ 260األوروبية )« الناتو»

قد ُتصاب الدول األوروبية التي تميل إلى اتباع هذا المسار بخيبة أمل 
أقل أحادية، سريعًا. إذا كان بايدن أقل قسوة تجاههم من ترمب، واعتمد سياسة 

 .فمن غير المرجح أن يتحول إلى التعددية كما يمارسها ويتمّناها األوروبيون 
لن تختفي الخالفات التجارية بين ضفتي األطلسي، كما لن يتنازل 
األميركيون عن تطبيق قوانينهم خارج الحدود اإلقليمية، علما أن األوروبيين 

 .يعتبرون ذلك بحّق تقويضًا لسيادتهم
فإن دول االتحاد األوروبي قلقة بشكل متزايد بشأن دور وأهمية  إلى ذلك،

الشركات الرقمية األميركية. ومن شأن خطط المفوضية األوروبية تجاه هذه 
 .الشركات )من فرض ضرائب وحماية البيانات( أن تخلق توترات مع واشنطن
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وفوق كل شيء، هناك اختالف استراتيجي بين القارتين. فاألولوية 
اتيجية للواليات المتحدة أصبحت اليوم هي آسيا، ويمكن لبايدن العودة االستر 

 .الذي طوره باراك أوباما« المحور اآلسيوي »إلى مفهوم 
وفي هذا السياق، لم تعد أوروبا أولوية قصوى، وقد ال ترضى بأن تصبح 

األميركية  -العالقات األوروبية  .تابعاً للواليات المتحدة في مواجهة مع الصين
 .تتحسن مع بايدن، لكنها لن تصبح شاعرية رغم ذلك

، ارتاح األوروبيون لمغادرة جورج بوش البيت األبيض 2009في عام 
سوء »ومجيء باراك أوباما. ومع ذلك، فإن األخير لم يضع حدًا لكل 

 .قد يعيد التاريخ نفسه مع بايدن«. التفاهمات عبر األطلسي
 ية واالستراتيجيةمدير المعهد الفرنسي للشؤون الدول -

https://aawsat.com/home/article/2703646/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-
%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7 

 
 ما أنواع الحسابات البنكية؟ - 5

الحسابات البنكية هي منتجات تقدمها المؤسسات المالية لتمكين  
  |30/1/2021 عمالئها من إيداع أموالهم وحمايتها وإدارتها )شترستوك(

قد يبدو عالم المال للوهلة األولى معقدا وصعب الفهم، إال أنه جزء من 
يث كل حياتنا اليومية، حيث تكتسب البيئة المالية حيزا أكبر في المجتمع الحد

يوم، من دفع الفواتير عن طريق بنوك اإلنترنت وصوال إلى أدوات االستثمار 
 .المبتكرة مثل العمالت المشفرة
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 (negocios y empresa) "وبحسب مجلة "نيغوثيوس إي امبريسا
امتالك حساب بنكي أداة أساسية للتحرك بحرية في  اإلسبانية، أصبح

المجاالت المتنوعة. ولكن هل تعرف أنواع الحسابات البنكية ووظائفها 
ومزاياها؟ وما نوع الحساب البنكي الذي يناسب نمط حياتك وتطلعاتك 

 واهتماماتك؟
قبل الحديث عن أنواع الحسابات البنكية المتاحة أمامك، ينبغي أن تعرف 

الحسابات هي عبارة عن منتجات تقدمها المؤسسات المالية لعمالئها،  أن هذه
 .لتمكينهم من إيداع أموالهم وحمايتها وإدارتها انطالقا من منصة محددة

وتقّدم الحسابات البنكية خيارات أخرى للعمالء، على غرار بطاقات 
 االئتمان أو الخصومات أو القروض أو الرهون العقارية. ومن أجل اختيار

 .الحساب المناسب لك، من الضروري أن تكون ملما بخصائص كل نوع
 الحساب الجاري 

يعتبر هذا النوع من الحسابات البنكية األكثر استخداما وشيوعا خاصة 
من قبل العائالت، وهو يمنح العميل األدوات التي تتيح له الوصول إلى 

نية إدارة بطاقة العمليات المالية والمعامالت اليومية، ويوفر لصاحبه إمكا
 .المدين، وكذلك بطاقة االئتمان

 حساب التوفير
من أكثر األدوات المالية فعالية لمن يهتم بإدارة مدخراته، وهو يوفر ميزة 
الحصول على نوع من المكافآت مقابل األموال التي تودعها في حسابك. 
 وعلى خالف الشروط الثابتة، يقدم حساب التوفير إمكانية االستفادة من

 .األموال المدخرة على الفور عندما تحتاج إليها
حساب التوفير من أكثر األدوات المالية فعالية لمن يهتم بإدارة مدخراته 

https://negociosyempresa.com/que-tipos-cuentas-bancarias-existen/
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 )شترستوك(
 حساب الرواتب

بالنسبة لمن يعملون في شركة أو مؤسسة أو هيئة، يعد حساب الرواتب 
ويكمن خيارا عمليا وحاسما، وهو يشبه إلى حد كبير الحساب الجاري، 

االختالف بينهما في أن حساب الرواتب يقدم بعض المزايا ذات الصلة 
 .بالخصم المباشر من كشف المرتب مثل الخصومات

ولفتح حساب من هذا النوع، من الضروري أن توجه راتبك الشهري بحيث 
يتم إيداعه مباشرة في الحساب، وتتعاقد العديد من الشركات مع أحد البنوك 

 .اتب لجميع موظفيهالفتح حسابات رو 
 حساب األوراق المالية

لجميع المهتمين بعالم االستثمار، تعّد حسابات األوراق المالية الخيار 
األمثل لكم. وعادة ما يرتبط حساب األوراق المالية بالحساب الجاري الذي 
يسمح بإجراء معامالت مثل إيداع األسهم أو السندات، إلى جانب عمليات 

 .البورصة وتحصيل األرباح وحفظ األوراق المالية الشراء والبيع في
 اعالن

 الحسابات البنكية للشركات
إذا كنت ممثال لشركة أو لديك مشروع تجاري خاص بك، فمن الطبيعي 
أن تكون األمور المصرفية جزءا أساسيا من شؤونك المالية. ستسمح لك 

ئتمان الخاصة العالقة الجيدة مع البنوك التي تتعامل معها بتحسين درجة اال
بك والحصول على القروض وفتح حسابات الرواتب، فضال عن خدمات 

 .أخرى 
كما هو الحال مع الحسابات الشخصية، قد تتضمن حسابات األعمال 
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 .والشركات حسابات جارية أو حسابات ادخار
 حسابات عبر اإلنترنت

ساهمت اإلنترنت والتقنيات الجديدة في تغيير طريقة تعامل المجتمع 
الحديث مع األموال، وهناك العديد من المؤسسات المالية التي انتقلت إلى 
المنصات الرقمية إدراكا منها للحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا 

 .المجال
وفي الواقع، تعتبر الحسابات عبر اإلنترنت أدوات سريعة وبسيطة، تسمح 

من هاتفه ودون الحاجة إلى للعميل بالقيام بجميع أنواع العمليات انطالقا 
 الصحافة اإلسبانية : المصدر  .التنقل بين فروعها

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/30/%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%83%D8%9F 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - Puste półki w Irlandii. Winny jest brexit 

 13.01.2021  Jędrzej Bielecki 
Największe sieci handlowe, jak Marks & Spencer czy Sainsbury, 

nie są w stanie zapełnić półek w swoich sklepach w Irlandii Płn. 
Getty Images 
Puste półki powitały klientów sklepów w Irlandii Północnej. 

Negatywne skutki brexitu zaczynają dawać się coraz mocniej we znaki. 
Na razie brakuje przede wszystkim mrożonego mięsa, a także 

świeżych warzyw i owoców – wszystkiego, czego nie da się zbyt długo 
trzymać w magazynach. Marks & Spencer wycofał ze swojej oferty w 
Belfaście i innych miastach prowincji 5 proc. oferty, a Sainsbury 
kilkaset pozycji z około 40 tys. towarów, jakie składają się na typowy 
supermarket. 

Powodem jest brexit. W umowie rozwodowej z Unią znalazł się 
tzw. protokół irlandzki. Przewiduje on, że Irlandia Północna, w 
przeciwieństwie do pozostałych części Zjednoczonego Królestwa, 
pozostanie po 1 stycznia w jednolitym rynku i unii celnej z państwami 
UE. W ten sposób uda się uniknąć przywrócenia kontroli na granicy 
między Ulsterem a Republiką Irlandii, co podważyłoby zapisy 
porozumienia wielkopiątkowego z 1998 r. i naraziło na szwank proces 
pokojowy. 

https://www.rp.pl/autor/180/jedrzej-bielecki
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Ale taki układ spowodował, że niewidzialna granica celna przecięła 
w poprzek Morze Irlandzkie. Kierowcy ciężarówek zmierzających z 
Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej muszą przejść odprawy celne i 
kontrole towarów pod kątem spełnienia unijnych norm. Po wjechaniu 
do Ulsteru mogą już bowiem bez przeszkód poruszać się po całej 
zjednoczonej Europie. 

Co gorsza, nowe regulacje zostały ostatecznie ujawnione 27 
grudnia, nie pozostawiając czasu spedytorom na przeprowadzenie 
odpowiednich przygotowań. 

W liście skierowanym do Michaela Gove'a, szefa gabinetu premiera 
Borisa Johnsona, Stowarzyszenie Brytyjskich Przewoźników 
Drogowych (RHA) ostrzega wręcz przed „upadkiem transportu" z 
powodu wprowadzonych regulacji. Zdaniem jego autorów sytuacja w 
końcu się ustabilizuje, ale po upływie „kilku miesięcy". 

Nie jest jednak pewne, czy tak się nie stanie kosztem 
podwyższenia cen w prowincji, która należy do najbiedniejszych w 
Zjednoczonym Królestwie. Jest też możliwe, że część produktów 
sprowadzanych do tej pory z Wielkiej Brytanii teraz zostanie 
zamieniona na towary z Republiki Irlandzkiej czy wręcz z kontynentu. 

Dla Wielkiej Brytanii problem ma wymiar szerszy. Łączne koszty 
dodatkowych odpraw towarów w handlu z Unią są oceniane na 7 mld 
funtów rocznie. Chodzi o około 205 mln deklaracji celnych, jakie 
spedytorzy będą musieli wypełniać każdego roku. W najgorszej 
sytuacji jest około 150 tys. brytyjskich firm, które co prawda zajmowały 
się eksportem, ale tylko do Unii w ramach jednolitego rynku. Nie 
wiedzą więc one, czym są odprawy. „Financial Times" wskazuje, że 
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część z nich zdecydowała się na radykalne ruchy, przenosząc centra 
dystrybucyjne na kontynent, często do Polski. Inne w ogóle 
zrezygnowały z eksportu. 

Co prawda na razie na przejściu między Calais i Dover nie 
utworzyły się zbyt długie kolejki TIR-ów, ale dlatego, że przed nowym 
rokiem wiele firm zrobiło zapasy. Jednak władze obawiają się, że w 
nadchodzących tygodniach problemy będą narastać. 

W Irlandii Północnej sprawa ma dodatkowo wymiar polityczny. Tu 
w najbliższych wyborach regionalnych Sinn Fein będzie starała się 
zdobyć pozycję najsilniejszej partii politycznej, aby skłonić Londyn do 
organizacji referendum w sprawie zjednoczenia Zielonej Wyspy. 
Irlandzkim nacjonalistom służy demografia: katolicy są u progu 
zdobycia większości w Ulsterze. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: Rzeczpospolita 
https://www.rp.pl/Handel/301139894-Puste-polki-w-Irlandii-Winny-jest-brexit.html 
 
7 - Brexit bije w Szkotów. Nie mogą eksportować ryb do UE 

     11.01.2021   Piotr Rudzki  AFP 
Pierwsza duża ujemna konsekwencja brexitu: szkoccy rybacy nie 

mogą eksportować swych połowów do krajów Unii z powodu wejścia 
w życie bardziej skomplikowanych procedur celnych. 

Największa firma logistyczna w kraju, DFDS Scotland ogłosiła o 
wstrzymaniu przynajmniej do środy 13 stycznia eksportu do Unii. 
Wcześniej mówiła, że do 11 stycznia wznowi grupowanie przesyłek w 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/autor/340/piotr-rudzki
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jednorazowy transport i postara się rozwiązać problemy z IT, poprawić 
błędy w dokumentach i uporać się z zaległościami. 

Dodatkowe opóźnienie jest kolejnym ciosem dla szkockich 
rybaków, którzy już uprzedzili, że ich firmy mogą stracić atrakcyjność 
po zawarciu przez Londyn mniej zintegrowanej umowy z Unią o 
ostatecznym rozstaniu — pisze Reuter. Szkocja odławia wzdłuż 
atlantyckiego wybrzeża duże ilości langustynek, przegrzebków, ostryg, 
homarów i małży, które są natychmiast wysypane ciężarówkami do 
Paryża, Brukseli i Madrytu. 

Wprowadzenie zaświadczeń sanitarnych, deklaracji celnych i 
innych dokumentów wydłużyło terminy dostaw i koszt każdego 
transportu o setki funtów rozkładając system, który zwykle zapewniał 
dotarcie owoców morza do francuskich sklepów następnego dnia po 
złowieniu. 

Firma DFDS oświadczyła, że jest w pełni świadoma nowej sytuacji 
swych klientów mimo zrobienia znacznych postępów w rozwiązaniu 
wszystkich problemów. „Zaległości mocno zmalały, ale każdy krok w 
procedurze celnej trwa dłużej niż zakładano i w konsekwencji zmalała 
przepustowość. Mimo naszych wysiłków stało się jasne, że musimy 
nadal zawiesić grupowanie mniejszych partii ryb i skorupiaków na 
eksport przynajmniej do 13 stycznia” — podała w komunikacie. 
Zapowiedziała zatrudnienie dodatkowych pracowników od 11 stycznia 
i przypomniała klientom, by dokładnie wypełniali wszystkie 
dokumenty. 

Inny eksporter, SB Fish poinformował, że nowe przeszkody w 
handlu od 1 stycznia sparaliżowały jego flotę 15 łodzi z 3-4 
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osobowymi załogami, co dotknęło ok. 50 rodzin. — Wszystkim 
szyprom powiedziano, by nie wypływali na łowiska do czasu 
przywrócenia eksportu przez firmy przewozowe — dodała SB Fish. 

TO KATASTROFA DLA RYBAKÓW 
Firmy eksportowe próbowały w ubiegłym tygodniu wysyłać do 

Francji i Hiszpanii małe partie, aby sprawdzić, jak to działa, ale 
potrzebowały np. 5 godzin na uzyskanie w Szkocji zaświadczenia 
sanitarnego, podstawy do uruchomienia procedury celnej. W 
pierwszym tygodniu po brexicie jednodniowe wcześniej dostawy 
zabierały 3-4 dni, o ile zezwolono na nie. 

- Nasi klienci wycofują się — powiedział Santiago Buesa z firmy 
SB Fish. — Mamy świeży produkt i klienci oczekują, że trafi do nich 
też świeży, więc nie kupują. To katastrofa — dodał. 

David Noble, którego firma Aegirfish skupuje towar od szkockich 
rybaków na eksport do Europy, stwierdził z kolei, że musi płacić po 
500-600 funtów (555-666 euro) dziennie za papierkową robotę, co 
pochłania większość jego zysku. Niepokoi się, że nie są to tylko 
problemy „ząbkowania”, ale nie może ponosić większych kosztów. 

— Zastanawiam się, czy to kontynuować. Jeśli nasze ryby będą za 
drogie, to klienci będą je kupować gdzie indziej — dodał. 

OFICJALNE REAKCJE 
Premierka Nicola Sturgeon wykorzystała brexit jako argument do 

wyjścia Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa. Jej zdaniem, eksporterzy 
płacą wysoką cenę, „szczególnie niepokoi szkocki sektor światowej 
klasy owoców morza”. 

Organizacje handlu rybami twierdzą, że błędy w dokumentach 
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zmuszają do kontrolowania całych transportów. Francuski związek 
sprzedawców ryb podał, że z tego powodu wiele ciężarówek z 
owocami morza trzymano na cle w Boulogne-sur-Mer przez kilka 
godzin, nawet cały dzień. 

Z upływem czasu, po rozwiązaniu problemów z IT powinno dojść 
do poprawy sytuacji, ale organizacja Seafood Scotland ostrzega, że 
może dojść do „zniszczenia wielowiekowego rynku”, jeśli nie będzie 
lepiej. Szkocki minister gospodarki wiejskiej, Fergus Ewing powiedział, 
że lepiej wykrywać i rozwiązywać problemy w Szkocji niż setki 
kilometrów dalej. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: rp.pl 
https://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/210119925-Brexit-bije-w-Szkotow-Nie-moga-

eksportowac-ryb-do-UE.html 

 
8 - Roaming w Wielkiej Brytanii. Zapłacimy więcej za 

rozmowy? 

     04.01.2021  Urszula Zielińska 
Pexels 
Polskie sieci komórkowe nie zarobią na brexicie. Ceny za 

połączenia na terenie i do Zjednoczonego Królestwa nie zmienia się. 
Na razie. 

Choć od 1 stycznia tego roku Wielka Brytania formalnie nie jest już 
członkiem Unii Europejskiej, a więc rachunek za telefon z podróży do 
tego kraju mógłby okazać się niemiłą niespodzianką, to – jak 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/autor/600/urszula-zielinska
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zapewniają operatorzy – ich klienci mogą spać spokojnie. Wszystkie 
cztery największe sieci komórkowe w kraju zdecydowały, że – na razie 
– cen usług wykorzystanych w roamingu w Wielkiej Brytanii nie 
zmieniają. 

Z formalnego punktu widzenia każdy z operatorów wprowadził 
promocję, która utrzymuje unijne zasady „roam like at home" (RLAH) 
w Wielkiej Brytanii. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że promocje mają różny czas 
obowiązywania. Polkomtel, operator sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat), 
nie wskazał terminu, w którym się ona kończy. W Orange Polska 
potrwa ona do końca maja. 

– Ceny roamingu Play w Wielkiej Brytanii pozostaną obecnie bez 
zmian. Oznacza to, że Wielka Brytania przynajmniej do 28 lutego 
będzie traktowana jak inne kraje Unii Europejskiej, w których 
obowiązuje RLAH i aktywności będą rozliczane z pakietów krajowych 
wraz z uwzględnieniem polityki uczciwego korzystania – informuje 
Krzysztof Sylwerski z biura prasowego sieci komórkowej Play. 

Także w T-Mobile Polska datą obowiązywania promocji 
przedłużającej przynależność Wielkiej Brytanii do Unii jest koniec 
lutego. Telekom nie wykluczył jej przedłużenia. 

Dlaczego krajowe firmy nie sięgają do kieszeni klientów, choć 
mogłyby traktować Wielką Brytanię jak np. Ukrainę czy Białoruś, gdzie 
usługi w roamingu są dużo droższe? Ostatnio główny powód to twarde 
stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej. UKE zapowiedział, że 
będzie bacznie przyglądał się praktykom operatorów w tej nowej dla 
wszystkich sytuacji. Regulator ocenił, że sam brexit nie daje 
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automatycznego prawa do zmiany cen. 
REKLAMA 
Praktykom telekomów przygląda się też europosłanka Róża Thun, 

zwolenniczka ujednolicenia cen usług w UE. 
Według GUS Wielka Brytania to po Niemczech i Włoszech trzeci 

najczęściej wybierany kierunek turystycznych wypraw zagranicznych 
Polaków. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: Rzeczpospolita 
https://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/301049926-Roaming-w-Wielkiej-

Brytanii-Zaplacimy-wiecej-za-rozmowy.html 
 
9 - Kolejne zwiastuny kryzysu. Początek w lutym 

przyszłego roku 

 Jacek Frączyk |27.03.2019  
Dobra koniunktura trwa już bardzo długo. Jeszcze trochę i będzie 

to najlepszy wynik w historii. To jedna z najnowszych wskazówek, 
zwiastujących zbliżający się kryzys. Bankierzy z Nowego Jorku określili 
prawdopodobną datę początku recesji. 

 
Niepokój na rynkach rośnie. Zwiastuny kryzysu pojawiają się jak 

grzyby po deszczu. (Materiały prasowe) 
Podobno im więcej się mówi o nadchodzącym kryzysie, tym mniej 

jest on prawdopodobny. Ale z drugiej strony trudno nie zauważać jego 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
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zwiastunów. Ostatnio pojawia się ich coraz więcej. Chociażby to, że 
zbliżamy się do rekordu trwania dobrej koniunktury. A historia 
pokazuje, że każdy wzrost trzeba okupić spadkiem. 

Szczyt ostatniego kryzysu przypadł na lata 2008-2009. 
Odwracano go dodrukiem pieniędzy, który stosowano tym chętniej, że 
nie wywoływał hiperinflacji. Od tamtej pory trwa wzrost. 

- Od 1945 roku mieliśmy jedenaście cykli koniunkturalnych w USA, 
dla których średni okres ekspansji trwał 58 miesięcy, a najdłuższy 120 
miesięcy (od 1991 do 2001 roku) - wskazuje Wojciech Bartosik, 
analityk Domu Maklerskiego Michael/Ström. - Obecna faza ekspansji 
trwa od czerwca 2009 r., czyli jest już tylko dwa miesiące od 
wyrównania poprzedniego rekordu - ostrzega. 

 
Zobacz też: Brexit to chaos i katastrofa. Kaźmierczak: Dzięki temu 

wrócą do nas emigranci 
Brexit to chaos i katastrofa. Kaźmierczak: Dzięki temu wrócą do 

nas emigranci 
https://www.money.pl/gospodarka/kolejne-zwiastuny-kryzysu-poczatek-w-

lutym-przyszlego-roku-6363896583181953a.html 

 
 
 
 
 
 

https://video.wp.pl/brexit-to-chaos-i-katastrofa-kazmierczak-dzieki-temu-wroca-do-nas-emigranci-6359633590716545v
https://video.wp.pl/brexit-to-chaos-i-katastrofa-kazmierczak-dzieki-temu-wroca-do-nas-emigranci-6359633590716545v
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
صندوق النقد العربي يعلن عن بدء التشغيل الكامل لمنصة "ُبنى"  - 10

 للمدفوعات العربية 
 2020-12-28 

 "ُبنى" تؤكد جهوزيتها الكاملة، في تنفيذ عمليات الدفع عبر الحدودمنصة  
 تنفيذ أول عملية تحويل بين بنك المشرق وبنك مصر بالدرهم االماراتي

اليوم عن بدء التشغيل الكامل  (AMF) أعلن صندوق النقد العربي 
ية لمنصة "ُبنى" للمدفوعات العربّية، التابعة للمؤسسة اإلقليمية لمقاصة وتسو 

المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت منصة "ُبنى" 
 بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعمالت متعددة.

يشكل هذا اإلنجاز محطًة إضافية من محطات نجاح منصة "ُبنى"، في 
لى أن إستكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إ

تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها. 
المحطة ألولى في مسيرة "ُبنى" كانت مع إستكمال الجهوزية التقنية للمنصة 

، تالها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعمالت 2020في فبراير 
 لفعلي للمنصة.التسوية، وجاءت الخطوة األخيرة لتمثل التشغيل ا

قامت منصة "ُبنى" بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خالل تنفيذ 
تحويل بالدرهم اإلماراتي بين بنك المشرق في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

شكلت هذه العملية إطالقًا للنشاط  وبنك مصر في جمهورية مصر العربية. 
المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية  لمنصة "ُبنى"، وإثباتاً لجهوزية  التشغيلي

لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفًقا لكافة المعايير الدولية. يمهد هذا النجاح 
الطريق لمواصلة توسعة نطاق المشاركة، الذي سيبدأ مع دخول المشاركين 
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 الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل ووقعوا اتفاقية المشاركة.
معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق  قال وتعليقًا على ذلك،

: "نحن فخورون وسعداء النقد العربي، الدكتورعبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي
منصة ُبنى للمدفوعات يعمل اآلن بكامل طاقته، وقادر  أن نعلن أن نظام 

على توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعمالت الدولية 
ة التي تتوفر فيها شروط األهلية وفي الوقت الفعلي. إن نجاح أول والعربي

عملية دفع يشكل دليل قوي على التزامنا السير بخطتنا الموضوعة على الرغم 
من الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، كما 

لي ُبنى على ممارسة نشاطها التشغي يشكل تأكيد إضافي على قدرة منصة 
 ضمن المتطلبات المحددة ووفًقا للمعايير والمبادئ الدولية".

كما أضاف معاليه قائاًل "هذا النجاح ما كان ليتحقق لوال الدعم المستمر  
العربية. وبالتزامن مع سعينا المستمر إلى مواصلة توسيع  من البنوك المركزية 

نا دومًا على شبكتنا من البنوك المشاركة وُعمالت التسوية، سينصب تركيز 
تقديم حلول دفع حديثة في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها ، بما يتوافق 

 مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات االمتثال الدولية".
رئيس مجلس إدارة  سعادة محمد األتربي، وتعليقًا على هذا التعاون، قال

حرص البنك الدائم على : "انطالقًا من المكانة الرائدة لبنك مصر و بنك مصر
دعم الجهود المبذولة إلنشاء منصة عربية للمدفوعات، يرحب البنك بكونه 
جزًء من منصة ُبنى للمدفوعات العربية، التي تشكل أول نظام دفع إقليمي 
يربط البنى التحتية المالية بالشركاء التجاريين الرئيسين للعالم العربي. إن 

بمنصة ُبنى كبنك مشارك، لن تقتصر على تعزيز النتائج المتأتية عن ارتباطنا 
مستوى الخدمات التي يقدمها بنك مصر، بل ستساعدنا أيضًا على تقديم 
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مجموعة واسعة وإضافية من المنتجات والخدمات التي تلبي إحتياجات 
عمالئنا الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز ريادة بنك مصر في القطاع 

 ئل البنوك المشاركة في المنصة".بوصفه من أوا المصرفي 
: أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق  سعادة من جانبه قال

"يود بنك المشرق أن يثني على رؤية صندوق النقد العربي إلطالقه 
للمدفوعات العربية لتحقيق تغيير محوري في واقع صناعة  "ُبنى" منصة

دوق النقد العربي رؤية مميزة تجمع المدفوعات في المنطقة العربية. يمتلك صن
بين تمكين المدفوعات البينية في المنطقة العربية وتوفير متطلبات التكامل 
مع البنى التحتية اإلقليمية الموجودة في األسواق األخرى، وذلك بفضل 
مجموعة واسعة من الحلول التي يقدمها الصندوق عبر منصة مركزية 

والتسوية. إن من شأن هذه الميزات أن للمدفوعات تقدم خدمات المقاصة 
تعزز من مستوى التناغم وتوحيد المعايير بما يساهم في توسيع حجم التغطية 

 ".على الصعيد العالمي وجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأكثر أماناً 
ويعد بنك المشرق وبنك مصر من أوائل البنوك في دولة االمارات العربية 

رية مصر العربية التي ارتبطت مع منصة ُبنى للمدفوعات المتحدة وفي جمهو 
 العربية، وأول بنكين ينفذان بنجاح عملية تحويل عبر هذه المنصة.

تترقب منصة  بدعم من البنوك المركزية ومن صندوق النقد العربي، 
بنك إلى شبكتها من البنوك  120"ُبنى" للمدفوعات العربية إنضمام أكثر من 

مل على توسيع قائمة العمالت العربية والعمالت الدولية المشاركة وهي تع
التي تتوفر فيها شروط األهلية، وتحقيق رؤيتها لتمكين االقتصادات العربية 
وتعزيز التكامل المالي اإلقليمي من خالل تشجيع استخدام العمالت العربية 

مع  في مقاصة وتسوية المعامالت المالية واالستثمارية عبر الحدود، والربط
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 الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8F%D9%86%D9%89-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

 
صندوق النقد العربي ُيصدر دراسة بعنوان "تطوير مؤشر  - 11

 "العربية لألوضاع النقدية الُمثلى في الدول
 2020-12-27 

صندوق النقد العربي ُيصدر دراسة بعنوان "تطوير مؤشر لألوضاع النقدية 
 الُمثلى في الدول العربية"

مؤشر األوضاع النقدية المطور يأخذ في االعتبار تقلبات أسعار الفائدة،  
 وأسعار الصرف، واالئتمان المحلي، وأسعار األصول

يمكن من اختبار مدى تحقيق أهداف مؤشر األوضاع النقدية المطور 
السياسة النقدية استجابة مؤشر األوضاع النقدية المثلى إلى فجوتي التضخم 

دراسة السياسة النقدية وأدوات تشخيصها تعتبر من  المحلي اإلجمالي  والناتج
أكثر الموضوعات التي نالت اهتمام المحللين االقتصاديين وأصحاب القرار، 

 في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية. لما لذلك من أهمية
في هذا اإلطار وسعيًا من صندوق النقد العربي لتعزيز األنشطة البحثية، 

 2040لمواكبة المستجدات الدولية واإلقليمية، وفي سياق رؤيته لعام 
(، أصدر صندوق النقد العربي دراسًة 2025 – 2020واستراتيجيته الخمسية )
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 لألوضاع النقدية المثلى في الدول العربية".حول "تطوير مؤشر 
تأتي الدراسة في ظل تنامي الحاجة إلى أهمية وجود مؤشر للسياسة 
النقدية في الدول العربية يستوعب قنوات انتقال هذه السياسة إلى القطاع 
الحقيقي ويراعى التقلبات الموسمية فيها، بحيث ال يقتصر فقط على أسعار 

األوضاع النقدية، بل يأخذ في االعتبار كذلك تقلبات أسعار الفائدة لتشخيص 
 الصرف، واالئتمان المحلي، وأسعار األصول.

أشارت الدراسة إلى ضرورة التمييز بين الموقف النقدي والوضع النقدي. 
حيث عادة ما يشير الموقف النقدي إلى ما إذا كانت السياسة تيسيريه أو 

ع إلى قرارات السياسة النقدية التي يتم متشددة أو محايدة، وعادة ما يخض
ترجمتها بواسطة أسعار الفائدة اإلسمية واألدوات األخرى. أما الوضع النقدي، 

 فيشير إلى أي مدى زمني يمتد أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.
كما بينت الدراسة أن انتقال السياسة النقدية للمستوى األمثل يكون عندما 

المركزي للمعدل الطبيعي من األهداف األساسية للسياسة النقدية، يصل البنك 
أي عندما يصل معدل التضخم على سبيل المثال إلى الحالة الثابتة. وبما أن 
الوضع األمثل للسياسة النقدية قليل الحدوث أو ال يستمر طوياًل، فقد حاولت 

بات أسعار الدراسة تفسير هذا األمر من خالل اشتقاق مؤشر يجمع بين تقل
 الفائدة وتقلبات أسعار الصرف في آٍن واحد.

https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AB%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A 
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دليل مصطلحات التقنيات المالية صندوق النقد العربي يصدر  - 12
 الحديثة

 2020-12-15 
التعريف بالمصطلحات المستخدمة في صناعة التقنيات المالية الحديثة 

 باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية
 مصطلح تغطي أهم محاور أنشطة التقنيات المالية الحديثة 600أكثر من 

وعي بشأنها وتعميق تقديم تعريفات وشروحات للمصطلحات لتعزيز ال
 الثقافة المالية الرقمية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية الرقمية  
في الدول العربية واإلرتقاء بها، وإيماناً منه بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات 
صناعة التقنيات المالية الحديثة، وعطفًا على الدور الهام الذي تلعبه صناعة 

قنيات المالية الحديثة في مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، أصدر الت
صندوق النقد العربي، "دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة". يحتوي 

( فصاًل تغطي كافة مصطلحات التقنيات المالية الحديثة، 13الدليل على )
 إضافة إلى فصل حول المصطلحات العامة.

وء النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده جاء إصدار الدليل، في ض 
صناعة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه 
التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، 
األمر الذي يبرز أهمية توعية الجمهور العربي بمصطلحات التقنيات المالية 

ثقافة المالية الرقمية، حيث ينعكس نشر التوعية بصناعة التقنيات الحديثة وال
 المالية الحديثة في فهم اتجاهات ومستقبل الخدمات المالية والمصرفية.

يهدف الدليل المعد بثالث لغات، العربية واإلنكليزية والفرنسية، إلى أن 



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

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 34ــ 

قنيات يكون بوابة للتعرف على المصطلحات المستخدمة في ُمختلف جوانب الت
المالية الحديثة، سواًء من حيث نماذج األعمال واألنشطة، أو التقنيات 
الُمستخدمة، أو السياسات واألطر التنظيمية والرقابية، أو حتى األطر 
المؤسسية، من خالل فصول اشتملت: الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة، وتقنية 

فير، وأمن الفضاء قواعد البيانات المتسلسلة، والحوسبة السحابية، والتشـ
اإللكتروني، وحمـاية البيـانات، والهوية الرقمية، وتقنية السـجالت الالمـركزيـة 
، ومصطلحات عـامة )متداخلة في الصناعة(، والتأمين باستخدام التقنيات 
الحديثة، والعمليات المصرفية المفتوحة، والمـدفوعـات، والعقود الذكية، 

أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة في هذه المناسبة،   والترميز.
 صندوق النقد العربي

الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي إلى أن إصدار "دليل مصطلحات 
التقنيات المالية الحديثة"، يأتي للتأكيد على أهمية اإلرتقاء بالوعي والثقافة 

ذج حول صناعة التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في تعزيز فهم نما
األعمال الرقمية في القطاع المالي وتعزيز كفاءة الوصول للخدمات المالية 
الرقمية الرسمية في دولنا العربية. كما أكد معاليه على اإلهتمام المتزايد الذي 
يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

الدور البارز الذي تقوم به كآلية العربية بقضايا التقنيات المالية الحديثة و 
 للتحول الرقمي في الدول العربية.

  https://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9 
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ملف فساد كبير.. سويسرا تدخل على الخط واالتحاد األوروبي  - 13

 ..يعرض خدماته
 األخبار اللبنانية   :لسوري الخبير ا 

 مليون دوالر 400مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 
في تطور مفاجئ على الصعيد القضائي، تبلغ لبنان رسميًا طلبًا من 
جهات عليا في االتحاد األوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق 

 .حاكم مصرف لبنان رياض سالمةجار حول ملف تحويالت مالية تخص 
أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات « األخبار»وعلمت 

وصلته مراسلة مباشرة )لم ُتعرف بعد الطريقة الدبلوماسية، وإذا ما تمت عبر 
وزارة الخارجية أو عبر السفارة السويسرية في بيروت أو عبر القضاء 

القضائية المعنية، وال سيما النائب  السويسري( تطلب منه العمل مع الجهات
العام المالي، من أجل الحصول على تفاصيل معلومات حول حواالت 
مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سالمة ومساعدته ماريان حويك، يصل 

 .مليون دوالر 400مجموعها الى نحو 
وبحسب المعلومات، فإن التحقيق الجاري له طابع جنائّي وال يخص 

، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، سالمة وحده
، وبنك «ميدل إيست»وال سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق األوسط 

 .انترا وكازينو لبنان
وقالت المعلومات إن الجهات الرسمية العليا في البالد، وال سيما الرئيسين 

لكن لم يتضح بعد ميشال عون وحسان دياب، ُوضعت في أجواء الملف، و 
سبب عدم التفاعل والتجاوب مع الطلب، مع اإلشارة الى أن مسؤواًل قضائيًا 
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بارزًا قال إن المسألة قد تكون مرتبطة باإلغالق الناجم عن مواجهة جائحة 
كورونا. لكّن مسؤواًل آخر قال إن السلطات اللبنانية تحاول التدقيق في إذا ما 

 .كان الطلب األوروبي صحيحاً 
أوضحت المصادر أن السلطات االوروبية تدرس ملف سالمة من ضمن و 

أعدت « الئحة شبهة»ملف يشمل عددًا كبيرًا من الشخصيات اللبنانية وفق 
بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة التي طلبت من االتحاد 

ة األوروبي المشاركة في متابعة الملف وعدم حصر العقوبات بوزارة الخزان
مكافحة تمويل »االميركية، وأن ال يبقى األمر مرتبطاً فقط بما تسّميه واشنطن 

 .«اإلرهاب
باريس لم ُتخِف رغبتها في تغييرات كبيرة «: األخبار»مسؤول فرنسي لـ

 تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله
وبحسب المصادر، فإن فرنسا وبريطانيا قررتا بشكل منفرد التحقيق في 

وتم البحث خالل االسبوع األخير من شهر كانون االول من العام  األمر،
الماضي، في ترتيب اجتماعات غير رسمية تشتمل على تحقيق مع سالمة، 
أو االستماع اليه، وقد سافر الحاكم أكثر من مرة الى باريس من دون أن 
تتوضح الصورة، خصوصًا أن الجانب الفرنسي يمتلك ملفًا خاصًا يستند الى 

قيقات أجرتها مؤسسة فرنسية تعمل على تقّصي الملفات المالية تح
للشخصيات العاملة في الحقل العام أو لمؤسسات رسمية كبيرة، منها 

 .المصارف
وأفادت المصادر أن االتصاالت الجانبية التي جرت مع الجهات الفرنسية 

التسوية المعنية حول ملف مصرف لبنان، اشتملت في فترة معينة على فكرة 
التي تقضي باستقالة سالمة من منصبه ضمن صفقة تمنع مالحقته قضائيًا. 
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إن باريس لم ُتخِف رغبتها في تغييرات كبيرة « األخبار»وقال مسؤول فرنسي لـ
تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله، لكنها لم تقدم أي ضمانات. 

في بالده وال في ال يمكنها تقديم ضمانات ألحد، ال »وأضاف أن فرنسا 
الخارج، وأن أوروبا شهدت عدة قضايا جرت خاللها مالحقة رؤساء سابقين 

 .«وقادة دول وأحزاب، ولم تنفع كل الضغوط لوقف المالحقة
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى أن جهات لبنانية سألت عن سبب 
عدم صدور الئحة عقوبات كانت منتظرة من العاصمة االميركية مطلع هذه 
السنة. وقالت إن أحدًا لم يقدم توضيحات في هذا الشأن. لكن األميركيين 
قالوا إن ملف العقوبات بذريعة الفساد يجب أن ال يقتصر على ما يصدر عن 
وزارة الخزانة فيها، وإن فرنسا وعدت بأن أوروبا ستقوم بدورها في هذا السياق. 

 تشبه ما يجري في ولكن هناك تعقيدات في اآللية القضائية األوروبية ال
 http://syrianexpert.net/?p=55890األخبار اللبنانية  … الواليات المتحدة

 
مصاريف مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء تثير اللغط حول  - 14

 2021ميزانية العراق 

إلى مجلس  2021الحكومة رفعت مشروع الميزانية العراقية  
  الجزيرة نت -عماد الشمري النواب للنظر فيه )الصحافة العراقية( 

28/1/2021|  
العراق، المعتمد بشكل شبه مطلق على مبيعاته من النفط الخام في تمويل 
الميزانية العامة، رفعت حكومته مؤخرا مشروع ميزانية بقيمة غير مسبوقة، 
رغم تراجع أسعار النفط وكميات تصديره. واحتوت الميزانية على بنود نفقات 

هورية ورئيس الوزراء غير مسبوقة، مما أثار االستغراب لمكتبي رئيس الجم

https://www.aljazeera.net/author/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA
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واللغط في الشارع العراقي الذي كان ينتظر ميزانية تقشفية تراعي مصلحة 
 .المواطن العادي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة

-فجائحة كورونا ضربت اقتصادات العالم وكانت دول العالم الثالث 
انخفضت أسعار النفط العالمية، كما من األكثر تضررا، حيث  -وبينها العراق

لخفض كمية  -(OPEC+) "استجابًة التفاق "أوبك بلس-اضطر العراق 
 .إنتاجه، وهو ما انعكس سلبا على إيرادات الميزانية العراقية

عاما  18هي األعلى منذ  2021الغبشة ذكرت أن مشروع موازنة 
 )مواقع التواصل(
 شرارة األزمة

وما أعقبها من تذمر في الشارع  2021موازنة بعد التأخير في إقرار 
العراقي، جاءت مسودة الموازنة لتثير اللغط حول بعض فقراتها، إذ كان من 
المقرر أن تأتي تقشفية بتقليل اإلنفاق، إال أن العكس صدم كثيرين، خصوصا 

مليار دوالر(، فهي األعلى منذ  112ترليون دينار ) 164حجمها الذي بلغ 
نائبة في مجلس النواب هدى جار ّللّا الغبشة التي وصفت بحسب ال 2003

باالنفالقية غير المعقولة والمخيبة للتوقعات  -في حديثها للجزيرة نت-الموازنة 
 .بنفقاتها التشغيلية المناقضة للمقتضيات اآلنية

من جهته، اعتبر مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان، 
نة جاءت مغايرة للورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي التي أن مسودة المواز 

 .أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن حجمها مبالغ فيه

الدراجي أعرب عن صدمته لما خصص من مبالغ للتنظيف 
 وخدمات مكتب صندوق استرداد األموال )الجزيرة نت(
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 تشغيليات خيالية
 6 الموازنة حددت ما قيمته  وكشف النائب رحيم الدراجي عن أن مسودة

ماليين دوالر(، مبلغا سنويا  4.5ألف دينار ) 500مليونا و 379مليارات و
 .خصص للتنظيف والمستلزمات الخدمية لمكتب صندوق استرداد األموال

 9.6مليار دينار ) 14كما كشف النائب خالد الجشعمي عن تحديد نحو 
رئاستي الجمهورية والوزراء في ماليين دوالر( للمستلزمات الخدمية لمكتبي 

 .الموازنة
وزادت هذه األرقام التي ُوصفت بالكارثية من نفرة المواطن من الطبقة 
الحاكمة، بحسب تصريح الخبير االقتصادي همام الشماع الذي أضاف قائال: 

 .كأن الموازنة جاءت لسرقة الموظف والشعب
فرة المواطن الشماع اعتبر أن مشروع الموازنة األخير زاد من ن

 من الطبقة الحاكمة )الجزيرة نت(
 دون مبرر

على أن األرقام الكارثية لبعض  -في حديث للجزيرة نت-وأّكد الشماع 
الفقرات الخدمية ال مبرر لها، وأن هناك نفقات في الموازنة يصل ناتج 

مليارا،  29مليار دينار، بينما يكتب الناتج اإلجمالي  14مجموعها إلى 
مر في أكثر من فقرة مما يؤكد أنها ليست أخطاء مطبعية بل هي ويتكرر األ

أرقام ال أصل لها، فضال عن وجود فقرات تحت عنوان "برامج حكومية" 
ُرصدت لها مبالغ خيالية دون تفاصيل، مما يخلق تساؤال عن طبيعة تلك 

 .البرامج التي من حق المواطن معرفتها
لمان عن المطالبة بتوضيح وأضاف أن سكوت الجهات المسؤولة في البر 

 .العديد من بنود الميزانية يعد تواطؤا، لالستفادة المشتركة من األموال
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وبالعودة إلى الغبشة، فقد أكدت أن الموازنة المطروحة غير منصفة، إذ 
تأتي األموال التشغيلية الخدمية متفوقة على موازنات واستحقاقات المحافظات 

 .الدولة اإلسالمية المدمرة جراء الحرب على تنظيم

التميمي أكدت أن مشروع الموازنة مطروح للمراجعة وال يجوز 
 استخدامه للتعريض بالحكومة )الجزيرة نت(

 اعتراض
من جهتها وفي سعي للنأي بالموازنة عن االتهامات، بّينت عضوة لجنة 

بالرغم التخطيط ودراسة البرنامج الحكومي النيابية النائبة ماجدة التميمي، أنه 
من وجود نفقات غير مبررة في مسودة الميزانية فإن المطروح ليس نهائيا، بل 

 .هو قابل للمراجعة
وأكدت التميمي للجزيرة نت أن المسودة مطروحة للمناقشة، وتم تسريبها 
عن طريق بعض الشخصيات ألغراض مختلفة تستفيد منها جهات معينة، قد 

فقرات الموازنة التي لم تعتمد  تكون لتسقيط جهات أخرى تقف وراء وضع
 .حتى اآلن، وما حصل باإلجمال هو إساءة للحكومة أمام شعبها

 اعالن
وتضيف التميمي في تعليقها على المسودة، أن فيها بنودا حددت لها 
مصاريف كبيرة غير ضرورية، لذلك تحتاج للمراجعة، آخذين باالعتبار 

ات التي حمَّلت الموازنة أعباء مالية ، لتعديل الفقر 2003القوانين المشرَّعة بعد 
 .كبيرة، وأدت إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل

وختمت حديثها بالقول "ُنطمئن العراقيين بأننا نعمل على تعديل النفقات، 
وأنا أقّر بأن المسودة يجوز تسميتها بموازنة الصدمة أو الرعب، لما ولدته من 

من التناقضات، لكنها ليست الصيغة رعب لدى الفرد العراقي وفيها الكثير 
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 ."النهائية وسنعمل على تعديلها

البيدر اعتبر أن الموازنة األخيرة ُتعد األسوأ من حيث الغموض 
 واختفاء بعض التفاصيل الخاصة بالنفقات )الجزيرة(

 الغموض
ويقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر إن الغموض واختفاء بعض 

لنفقات ليس غريبا، فقد ُمررت الكثير من الفقرات في التفاصيل الخاصة با
الموازنات السابقة دون أي إيضاح، معتبرا أن الموازنة الجديدة تعد األسوأ من 

 .هذه الناحية
ولفت البيدر إلى أن ما تضمنته الموازنة من مبالغ الضيافة المخصصة 

ات في بعض الفقرات ليست وحدها الكارثة، بل الغموض في بعض العائد
التي تختفي دون معرفة األسباب. وضرب مثاال على ذلك عوائد المشتقات 
النفطية التي تباع للمواطنين مباشرة، مثل بنزين السيارات والنفط األبيض 

 .مليون دوالر شهريا 200ووقود المولدات الكهربائية، وتصل وارداتها إلى 
عداد الموازنة، وبينما يرّجح محللون أن جهات حكومية متنفذة تقف وراء إ 

وهي التي تضع تلك األرقام الستحصال سيولة نقدية ألحزابها، بحسب تصريح 
 .الخبير السياسي الدكتور محمد الحياني للجزيرة نت

 التأثير السياسي
المشهد السياسي وخالفاته المتعاقبة يجني إخفاقاتها في األغلب المواطن، 

اخ السياسي، فقد أكد الحياني أن ولربما موازنة هذا العام األكثر تأثرا بالمن
الموازنة تخضع لهيمنة جهات متنفذة تعمل على وضع األرقام الخيالية 

 .لتوظيفها انتخابيا مع قرب االنتخابات المبكرة
ولم يذهب البيدر بعيدا عما صّرح به الحياني، موضحا أن إخفاقات 
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هات المتسببة الموازنة تستغلها بعض الجهات السياسية ورقة ضغط وابتزاز للج
والمستفيدة من فقرات اإلنفاق الكبيرة، وهذه الخالفات هي السبب في استنزاف 
أموال الدولة وجّرها لالقتراض الداخلي والخارجي، وبالتالي ال أمل في 

 .اإلصالح
كما يلقي الحياني باللوم على األحزاب الحاكمة، ويرى أن هذه األحزاب 

سلطة حتى يكون لها حظوظ في تحتاج الكثير من المال وتستخدم ال
 .االنتخابات المقبلة

وفي حديثه للجزيرة نت، فّضل الحياني تسمية الموازنة األخيرة بالموازنة 
 .االنتخابية، لدعم األحزاب الفاسدة وتزوير االنتخابات

 الحلول
ال تخلو أغلب المعضالت السياسية واالقتصادية من حلول ولو بشكل 

طارئة، وما يحوط الموازنة من تعقيدات ال بد جزئي، خاصة في الظروف ال
فقد رأى الشماع أن ما يشوب المسودة من أخطاء وإثارة  .لها من مخارج

للشكوك ال يمنع من وجود حلول لمأزق عجزها المالي وإن لم يكن كليا، مشيرا 
إلى استغالل عائدات المشتقات النفطية وإدخال مبالغها إلى خزينة الدولة، 

 16.5تريلون دينار ) 24لجنة المالية من االستفادة مما يقرب مما يمكن ال
مليار دوالر( سنويا، إضافة إلى ضرورة استغالل الغاز المصاحب الستخراج 
 .النفط بدل حرقه وإتالفه واستيراد بديل منه بمئات ماليين الدوالرات من إيران

وأضاف أن على الدولة جمع بدل اإليجار لقرابة ألف عقار حكومة 
تستولي عليها جهات متنفذة دون مقابل، وتتجنب الحكومة مواجهتها، وهو ما 

مليون دوالر( سنويا. وغيرها من  690يكلف الدولة فقدان تريليون دينار )
% فقط إلى خزينة 10اإليرادات الرئيسية كالمنافذ التي يصل من وارداتها 
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ارير التي تم رفعها وأعرب الشماع عن استغرابه لتجاهل الكثير من التق .الدولة
لتقليل النفقات وزيادة اإليرادات، وهي كثيرة ربما تسد العجز وتولد فائضا ماليا 
من الممكن استثماره لبناء منشآت ومعامل لتشغيل اليد العاملة وتقوية المنتج 
المحلي، ولكن تم تجاهل جميع التقارير ألسباب أغلبها مجهولة، وذكر أن 

 .األول عن جميع اإلخفاقات والعجز الحاصل وزير المالية هو المسؤول
 الجزيرة : المصدر

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/28/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%
8A%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A-
%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
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 أداء األسواق المالية العربية
 14-01-2021األداء اليومي 

 https://www.amf.org.ae/ar/amdb_performance/dailyالمصدر:  
 
 
 
 

القيمة المتداولة 
 )مليون $(

األسهم 
المتداولة 
 )مليون(

رسملة السوق 
 )مليون $ (

عدد 
 العقود

الشركات 
 المدرجة

 السوق 

 سوق أبوظبي لألوراق المالية 34 0 207,626.22 0.00 0.00
 سوق عمان لألوراق المالية 175 2911 18,754.72 8.93 11.00
 بورصة البحرين 50 62 17,326.18 4.41 2.05
 بورصة بيروت 97 0 14,095.70 0.00 0.00
 بورصة الكويت 204 0 96,269.43 0.00 0.00
 الدار البيضاء-بورصة القيم 76 0 50,785.24 0.00 0.00
 سوق دمشق لألوراق المالية 27 83 2,861.34 0.09 0.14
 سوق الدوحة لألوراق المالية 49 0 138,721.65 0.00 0.00

 سوق دبي المالي 85 3152 97,599.25 203.00 62.62
 البورصة المصرية 232 0 30,258.48 0.00 0.00
 سوق العراق لالوراق المالية 105 0 11.52 0.00 0.00
 سوق الخرطوم المالي 67 2 11,835.25 0.06 0.13
 سوق مسقط لألوراق المالي 161 0 26,630.12 0.00 0.00
 سوق فلسطين لألوراق المالية 46 78 18.56 0.00 0.00
 سوق المال السعودي 203 0 2,454,177.48 0.00 0.00
 بورصة تونس 79 0 8,543.35 0.00 0.00

75.94 216.49 3,175,514.4
9 

6,28
8 

 اإلجمالي 1690
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 ما زلنا ننتظر....المستقبل! مستقبلنا الذي لم يأت! - 15

 بقلم: زياد غصن  
لست محبطًا، لكن دعونا نفكر جميعًا بما عشنا ألجله.. وبما كنا نمني 

 عشناه؟النفس به.. هل تحقق؟ هل وصلنا إليه؟ هل 
دائمًا كان المستقبل هاجسنا في كل شيء.. في دراستنا، عملنا، صبرنا، 

 معاناتنا، والتحايل على واقعنا.
ومع أننا كنا نتقدم في العمر، إال أن المستقبل بقي بعيدًا عنا.. أو أصبح 

بالمستقبل، ويمني ” يتعشم“يبعد عنا أكثر مما كان، رغم أن البعض ال يزال 
 سباب كثيرة.النفس بتحققه أل

لكن ال أحد يمكنه منع اآلخرين من التفاؤل بالمستقبل، فعلى األقل هناك 
شيء نتفاءل به أو نعمل ألجله في هذه الحياة.. حتى لو كان سرابًا، أو أمرًا 

 تدور حول مصداقيته شكوك عديدة.
ومستقبل كل منا ليس بذلك الشيء المعقد.. على األقل على المستوى 

ن أن المستقبل على المستوى العام يكتنفه غموض وتحديات الشخصي، في حي
 كثيرة، وتاليًا قد تتعاقب عدة أجيال من دون أن يأتي ذلك المستقبل.

على المستوى الشخصي، ال يخرج المستقبل المنتظر عن الرغبة بحياة 
كريمة وهانئة، مساواة اجتماعية واقتصادية، إنصاف مهني، ومناخ يسمح 

 ز..باإلبداع والتمي
أما على المستوى العام، فإن المستقبل المأمول يجسده طموح المجتمع 
العصري، المتقدم، الطارد للفساد والفاسدين، الجاذب للكفاءات والخبرات، 

 والضامن لحقوق أبنائه وممتلكاتهم.
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وكل ما أخشاه، أنا وغيري، أال يعيش أوالدنا أيضًا ذلك المستقبل، فإذا 
تجعلنا نعيش ذلك المستقبل كما يفترض.. فهل سيكون كانت سنوات الرخاء لم 

 ذلك متاحًا مع سنوات الحرب والحصار والفقر؟
أما لماذا لم يأت ذلك المستقبل، فإن اإلجابة على ذلك ال يمكن حصرها 
بوجهة نظر محددة بالنظر إلى تداخل العوامل الشخصية مع البيئة العامة، 

، وتتمثل في اإلدارة المتبعة غالبًا، إنما هناك مسألة على غاية من األهمية
 والتي همها األساسي فقط تجاوز المرحلة الحالية بأي ثمن..

فمنذ سنوات طويلة، والمواطن يسمع من مسؤوليه عن تحديات المرحلة 
الراهنة، عن المرحلة المصيرية التي تمر بها البالد، عن المرحلة غير 

حتى تبدأ مرحلة أخرى بالتشكل،  التقليدية.. وما إن تتجاوز البالد مرحلة،
على المستوى العام.. ومن ” تقطيع مراحل“فكانت حياتنا كلها عبارة عن 

 الطبيعي أن ينعكس ذلك على الحياة الخاصة!
هذه كان لها دومًا رجاالتها ومستثمروها، الذين ” تقطيع المراحل“وسياسة 

جوهره مراكمة ثروات كانوا ينشدون مستقباًل حققوه بأسرع مما يتوقع.. مستقبل 
وأموال من دون أي محاسبة، فكنا كمواطنين ولألسف مجرد مرحلة يقطعها 

 البعض نحو مستقبله الفاسد!
 زاويتي االسبوعية في صحيفة تشرين....بيتي األول.

 
 (105حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 16

 )مستوى المعيشة(
كثرة شهرتها وتداولها  هناك اية حكيمة وردت في االنجيل وذهبت مثال من

بين الناس . وهي تقول )ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان( انها فلسفة الحياة 
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وعمقها ... رغم أن الخبز في هذا الزمن غير الجميل أصبح السلعة األهم 
لمعيشة اإلنسان، انه تعبير عن العيش وليس الحياة ...األمور نسبية وقابلة 

( أمر اقتصادي معقد وال يمكن أن تحدده للنقاش إال أن )مستوى المعيشة
السلع األساسية بل هو يطول موادًا وسلعًا وخدمات عديدة ولعل السؤال 
القديم/الحديث والذي يشغل بال الناس في هذا الوطن المتعب، ما هو الحد 
األدنى للمعيشة؟ وهل يتناسب مع الحد األدنى المعفى من ضريبة الدخل؟ 

اقتصادي وتنمية حقيقية وموارد بشرية مؤهلة وهل نستطيع تحقيق نهوض 
 ومتفائلة بمستقبل أفضل ضمن حٍد متطرف جدًا من المعيشة.

يشير مستوى المعيشة إلى مستوى الثروة، الراحة، السلع المادية 
والضروريات الموجودة لفئة اجتماعية اقتصادية في منطقة جغرافية معينة 

الدخل، جودة وتوفر الوظائف،  وهو يحتوى مستوى المعيشة على عناصر مثل
تباين الفئات، مستوى الفقر، جودة المساكن ومستوى القدرة على تحمل 
تكاليفها، عدد الساعات الالزمة للعمل ولشراء الضروريات، الناتج المحلي 
اإلجمالي، نسبة التضخم، عدد أيام اإلجازات في السنة، توفر أو مجانية 

توفر التعليم، متوسط العمر، حوادث الوصول لرعاية صحية جيدة، جودة و 
األمراض، تكلفة السلع والخدمات، البنية التحتية، النمو االقتصادي القومي، 
الثبات االقتصادي، جودة البيئة، الطقس واألمان، أي أن المستوى المعيشي 

 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة الحياة.
حقيقي )التضخم ُيقاس مستوى المعيشة عمومًا بمعايير مثل التضخم ال

المعدل( دخل الفرد ومستوى الفقر ومقاييس أخرى مثل جودة توفر الرعاية 
الصحية، عدم تكافؤ نمو الدخل، الطاقة المتاحة )قدرة الدخل القابل للصرف 
على شراء الطاقة( وأيضًا مستويات التعليم، األمثلة هي توفر سلع معينة 
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صحة كمتوسط للعمر، هو شخص( أو مقياس ال 1000)كعدد البرادات لكل 
سهولة حصول الناس الذين يعيشون في زمان واحد أو مكان واحد على 
ضرورياتهم وحاجياتهم، فكرة المستوى يمكن أن تناقض جودة الحياة، والتي 
تأخذ في الحسبان ليس فقط المقاييس المادية للعيش، لكن بعض الجوانب 

لراحة، األمان، الموارد الثقافية، الغير ملموسة التي تشكل الحياة البشرية، مثل ا
الحياة االجتماعية، الصحة البدنية، الجودة البيئية، الخ... معاني أكثر تعقيدًا 

 لقياس الرفاهية يجب أن تطلب التخاذ هذا الحكم.
على الرغم من ذلك، قد تكون هناك مشكلة حتى مع استعمال متوسطات 

سبيل المثال مؤشر باريتو  رقمية لمقارنة مستويات المعيشة المادية، على
)مقياس التساع الدخل أو توزيع الثروة( مستوى المعيشة ممكن أن يكون غير 
منطقي بطبيعة الحال، كمثال، دول لديها مجموعة قليلة، غنية جداً من الطبقة 
العليا وعدد كبير جدًا فقير جدًا من الطبقة المتدنية ممكن أن يكون لديهم 

ى مع وجود غالبية من األفراد لديهم مستويات مستوى عالي من الدخل حت
منخفضة من المعيشة، تنعكس هذه المشكلة في مقاييس الفقر، التي أيضًا 
تميل إلى النسبية، هذا يوضح كيف يموه توزيع الدخل المستوى المعيشي 

 الحقيقي.
ما يهمنا في هذا االستعراض الموجز عن معاني مستوى المعيشة أن الحد 

المستوى ال يتعلق فقط بالمأكل والمشرب واللباس إنه سلة متكاملة األدنى لهذا 
من المواد والخدمات المادية والمعنوية التي يجب أن يستطيع كل فرد الوصول 
إليها ضمن دخله المتاح، وإال فإن منعكسات )رداءة الحياة( وعدم جودتها 

ية واألدبية ونوعيتها هي التي ستحدد اإلنتاج واإلنتاجية واالنجازات العلم
 واالقتصادية واالجتماعية.
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وهنا تصبح  العبارة شديدة الحكمة والعمق )ليس بالخبز وحده يحيا 
اإلنسان( صحيحة ومطلقة مهما واجهت االنسان صعوبات تدبير المعيشة 

 ألنها تفسر معنى الحياة الحقيقي على هذه األرض.
 فيسبوك     كتبه: د. عامر خربوطلي العيادة االقتصادية السورية  

 Syrian Economic Clinic.       25/11/2020دمشق في 
 

ألف هكتار  538ألف هكتار بمحصول القمح و 334زراعة  - 17
 بالشعير حتى اآلن

بين مدير اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن 
 334034المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بلغت حتى اآلن 

مليون هكتار، منوهًا أنه  1,8هكتار من إجمالي المساحة المخططة والبالغة 
ألف هكتار في الرقة،  70هكتار في محافظة الحسكة و 198300تم زراعة 

هكتار  1270هكتار في طرطوس، و 3300هكتار في حلب، و 41750و
هكتار في السويداء،  668هكتار في درعا،  4820في ريف دمشق، و

هكتار في  3660هكتار في حمص، و 5030ر في القنيطرة وهكتا 1372و
هكتار  1900هكتار في الالذقية، و 366هكتار في الغاب، و 403حماة، و

 .هكتار في دير الزور 1100في إدلب، و
هكتار بمحصول الشعير من إجمالي  538299وأكد حيدر انه تم زراعة 

ساحة المزروعة بمحاصيل مليون هكتار، الفتاً إلى أن الم 1,49الخطة البالغة 
هكتار  50هكتار عدس، و 9505هكتار، منها  10676البقوليات الغذائية 

بالبازالء، مشيرًا إلى أن المساحة  146هكتار فول حب، و 975حمص، و
 12658هكتار من  10700المزروعة بمحصول البطاطا الخريفية بلغت 
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 .ودرعا هكتار مخططة في محافظات حمص وحماة والغاب وإدلب وحلب
 6318من محصول القطن منها  12835وأوضح حيدر أنه تم تسويق 

طن من حلب،  1373طن من حمص، و 3049طن من حماة والغاب، و
طن من الرقة، منوهًا أن من ضمن الكميات المسوقة إلى حماة  2095و

طن من دير  3049طن واردة من دير الزور، وإلى حمص ورد  5970
 .الزور أيضاً 
قطاع الطـ.ـاقة، كغيره من القطاعات األخرى بالحـ.ـرب و ـ.ـأثر 

بالعقـ.ـوبات المفـ.ـروضة على سـ.ـوريا ،مما أدى إلى نقـ.ـص كبير في كميات 
الفيـ.ـول الالزمة لتشغيل محطـ.ـات توليد الكهرباء .ووصل إنـ.ـتاج سوريا قبل 

راجع اإلنتاج، آالف ميغا واط، و خالل الحـ.ـرب ت 10الحـ.ـرب إلى ما يقارب 
% من الشبكة  80آالف ميـ.ـغا واط، إضـ.ـافة إلى خسارة  4ليصل إلى 

العامة، بسبب تدمـ.ـير هذه المحطات ، و خروج عدة مناطق خارج الخـ.ـدمة 
 .كريف حلب وريف حمص و ريف دمشق

ومع صعـ.ـوبة تـ.ـأمين الوقود الالزم لتشـ.ـغيل المحطات، باتت الطـ.ـاقات 
يحية وشمـ.ـسية( خيار سوريا لتخطي العقـ.ـوبات، لتكون هذه البديلة )ر 

المشاريع نافذة نجاة ترّمم مـ.ـا دمرته الحـ.ـرب، وتستبدل الوقود اإلحفوري 
 .بطاقة نظيفة وصديقة للبيئة

للطاقات البديلة و الصناعات الثقيلة، ” ودرفم“يقول المدير التنفيذي لشركة 
إذا َضربت المدافع “نؤمن بمبدأ ” : أنباء آسيا لوكالة” ربيع الياس، في حديث لـ

ولذلك بدأنا مشوار التحدي الهادف لدعم بلدنا من خالل ” ُشيدت المصانع
استثمار طاقة الرياح، و تحويلها إلى طاقة كهربائية، فأحضرنا التكنولوجيا 

على مستوى  12الصناعية من ألمانيا الى أرض سوريا، ليصبح رقم معملنا 
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األول من نوعه في سوريا والشرق األوسط، بخبرات و سواعد سورية العالم، و 
 .طن من األساس للقمة 2500فقط ، لنقوم بتصنيع العنفة التي يبلغ وزنها 
ميغا واط، ولها ثالث شفرات  2,5وبحسب الياس، تبلغ استطاعة العنفة 

 أمتار ، ويبلغ ارتفاع البرج 103متر ، والقطر الدوار  50,3طول كل منها 
مترًا ، وتدور الكتلة العمالقة ) الجسم المعلق والجسم  80الذي يحمل العنفة 

درجة بواسطة أجهزة  360الدوار والشفرات ( بالكامل في الهواء بدرجة دوران 
حساس الكتروني  800خاصة تتبع حركة الرياح من كل االتجاهات، فللعنفة 
هي قادرة على االستمرار يسّير العمل بكفاءة عالية وبأقصى درجات األمان ،و 

عاما دون توقف، و تنتج طاقة  25ساعة ولمدة  24بالعمل على مدار 
 .كهربائية تغطي تكاليفها بالكامل بعد ثالث سنوات من تشغيلها

ويضيف: لالحتياط من إجراءات الحظر االقتصادي المفروض على بلدنا 
% 80م تصنيع تقوم كوادرنا بتركيب العنفات من األلف إلى الياء، حيث يت

% المتبقية فهي عبارة عن بعض القطع 20من المعدات في المجّمع ،أما الـ 
للطاقات البديلة و ” ودرفم“التحريكية التي تستورد وفق تصاميم شركة 

 . الصناعات الثقيلة
أيام تقريبًا  ١٠وجود إمكانية تصنيع عنفة واحدة كل “و يؤكد الياس على 

-8أنه تم تركيب وتشغيل العنفة األولى في ضمن خطة الطاقة اإلنتاجية، و 
حمص )جسر شين( والتي رفدت الشبكة  –على طريق طرطوس  8-2020

مليون كيلو واط ساعي حتى يومنا هذا ، وحاليًا  9العامة السورية بأكثر من 
نحن بصدد تركيب أخرى بالقرب منها، و خطط التنسيق ما زالت جارية مع 

 . ”العنفات لتغذية أغلب المناطق الدولة لتركيب مئات؛ بل آالف
أيام تقريبًا  ١٠وجود إمكانية تصنيع عنفة واحدة كل “و يؤكد الياس على 
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-8ضمن خطة الطاقة اإلنتاجية، وأنه تم تركيب وتشغيل العنفة األولى في 
حمص )جسر شين( والتي رفدت الشبكة  –على طريق طرطوس  8-2020

و واط ساعي حتى يومنا هذا ، وحاليًا مليون كيل 9العامة السورية بأكثر من 
نحن بصدد تركيب أخرى بالقرب منها، و خطط التنسيق ما زالت جارية مع 

.و يشير الياس ” الدولة لتركيب مئات؛ بل آالف العنفات لتغذية أغلب المناطق
آالف منزل، الفتًا  5-3إلى أن استطاعة العنفة الواحدة هي تنوير ما بين 

مليار ليرة  1000و  700عنفة ريحية يوفر ما بين  1500إلى أن تركيب 
مليون 18سورية من قيمة الفيول والغاز سنويًا ويؤمن الكهرباء ألكثر من 

 . شخص
لن نلحظ الفرق في تحّسن التيار الكهربائي بعد تركيب “ويتابع الياس: 

عنفة لتغذية مدينة حمص مع مناطقها،  150عنفة واحدة، فنحن بحاجة 
همية الدعم الحكومي، وتسهيل اإلجراءات بشكل أكبر لنتمكن من مشيرًا إلى أ 

االستفادة بشكل صحيح من طاقة الرياح، و بالتالي التوفير من الغاز أو 
 . ”الفيول

ويؤكد على استمرار الدراسات الالزمة لتحقيق االستراتيجية لرفد الشبكة 
ائي من خالل فتحة الكهربائية بما يحقق نقلة نوعية لتحسين واقع التيار الكهرب
ومن حمص سننطلق ”حمص التي تعتبر من أقوى الفتحات الريحية في العالم ،

 .( إلى كل المدن السورية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء )المسؤولة عن التوزي 
باإلشارة إلى الصعوبات التي واجهت ” آسيا“يختتم الياس حديثه مع 

افتقار الوزارات للمعلومات الوافية بسبب  -والتي تم تجاوزها الحقاً  –المشروع 
حول المشروع المستحدث،و بالتالي الصعوبة في انتهاء التراخيص المطلوبة 
.ناهيك عن مشكلة نقل العنفة من مكان التصنيع من حسياء الصناعية إلى 
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مكان التركيب لعدم توفر آلية قادرة على نقلها، فقامت كوادرنا بتركيب رافعة 
لوحيدة من نوعها في سوريا والدول المجاورة ، طن ،هي ا 1200بوزن 

متخصصة بتركيب عنفة الريح بتكنولوجيا متطورة .من جهته، لفت مدير 
التخطيط و اإلحصاء في مديرية كهرباء حمص، بسام يوسف، لوكالة أنباء 

ميغا واط.  300آسيا أن احتياج المحافظة من الكهرباء في الوقت الحالي هو 
ميغا وهي غير متكافئة  180لقاسية نحصل فقط على لكن تبعًا للظروف ا

مع نسبة االستهالك، ما يؤدي إلى تطبيق ساعات التقنين . و يشير يوسف 
كيلو  860فنحن ننتج “إلى غنى سوريا بالطاقات الهوائية والشمسية والمائية ، 

واط ساعي كإنتاج يومي في منطقة حسياء أمام إنتاج العنفة الريحية على 
ميغا، وبعد الدراسة الوافية حول الكومون الريحي  2,5و الذي يبلغ جسر شين 

ميغا في منطقة  200و 100وصلنا إلى نتائج تؤكد ارتفاع اإلنتاج بين 
 . ”حمص

و يشير يوسف إلى الدراسة التي شملت عدة مناطق في سوريا، والتي 
 . أصبحت مؤهلة لزرع العنفات الريحية
مار في مشاريع الطاقة الشمسية أقل كلفًة و حول التمويل، يقول إن االستث

مقارنًة بالعنفات الهوائية العالية الكلفة، من هنا وجوب فتح القروض المشجعة 
على االستثمارات الكبيرة أو المشاريع الصغيرة، ليحصل أكبر عدد ممكن من 
المواطنين على طاقة شمسية تكفي استهالكهم الشخصي من الكهرباء، و 

 . العبء عن الدولةبالتالي تخفيف 
و يؤكد يوسف على تبني الدولة لالستثمارات الخاصة القادمة من الخارج 
لدعم الخزينة من قبل المستثمر، الذي يدفع ثمن مواد العنفة مثاًل بالعملة 
األجنبية، ونحن نبيعه بالليرة السورية، فهذا مورد هام لدعم الخزينة، وكذلك 
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العبء عن الشبكة العامة للدولة، و وجوب تأمين كل التسهيالت لتخفيف 
بسعر  /2020التقيد بالقرار الصادر عن الوزارة في الشهر الماضي / آب 

 . للكيلو واط الساعي و القابل للتعديل بقرار وزاري  0,6اليورو 
 300إلى  250نحن قادرون على توليد أكثر من “و يضيف يوسف 

ك على أنها صديق للبيئة و ميغا، والتالي نستغني نهائيًا عن الفيول، ناهي
 شام تايمز”. لطبقة األوزون 

 
 مترو دمشق يعود إلى التدوال كخيار حل ألزمة النقل - 18

 :الخبير السوري 
اقترح رجل األعمال والصناعي فواز أسطة الحلبي، إعادة إحياء مشروع 
مترو دمشق، لحل مشكلة االزدحام في العاصمة، وذلك من خالل قيام 

بتأسيس شركة مساهمة يشارك ” العامة للخط الحديدي الحجازي المؤسسة “
 .رجال األعمال في رأسمالها

، أنه يمكن استكمال ”أخبار الصناعة السورية“وأوضح الحلبي لموقع 
المشروع واالستثمار فيه على مدى عشر سنوات مثاًل، خاصة وأن المردود 

 .في مثل هذه المشاريع مضمون ويحقق ريعية اقتصادية
فت إلى أن اآلثار اإليجابية للمشروع تتمثل بتخفيف دخول ول

المكروباصات إلى وسط المدينة، وتخفيف استهالك الوقود وآثاره على البيئة، 
 .وكلفته على المواطنين وخزينة الدولة بنسبة كبيرة، حسب كالمه

مشروع مترو أنفاق دمشق قبل األزمة، لكنه ” محافظة دمشق“وطرحت 
وف العامة وتخوف أصحاب رؤوس األموال على مستقبل توقف نظرًا للظر 

خطوط  4، ويتضمن 2020المشاريع، بعدما كان مخططًا له أن ينطلق في 
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 .األخضر واألحمر واألصفر واألزرق، وكل منها يربط مناطق معينة
ويوجد مشروع آخر ُطرح لالستثمار منذ عامين تقريبًا لكنه لم ينّفذ حتى 

لضواحي، والذي يتضمن استخدام قطارات كهربائية اآلن، وهو مشروع قطار ا
 .سريعة، والهدف منه حل مشكلة النقل بين دمشق وريفها

شركة تتجه اليوم إلى التكية السليمانية  77أكثر من  مقاالت مشابهة :
 ..والسبب؟

 -وتشمل المحاور التي سيخدمها قطار نقل الضواحي خط محور الحجاز
كم،  30مطار دمشق الدولي بطول  -لمعارضمدينة ا -السيدة زينب -القدم

الدير  -كم، ومحور دمشق 12الهامة بطول  -قدسيا -دمر -ومحور الحجاز
 .كم 27علي بطول 

وسيكون هناك نفقين سيشكالن قناتي مشروع نقل الضواحي، وهما نفق 
كلم،  2الربوة بطول  –كيلومترات، ونفق الحجاز  5القدم بطول  –الحجاز 

 .ابقًا مؤسسة الخط الحديدي الحجازي حسبما أعلنته س
ووجهت الحكومة مؤخرًا بإنعاش المشاريع المتعترة بفعل األزمة، والسعي 
نحو إطالق مشاريع جديدة لمحاولة حل أزمة النقل تحديدًا، مؤكدًة استعدادها 

 .ألن تدخل شريكًا مع القطاع الخاص في المشاريع االستثمارية المتوقفة
اختناقات مرورية، بسبب انتقال عدد كبير من وتشهد العاصمة دمشق 

سكان الريف إليها خالل األزمة، وسط انخفاض عدد باصات النقل الداخلي 
سرفيس،  1,200والميكروباصات، حيث يصل عدد الميكروباصات لنحو 

 http://syrianexpert.net/?p=55062  .باص نقل داخلي 350و
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 …لتجارة الخارجية نهاية العامسيارة تعلنه ا 500مزاد علني لــ  - 19

 :الخبير السوري 
أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد قريب سيجري لبيع نحو 

سيارة من مختلف األصناف واألنواع تشمل السياحية والحقلية  500
 .والميكروباصات والشاحنات، إلى جانب آليات متنوعة أخرى 

دمشق للمؤسسة أكد بشأنه المدير المزاد الذي سيجري في رحاب فرع 
العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة انه يساهم في توفير 
مجموعة متنوعة من اآلليات في سوق السيارات داخليًا، معتبرا أن هذه 
السيارات واالليات الخمسمئة كونها مستعملة، من شأنها المساهمة في تحريك 

بالسيارات وتوفير جهات عمل غير هينة لها في سوق المهن اليدوية الخاصة 
فترة ما بعد المزاد، مشددا على اتباع االجراءات االحترازية المعتمدة في 

 .مواجهة وباء كورونا خالل المزاد المزمع إقامته
وفما يتعلق بتفاصيل المزاد فقد أوضح جوهرة انه مقّسم إلى مجموعة من 

ية التي تقع ضمنها، مبينا في هذا السياق المزادات الفرعية طبقا للفترة الزمن
،  7/1/2021ولغاية  20/12/2020أن المزاد بإجمالية قائم من تاريخ 

كانون االول في  24- 20آلية خالل الفترة الواقعة  164بحيث ييتم عرض 
 27آلية بتاريخ  35(، في حين سيتم عرض 2مدينة المعارض )الجناح رقم 
لمتواجدة في مرآب الدحاديل جانب مديرية نقل كانون االول )وهي اآلليات ا

آلية  29كانون االول )يتابع جوهرة( فسيكون المزاد على  28الريف(، اما في 
آليات موجودة في  5موجودة في مرآب داريا على المتحلق الجنوبي وكذلك 

الية موجودة في  266االتحاد الرياضي بالفيحاء، في حين سيتم عرض 
بديلية في صحنايا )طريق الكسوة القديم( وذلك خالل مستودعات القطع الت
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 .2021كانون الثاني  7كانون االول الى  29الفترة الواقعة بين 
جوهرة أوضح في حديثه أن مواقع السيارات المذكورة في اإلعالن هي 
للمعاينة واالطالع على حالة كل سيارة في حين ان المزايدة ستكون في صالة 

 .غلقة الواقعة على اوتوستراد المزةالجالء الرياضية الم
 http://syrianexpert.net/?p=55031  ..الثورة

 
 ٨مليار ليرة تداوالت شهر تشرين الثاني. والمؤشر ينخفض  ٢ - 20

 نقاط

 الخبير السوري 
أغلق سوق دمشق لألوراق المالية تداوالته مع نهاية شهر تشرين الثاني 

 ٢١٣٦ألف سهم موزعة على  ٨٠٠ومليون  ٢على حجم تداول وصل إلى 
 .مليون ليرة ٢٢٣مليار و ٢صفقة بقيمة تداول 

نقطة بنسبة  ٧٦٩٣نقاط ليقف عند  ٨بالمقابل انخفض مؤشر السوق 
 .تغيير سالبة

وفي هذا السياق قال مدير التداول واإلعالم في السوق أسامة حسن إن 
 .لفترة من العام الماضيالسوق شهد ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول قياساً لنفس ا

وتوقع أن تكون تداوالت السوق للعام الحالي جيدة قياساً بالظروف االقتصادية 
 . الراهنة ، وتذبذب سعر الصرف

مليون ليرة بحجم  ٣٩هذا وقد سجلت تداوالت اليوم من حيث قيم التداول 
 . صفقة ٥٩ألف سهم موزعة على  ٤٤تداول 

من حيث قيم التداول حيث تم تداول  وقد تصدر سهم بنك الشام المقدمة
مليون ليرة ليغلق  ١٥صفقة بقيمة تداول  ١٦ألف سهم موزعة على  ١٤
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ليرة ، منخفضًا عن إغالق الجلسة الماضية ، ومن  ١١٢٣سهمه عند سعر 
ألف  ١١ثم جاء سهم بنك المصرف الدولي للتجارة والتمويل ، حيث تم تداول 

ماليين ليرة ليغلق سهمه عند  ٨ول صفقات بقيمة تدا ٦سهم موزعة على 
ليرة ، منخفضًا عن إغالق الجلسة الماضية ، تاله سهم بنك  ٧٠٧سعر 

صفقة بقيمة  ١٢آالف سهم موزعة على  ٥البركة سورية حيث تم تداول 
ليرة ، منخفضًا عن  ١١١٨ماليين ليرة ليغلق سهمه عند سعر  ٦تداول 

 . إغالق الجلسة الماضية
أي صفقة على كل من سهم بنك الشرق ، وسهم الشركة بالمقابل لم تتم 

األهلية للنقل والسورية الدولية للتأمين ، وبنك عودة ، وبنك بيبلوس، 
 والمجموعة المتحدة للنشر والتوزيع ، وبنك فرنسبنك ، وبنك األردن سورية

 http://syrianexpert.net/?p=55051 .. الثورة
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 
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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /323م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,January 31 2021 كانون الثاني ، 31األحد 
    هنا     :للحصول على التقرير كاماًل إضغط على الرابط

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

ير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقر 
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                               
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                    

ل التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسا
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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