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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /327م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,February 28 2021 شباط ، 28األحد 
 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.
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
 2020انكماش االقتصاد األميركي خالل  - 1

في المئااة وتوقعااات بااانتعاااش خالل  4.0الناااتا المحلي اإلجمااالي ارتفع 
 بعد السيطرة على كورونا 2021

  2021فبراير  6السبت    صحافية كفاية أولير  
 )أ ف ب(  مقر بورصة نيويورك بالحي المالي في مانهاتن

للمرة األولى منااذ األةمااة  2020انكمش االقتصااااااااااااااااد األميركي في عااام 
رابع، ومن المتوقع أن يستمر في التعافي المالية، لكنه نما بسرعة في الربع ال

 بعد أسوأ عام له منذ أربعينيات القرن الماضي.
كافيًا للتغلب  2020لم يكن االنتعاش القوي في النصااا الثاني من عام 

 على الصدمة االقتصادية التي أحدثها الوباء في وقت سابق من العام.
العام في المئة خالل  3.5على أساااااااااااااااال ساااااااااااااانوي، تقلص االقتصاااااااااااااااد 

الماضااااااااااي، وهو أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية مباشاااااااااارة واألول منذ 
في أعقاب األةمة المالية. بقياال الربع الرابع مع الربع نفسه من  2009عام 

 في المئة. 2.5العام السابق، انكمش االقتصاد 
للربع وقالت وةارة التجارة األميركية إن الناتا المحلي اإلجمالي األميركي 

الرابع، )قيمة جميع السااالع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء االقتصااااد بعد 
في المئة.  4تعديلها حسااااااب الموساااااامية والتعااااااخم(، نما بمعدل ساااااانوي قدره 

في المئة خالل الربع  33.4انعاااااام ذلم إلى معدل نمو ساااااانوي قياسااااااي بلغ 
 الثالث لتقليل الخسائر بشكل أكبر من وقت سابق في الوباء.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
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يتوقع االقتصااااااااااااااديون أن يرتفع النمو هذا العام بمجرد السااااااااااااايطرة على و 
الوباء، على الرغم من أن فيروال كورونا ال يزال يمثل تهديدًا لالقتصااااااااااااااااد 
العالمي. وقالت بيث آن بوفينو، كبيرة االقتصاااااااااديين األميركيين في "أال أن 

امنااا طريق بي غلوبااال ريتنغ"، عن النمو في الواليااات المتحاادة، "ال يزال أماا
نقطعه، لكنه إيجابي". وأضااااااافت، "إنه عالج بطيء"، مشاااااايرة إلى أجزاء من 

 االقتصاد ال تزال متعررة مثل أعمال الخدمات الشخصية وإنتاج الطاقة.
وتباطأ إنفاق المساااااتهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتا االقتصاااااادي 

الل الربع في المئة خ 2.5األميركي، إلى معدل ساااااااااااااانوي معدل موسااااااااااااااميًا 
في المئة خالل الربع  41، منخفعاااااااااااااااًا من انتعاش 2020األخير من عام 

الثالث، فقد انسااحب المسااتهلكون من التسااوق وسااط ارتفاع معدالت اإلصااابة 
 بفيروال كورونا وإغالق األعمال في بعض المناطق.

 تراجع اإلنفاق على السلع
من العااام  انخفض اإلنفاااق اإلجمااالي على الساااااااااااااالع خالل الربع الرابع 

المنصااااااارم. وكان اإلنفاق على السااااااالع الماعمرة، )المنتجات المصاااااااممة لتدوم 
لمدة ثالث سااااااااااااانوات على األقل مثل األثاث والغسااااااااااااااالت(، ثابتًا، بعد ةيادة 
اإلنفاق في الربع الساااابق حيث اشاااترت األسااار أدوات الترفيه المنزلي واللياقة 

 لمنزل.البدنية واللواةم المكتبية أثناء عملها من ا
وقال جيمس نايتلي، الخبير االقتصاااااااااااااااادي في "آي أن جي فايننشااااااااااااااال 
ماركتس أل أل ساااااي"، "إن اساااااتمرار القوة في االساااااتثمار ب ساااااكان الشاااااركات 
والسااااكن قد ساااااعد في وضااااع االقتصاااااد في ما يمكن أن يكون جيدًا حقًا في 

 ".2021عام 
في  وأضاف، أن فحوصات التحفيز من حزمة مساعدات فيروال كورونا
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ديسااااااااامبر )كانون األول(، واحتمال تقديم مسااااااااااعدات حكومية إضاااااااااافية هذا 
العام، ومدخرات األسر المرتفعة وبراما التطعيم تشير إلى استمرار التعافي. 

 وقال نايتلي، "هناك في األساال غطاء من المال يالقى على االقتصاد".
لذين وقالت وةارة العمل األميركية بشااااااااااااااكل منفصاااااااااااااال، إن عدد العمال ا

يسعون إلى الحصول على إعانات البطالة قد انخفض األسبوع الماضي، ما 
يشاااااااير إلى حدوث تراجع أخير في وتيرة تساااااااريح العمال، على الرغم من أن 
ساااااوق العمل ال تزال غارقة في تباطؤ الشاااااتاء. وانخفعااااات مطالبات البطالة 

 ينااااير )كاااانون  23خالل األساااااااااااااابوع المنتهي في  847000الجاااديااادة إلى 
المنقحة في األساااااااااااااابوع السااااااااااااااابق، و لت  914000الثاني(، بانخفاض من 

 .695000المطالبات ألشهر أعلى بكثير من ذروة ما قبل الجائحة البالغة 
وأدى فيروال كورونا والقيود التجارية ذات الصلة التي وضعت في وقت 
 مبكر من تفشي الوباء إلى قلب االقتصاد األميركي أوائل العام الماضي، ما
أدى إلى إغالق الشاااااركات والمدارال، وانخفاض حاد في الطلب على السااااالع 

 والخدمات، وخسارة قياسية للو ائا.
وكان االقتصااااد األميركي قد شاااهد انتعاشاااًا في النصاااا الثاني من العام 
مع إعادة فتحه، مع تسجيل مكاسب كبيرة في التو يف واإلنفاق االستهالكي 

 تريليونات الدوالرات من المساعدات الحكومية.خالل الصيف، التي ساعدتها 
 2021في المئة خالل  5.1توقعات نمو االقتصاد األميركي 

في المئة  5.1يتوقع صااااندوق النقد الدولي أن ينمو االقتصاااااد األميركي 
هذا العام، بينما توقع االقتصااااااااديون الذين شاااااااملهم االساااااااتطالع الذي أجرته 

في المئة مقارنة في الربع األخير  4.3 صاااااحيفة "وول ساااااتريت جورنال" نمواً 
 من العام السابق.
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ويتوقع االقتصااااااااااااااااديون أن يبدأ التو يف ببطء هذا العام، بعد أن تخلى 
أصاااااااحاب العمل عن و ائفهم في ديسااااااامبر، لكنهم يتوقعون أيعاااااااًا أن ينمو 

متاااحاة على  19 -الزخم في وقات الحق، حيااث أصاااااااااااااابحاات لقاااحاات كوفيااد
عباء المسااتشاافيات ويساامح باسااتئناف المسااتهلكين نطاق واسااع، ما ساايخفا أ 

لألنشااااااطة مثل تناول الطعام في الخارج وحعااااااور األحداث الرياضااااااية وأخذ 
اإلجاااةات. وتشااااااااااااااماال العواماال األخرى التي تلعااب دورًا في ذلاام، الماادخرات 
المتراكماة من أولئام الذين اسااااااااااااااتمروا في العمال مع انخفااض اإلنفااق أثنااء 

 الوباء.
 يين و يفة ستعاف هذا العاممال 5أكثر من 

. معدل 2020أنقذت األسااااااااااار حصاااااااااااة كبيرة من الدخل المتا  في عام 
االدخار الشاااااخصاااااي بعد خصااااام العااااارائب الذي ال ينفقه المساااااتهلكون، كان 

في  7.3في المئة خالل الربع الرابع مقارنة مع  13.4معداًل موسااميًا بنساابة 
ن االحتياطي المالي اإلضافي المئة في العام السابق. ويقول االقتصاديون، إ

يجاااب أن يااادعم ةياااادة اإلنفااااق بمجرد تخفيف قيود الوبااااء. ويؤدي ارتفااااع 
اإلنفاق بدوره إلى مزيد من التو يف، ال سااااااااايما في بعض القطاعات األكثر 

 تعررًا مثل المطاعم والفنادق والمتاجر والخدمات الشخصية.
دياااة في جاااامعاااة وقاااال دانييااال ماااانااااينكوف، خبير التوقعاااات االقتصاااااااااااااااااا

ميشااايغان، "نتوقع أن يكون هناك نمو كبير خالل أواخر الربيع والصااايف مع 
 عودة قطاع الخدمات في االقتصاد إلى االرتفاع".

وأضااااااااااااااااف ماناينكوف، أن العديد من الواليات، بما في ذلم كاليفورنيا  
 ونيويورك، ألغت القيود أخيرًا، والعديد من الواليات الجنوبية ليسااااااااااااااات لديها
قيود. وقال، إن ذلم يسااااااااااااامح للنشااااااااااااااط بالنمو بسااااااااااااارعة بمجرد أن يشاااااااااااااعر 
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 المستهلكون أنهم راضون عن الخروج.
ويساااااااااتعد أرباب العمل في الواليات المتحدة إلضاااااااااافة أكثر من خمساااااااااة 
ماليين و يفة هذا العام، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم الصحيفة. 

ام لتحقيق مكاسااااب التو يف أفعاااال ع 2021من شااااأن ذلم أن يجعل عام 
 4.3، حيااث تجاااوةت 1939في السااااااااااااااجالت التي يعود تاااريخهااا إلى عااام 

بداية التوسااااااااااااااع بعد الحرب العالمية  1946مليون و يفة أنشاااااااااااااائت في عام 
 الثانية.

ومع ذلم حتى التو يف الذي ساااااااااااجل رقمًا قياسااااااااااايًا هذا العام سااااااااااايترك 
 2021أقااال في عاااام ماليين الو اااائا في الوالياااات المتحااادة بفر  عمااال 

مقارنة مع السااااااانوات التي سااااااابقت الوباء. وبحساااااااب الصاااااااحيفة لم يكن تأثير 
الوباء محساااوساااًا بشاااكل متسااااو في جميع أنحاء البالد، حيث صااامدت بعض 

 المناطق مثل الجنوب بشكل أفعل من غيرها.
واةدهرت بعض الصااااااااااااااناعات، مثل شااااااااااااااركات التكنولوجيا والشااااااااااااااركات 

عبر اإلنترنت، في حين عانى البعض اآلخر مثل  اللوجيستية وتجار التجزئة
 شركات الخدمات الشخصية.

 أداء قوي لسوق العقارات األميركية ونمو إنفاق الشركات 
اسااااااااااااتمرت سااااااااااااوق العقارات في األداء القوي، حيث اشااااااااااااترت العائالت 
المحجورة في المناةل بسااااااااااااابب الوباء مسااااااااااااااكن أكبر أو أنفقت األموال على 

في المئة  33.5ارتفع االسااااااتثمار السااااااكني الثابت بوتيرة تحسااااااين عقاراتها. و 
في المئة خالل الربع  63خالل الربع األخير من الربع الساااااااااااااابق مقارنة مع 

الثالث. وأنفقت الشااااااركات أيعااااااًا بوتيرة قوية، حيث ارتفع االسااااااتثمار الثابت 
غير السااااااااااااااكني، الاااااذي يعكس اإلنفااااااق على البراما، والبحاااااث والتطوير، 
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في المئة من أكتوبر )تشاااااارين األول( حتى  13.8والهياكل بمعدل والمعدات 
 ديسمبر )كانون األول(.

https://www.independentarabia.com/node/191386/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020 

 
 العمالت الرقمية على أعتاب مستويات قياسية - 2

تريليون دوالر للمرة األولى و"بيتكوين" قفزت  1.1قيمتها الساااااااااااااوقية عند 
 ألا دوالر 38في المئة إلى  16

  2021فبراير  7األحد    صحافي خالد المنشاوي   

    
 )أ ف ب(  العمالت الرقمية تحقق مكاسب قياسية خالل أسبوع

تمكنت العمالت الرقمية من تحقيق مكاسااااب أساااابوعية قوية لتقفز القيمة 
تريليون  1.1إلى أعلى مسااااااااااتوى على اإلطالق عند السااااااااااوقية اإلجمالية لها 

دوالر، واسااااااااااتفادت السااااااااااوق من حالة عدم اليقين التي تعاااااااااارب األصااااااااااول 
والمالذات اآلمنة، إضااافة إلى تسااجيل الذهب خسااائر أساابوعية، مع اسااتمرار 

 تراجع الدوالر.
على صااااااااااااااعيد القيمة السااااااااااااااوقية المجمعة للعمالت الرقمية، ووفق موقع 

في  15.6"، فقد قفزت خالل تعامالت األساابوع الماضااي "كوين ماركت كاب
ملياااار دوالر، بعااادمااا ارتفعااات القيماااة السااااااااااااااوقيااة  157.6المئاااة رابحاااة نحو 

مليار دوالر في تعامالت بداية األساااااااااااااابوع  1007اإلجمالية من مسااااااااااااااتوى 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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مليار دوالر صااابا  اليوم األحد، وهو أعلى  1164.6الماضاااي إلى مساااتوى 
 له القيمة السوقية المجمعة لها.مستوى على اإلطالق تسج

 في المئة 16.2"بيتكوين" صعدت 
بالنسبة إلى "بيتكوين"، التي تعد العملة األكثر قوة وانتشارًا بين نظيراتها، 

في المئة، لتربح نحو  16.2ارتفعت خالل تعامالت األساااااااااااااابوع الماضااااااااااااااي 
الماضي دوالرًا بداية األسبوع  33114دوالرًا بعدما قفزت من مستوى  5361

 دوالرًا صبا  األحد. 38475إلى مستوى 
في المئة لتربح  15.7وعلى صااااااااااعيد قيمتها السااااااااااوقية اإلجمالية، قفزت 

مليار دوالر خالل األساااااااااااااابوع الماضااااااااااااااي، بعدما ارتفعت قيمتها  96.8نحو 
مليار دوالر.  713.2مليار دوالر إلى نحو  616.4الساااااااااوقية من مساااااااااتوى 

ن" تسااااااتحوذ على حصااااااة سااااااوقية إجمالية تقدر ووفق هذه األرقام ف ن "بيتكوي
في المئة من إجمالي القيمة الساااوقية المجمعة للعمالت  61.2نسااابتها بنحو 

في المئة من إجمالي األربا  التي  61.4الرقمية، فيما تسااااااااااااتحوذ على نحو 
 حققتها أسواقها خالل تعامالت األسبوع الماضي.
 22.5األساااابوع الماضااااي  أما عملة "إيثريوم" فقد ارتفعت خالل تعامالت

 1314دوالرًا، بعدما ارتفع ساااااااااعرها من مساااااااااتوى  296في المئة لتربح نحو 
دوالرات  1610دوالرًا في تعامالت بداية األسااااااااابوع الماضاااااااااي إلى مساااااااااتوى 
في المئة  22.6صبا  األحد. وقفزت على صعيد قيمتها السوقية اإلجمالية 

ليار دوالر، بعدما ارتفعت م 34خالل تعامالت األسبوع الماضي لتربح نحو 
مليار  184.5مليار دوالر إلى نحو  150.5قيمتها السااااااااااوقية من مسااااااااااتوى 

دوالر في تعامالت اليوم. وبذلم تساااتحوذ عملة "إيثريوم" على حصاااة ساااوقية 
في المئة من إجمالي القيمة السااااااوقية المجمعة للعمالت  15.8تبلغ نساااااابتها 
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المئة من إجمالي المكاسب التي  في 21.5المشفرة، فيما تستحوذ على نحو 
 حققتها أسواقها الرقمية خالل تعامالت األسبوع الماضي.

 الخسائر تطارد "تيزر" و"إكس ريبل"
في المركز الثااااالااااث جاااااءت عملااااة "تيزر" التي نزلاااات خالل تعااااامالت 

دوالر عقب هبوط  0.004في المئة، خاساااااارة نحو  0.4األساااااابوع الماضااااااي 
تعامالت بداية األسااااااابوع الماضاااااااي إلى نحو ساااااااعرها من مساااااااتوى دوالر في 

في  6.8دوالر صاابا  اليوم. فيما ارتفعت قيمتها السااوقية اإلجمالية  0.996
مليار  26.4مليار دوالر، بعدما ارتفعت من مساااااااتوى  1.8المئة رابحة نحو 

مليار دوالر في  28.2دوالر في تعامالت بداية األساااابوع الماضااااي إلى نحو 
هذه األرقام ف ن "تيزر" تساااااتحوذ على حصاااااة ساااااوقية  تعامالت األحد. ووفق

في المئة من إجمالي القيمة السااااااوقية المجمعة للعمالت  2.42تبلغ نساااااابتها 
 الرقمية.

في المئة خاسااااارة  0.2وساااااجلت عملة "إكس ريبل" خساااااائر طفيفة بلغت 
دوالر إلى نحو  0.492دوالر، بعد تراجع سااااعرها من مسااااتوى  0.001نحو 

في المئة خاساارة  13.4ما هوت قيمتها السااوقية اإلجمالية دوالر. في 0.491
مليار  22.3مليارات دوالر، عقب تراجع قيمتها السااوقية من مسااتوى  3نحو 

مليار دوالر  19.3دوالر في تعامالت بداية األساااااااااااابوع الماضااااااااااااي إلى نحو 
صاابا  اليوم. ووفق هذه األرقام ف ن العملة تسااتحوذ على حصااة سااوقية تقدر 

في المئة من إجمالي القيمة الساااوقية المجمعة للعمالت  1.65حو نسااابتها بن
 الرقمية.

دوالر،  3.26في المئاااة رابحاااة نحو  20.2وقفزت عملاااة "بولكاااا دوت" 
دوالر في تعامالت بداية األسااااابوع  16.12بعدما ارتفع ساااااعرها من مساااااتوى 
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دوالر في تعامالت صااااااااااااابا  اليوم، كما قفزت  19.38الماضاااااااااااااي إلى نحو 
مليارات دوالر إثر  3في المئة رابحة نحو  20.5السااااااااااوقية اإلجمالية قيمتها 

مليار دوالر. ووفق  17.6مليار دوالر إلى نحو  14.6ارتفاعها من مساااتوى 
هذه األرقام تساااااااتحوذ "بولكا دوت" على حصاااااااة ساااااااوقية تقدر نسااااااابتها بنحو 

 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للعمالت الرقمية. 1.51
https://www.independentarabia.com/node/191566/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

 
 %30خبير: الدوالر غير محصن. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من  - 3

02-12-2020 |  
، إنه بينما تدفع آمال ستيفن روتش قال الخبير اإلقتصادي األميركي،

األسواق إلى األعلى لتحقق أربا  قوية، ال يزال االقتصاد  كورونا لقا 
 .األميركي في وضع غير محصن بسبب الوباء
في الواليات المتحدة قد  كورونا ويعتقد روتش، أن تزايد عدد إصابات

يؤدي إلى إغالق البالد مرة أخرى، وستؤثر العواقب على االقتصاد األميركي 
 .بالتأكيد، مشيرا إلى أنه في وضع غير محصن وأنه عرضة النتكاسات

وأفاد الخبير، بأن هذه االنتكاسات تعكس الععا المستمر للركود مع 
االنتعاش القياسي األخير الذي أصاب  احتمال حدوث توابع، موضحا أن

االقتصاد بعد التراجع الحاد كان تقنيا فقط، في  ل استمرار فشل قطاع 
 .الخدمات بالعمل بالشكل الصحيح

% 1ويتوقع الخبير، حدوث انكماش في أكبر إقتصاد في العالم بمقدار 

https://www.lebanon24.com/entity/3704834714/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
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 ، كما أعرب عن تشاؤمه حول مصير الدوالر،2021في الربع األول من عام 
 .% حتى نهاية العالم القادم30وتوقع انخفاضة بأكثر من 

األسواق العالمية في شهر  كورونا معيفا، أنه منذ أن حطمت جائحة
، بحسب مؤشر "انديكس"، الذي %10آذار هبطت قيمة الدوالر أكثر من 
واختتم روتش حديثه قائال: "هذه فقط  .يقيس قيمته مقابل سلة من العمالت

 ."المراحل األولى، ومن المرجح أن يكون العغط على الدوالر أكثر حدة
 روسيا اليوم :المصدر

 
 الدوالرات.. مشروع كوري جنوبي "هائل" لطاقة الريحبمليارات  - 4

    2021.02.06  
مليار دوالر لبناء ما  43أبرمت كوريا الجنوبية، الجمعة، عقدا بقيمة    

وصفته بأكبر مجمع لطاقة الريا  في عرض البحر "، بينما يسعى البلد 
 .2050اآلسيوي إلى تحقيق "الحياد" في انبعاثات الكربون بحلول 

وتمتلم كوريا الجنوبية موارد ضئيلة للطاقة وتعتمد على الفحم المستورد، 
الوقود الرخيص، لكنه يسبب تلوثا كبيرا، لتأمين نحو أربعين في المئة من 

وأعلن الرئيس مون جاي إن عن هدف الحياد في انبعاثات  .حاجتها للكهرباء
لتخلص تدريجيا الكربون، العام الماضي، لكنه يتطلع في الوقت نفسه إلى ا
 .من الطاقة النووية لتعتمد البالد على مصادر الطاقة المتجددة

مليار دوالر( لبناء  43تريليون وون ) 48وقد حعر توقيع اتفاق بقيمة 
المجمع قبالة سينان في جنوب غربي البالد، موضحا أنه سيكون أكبر بسبع 

 .مرات من أكبر موقع من هذا النوع في عرض البحر في العالم

https://www.lebanon24.com/entity/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
http://arabic.sputniknews.com/
https://www.arabipress.net/userfiles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%B3_26249.jpg
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 8.2وتعول الحكومة على المجمع الذي ستبلغ طاقته االنتاجية القصوى 
 .ميغاواط، أي ما يعادل إنتاج ست محطات للطاقة النووية

وقال مون إن موقع البالد في شبه الجزيرة الكورية منحها امتياةا جغرافيا، 
وأضاف "لدينا إمكانات ال حدود لها من طاقة الريا  البحرية من ثالث جهات 

 ."ولدينا أفعل تقنيات في العالم في المجاالت المتعلقة بها
كيانا بينها حكومات محلية وشركة الكهرباء  33ويشارك في االتفاق 

"كيبكو" ومجموعات خاصة كبرى بينها "دوسان" للصناعات الثقيلة 
سنوات لبدء  5وقال مون إن المشروع قد يستغرق أكثر من  .واإلنشاءات

 .ة ستحاول تسريع العمليةالبناء، لكن الحكوم
وكانت سيول أعلنت، العام الماضي، عن سعيها ألن تصبح واحدة من 

 .2030أكبر خمس محطات لتوليد طاقة الريا  في العالم بحلول 
https://www.arabipress.net/?page=article&id=83762 

 
 سنوات 6أسعار الغذاء تسجل مستويات قياسية في أكثر من  - 5

 2021.02.05  
قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "فاو" اليوم، إن  

أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير الماضي، 
 .2014لتصعد ألعلى مستوياتها منذ يوليو 

 .وجاء االرتفاع بقيادة صعود في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية 
وسجل مؤشر المنظمة ألسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية  

 113.3لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر، 
نقطة تم  108.6نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل مستوى عند 

https://www.arabipress.net/userfiles/111966704.jpg
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 .تسجيله في ديسمبر الماضي
تظل على مسار  وقالت المؤسسة، إن محاصيل الحبوب العالمية 

، لكنها حذرت من انخفاض حاد في 2020الوصول إلى مستوى قياسي في 
 .المخزونات، وأشارت إلى طلبات كبيرة لالستيراد من الصين

بالمئة على أساال شهري في  7.1وارتفع مؤشر "فاو" ألسعار الحبوب  
بالمئة، مدعومة  11.2، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 2021يناير 

سباب من بينها مشتريات من جانب الصين، وإنتاج يقل عن المتوقع في بأ
 .الواليات المتحدة

بالمئة مدفوعة بطلب عالمي  6.8وقالت "فاو" إن أسعار القمح ةادت  
قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روسيا، حين ستزيد الرسوم على تصدير 

 .2021قمحها في مارال 
تسببت مخاوف حيال تدهور  بالمئة، إذ 8.1وقفزت أسعار السكر  

توقعات المحاصيل في االتحاد األوروبي وروسيا وتايالند، و روف الطقس 
 .الجاف في أمريكا الجنوبية، في ارتفاع الطلب على االستيراد

 2.744إلى  2021وعدلت"فاو" بالرفع توقعاتها لموسم الحبوب في  
، فيما 2020 مليار طن في ديسمبر 2.742مليار طن من تقدير سابق عند 

 من المتوقع ارتفاع محصولي القمح واألرة
https://www.arabipress.net/?page=article&id=83688 
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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 - MFW sugeruje Polsce zmiany w podatku bankowym 

    Bloomberg 08.02.2021   Maciej Rudke 
Polska powinna zmienić zasady naliczania podatku od 

aktywów. Banki powinny zmierzać do zawierania ugód z 
frankowiczami - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Według raportu MFW, który powstał po konsultacji z polskim 
rządem, utrzymanie akcji kredytowej będzie kluczowe dla 
odbudowy gospodarki po pandemii. „Zalane nadpłynnością banki 
znacząco zwiększyły stan posiadania obligacji rządowych, co 
odzwierciedla zacieśnienie warunków kredytowych i niski popyt na 
kredyt, ale wynika też z obowiązujących regulacji, które zwalniają 
obligacje rządowe z podatku bankowego. W celu wspierania akcji 
kredytowej w fazie ożywienia gospodarczego władze krajowe 
powinny przeprojektować podatek bankowy, by był on w mniejszym 
stopniu instrumentem zniekształcającym bilanse banków, np. 
wprowadzając quasi-VAT od zysków i wynagrodzeń banków" – 
czytamy w raporcie. 

Wprowadzony w 2016 r. podatek bankowy jest tak 
skonstruowany, że podstawę naliczania stanowią de facto kredyty, 
obniżają ją bowiem obligacje skarbowe (oraz fundusze własne). 
Ponadto podstawa naliczania aktualizowana jest co miesiąc, więc 
podatkiem objęte są wszystkie kredyty, także dopiero te udzielone, 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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co negatywnie wpływa na chęć banków do wzrostu kredytowania. 
Od paru lat wyraźnie szybciej w bilansach banków przybywa 
obligacji skarbowych niż kredytów, co częściowo wynika też z 
rosnącej nadpłynności banków i firm. Właśnie na ten czynnik 
wskazali przedstawiciele polskiego rządu podczas konsultacji z 
MFW: ocenili, że popyt na kredyt w gospodarce jest niski, 
szczególnie z powodu sporej płynności w sektorze przedsiębiorstw, 
które posiadają na kontach środki z rządowych działań 
pomocowych. Jak podaje MFW, rząd nie planuje zmieniać 
obecnych uregulowań dotyczących podatku bankowego. 

MFW przyjrzał się też problemowi kredytów frankowych w 
polskich bankach i rekomenduje aktywne podejście do zawierania 
ugód dotyczących mieszkaniowych kredytów walutowych. „Sektor 
jako całość będzie w stanie wygenerować adekwatne odpisy na 
walutowe kredyty mieszkaniowe z bieżących zysków. Ryzyka 
prawne są większym wyzwaniem dla niektórych małych i średnich 
banków, które mają dużą ekspozycję na walutowe kredyty 
hipoteczne. Choć te ryzyka są dobrze zidentyfikowane przez 
władze i same banki, obie grupy powinny pozostać czujne i ciągle 
dostosowywać strategię działania w ten sposób, by wyprzedzać 
możliwe skutki wyroków sądowych. W szczególności, banki 
powinny proaktywnie współpracować z kredytobiorcami i zawierać 
dobrowolne ugody rozwiązujące spory prawne" – dodano. Z 
powodu rosnącej liczby pozwów frankowych, które banki 
najczęściej przegrywają, sektor wyraźnie zwiększa rezerwy. W 
samym IV kwartale 2020 r. o około 1,9 mld zł. 



  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 18ــ 

MFW ocenia, że banki komercyjne poradzą sobie ze wzrostem 
przeterminowanych zobowiązań po pandemii. Fundusz ocenia, że 
ryzyko kredytowe oraz odpisy na straty kredytowe prawdopodobnie 
się zwiększą, ale większość banków może zaabsorbować znaczne 
straty w zw. z przeterminowanymi zobowiązaniami bez łamania 
wymogów kapitałowych. „Wyższe odpisy oraz niższa marża 
odsetkowa zmniejszy już niskie zyski, prawdopodobnie będzie to 
problem dla banków spółdzielczych, które w większym stopniu 
polegają na dochodzie odsetkowym netto" – napisano. MFW 
wskazuje, że banki spółdzielcze będą musiały w średnim terminie 
zmienić model biznesowy poprzez m.in. dalszą konsolidację. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
https://www.rp.pl/Banki/302089964-MFW-sugeruje-Polsce-zmiany-w-podatku-

bankowym.html 

 
7 - The circular economy can help save the planet – if we start 

innovating now 

 10 Feb 2021 
In a circular economy, waste is designed out, and products are 

looped back into the production system at end of use. 
Peter LacyChief Responsibility Officer & Global Sustainability Services Lead, 

Accenture, Wesley SpindlerSenior Manager & Circulars Program Director, 
Accenture Strategy, John DuttonHead, Uplink; Member of the Executive 
Committee, World Economic Forum 

Circular Economy 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.weforum.org/agenda/authors/peter-lacy
https://www.weforum.org/agenda/authors/wesley-spindler
https://www.weforum.org/agenda/authors/john-dutton
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Explore the latest strategic trends, research and analysis  
The circular economy represents the means to save the planet, 

as well as an enormous market opportunity. 
There is a mismatch between multinationals struggling to keep 

pace with circular innovation, and entrepreneurs who lack the 
resources to scale up. 

The Circulars Accelerator is bringing the two parties together to 
advance the zero-waste agenda. 

As we begin 2021, businesses face a complex matrix of 
challenges – from rising geo-economic tensions to the urgency of 
the climate crisis. With less than 10 years to achieve the United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs), the Decade to 
Deliver is underway, and leaders must act for impact now. 

The moment for change is now 
Transitioning to a holistic circular economic model is critical to 

reducing environmental degradation and prioritizing biodiversity and 
nature, while also delivering on future competitiveness. In a circular 
economy, waste is designed out, and products are instead looped 
back into the production system at end of use. Consequently, 
growth is decoupled from the consumption of scarce resources, and 
materials are kept within productive use for as long as possible. 

The circular economy presents a unique market opportunity 
upwards of $4.5 trillion by 2030. Accelerating this transition relies 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDMEA2?tab=publications
https://www.accenture.com/gb-en/about/events/the-circular-economy-handbook
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDMEA2?tab=publications
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on the uptake of innovative new business models and disruptive 
technological innovation. Alongside prioritization of new business 
models, which now account for roughly 30% of M&A 
investment according to Accenture analysis, adopting new digital, 
physical and biological technologies can drive new opportunities 
and deliver on organizations’ triple bottom line. 

Forging a path to a truly circular economy requires collaboration 
across the ecosystem. Today, multinational organizations with 
increasingly complex supply chains and processes can struggle to 
maintain a pulse on ever-advancing circular innovation, while at 
times can also lack the capabilities required to embrace new modes 
of operation in the transition to circular business. By contrast, 
entrepreneurs have the disruptive solutions to solve these 
challenges, but may lack the capital, resources or enabling 
networks to replicate and scale their solutions at pace. 

Scaling circular innovation 
How can we solve this mismatch across the ecosystem? 

Through successfully connecting multinational actors with disruptive 
players, stakeholders across the value chain are empowered to fully 
embrace innovation, to prioritize targeted business models for 
impact, and respond effectively to new global challenges. The 
Circulars Accelerator – evolved from the highly successful Circulars 
Awards program – is led by Accenture in partnership with Anglo 
American, Ecolab and Schneider Electric and hosted digitally on 
the World Economic Forum’s platform for SDG innovation, UpLink. 

The program will connect leading global organizations 

https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/digitizing-mergers-acquisitions
https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/digitizing-mergers-acquisitions
https://uplink.weforum.org/uplink/s/uplink-issue/a002o00000vOnfaAAC/the-circulars
https://uplink.weforum.org/uplink/s/uplink-issue/a002o00000vOnfaAAC/the-circulars
https://uplink.weforum.org/uplink/s/
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prioritizing circular innovation with disruptors seeking to scale 
circular solutions. Through a mutually beneficial program of 
mentorship, collaborative innovation and strategic alliances, the 
Accelerator’s mission is to expedite the global circular transition, 
creating value and impact for early- to growth-stage innovators 
and established partners alike, while strengthening the circular 
ecosystem through action-focused partnership. 

The Circulars Accelerator attracted over 200 exciting, unique 
and diverse entrants in its first call for applications. Following a 
highly competitive, multi-stage selection process, 17 outstanding 
start-ups have been selected for participation in the programme. 
Start-ups are categorized against one of three solution types 
required for circular transformation, which together collectively span 
the full value chain and respond to particular circular challenges: 
Innovating Products and Production, Transforming Consumption 
and Recovering Value. Examples from each are spotlighted below. 

1. Innovating products & production 
The Innovating Products and Production cluster captures 

innovators working to design and deliver pioneering products, 
packaging and manufacturing solutions, harnessing new design 
approaches and material and ingredient innovation. One such 
innovator changing the state of play is Malaysia-based 
innovator, StixFresh, whose patented technology extends the shelf 
life of fresh produce by up to 14 days. StixFresh’s 100% plant-
based stickers, the size of a 50-cent coin, biologically reconstruct 
the self-defence compounds of select fresh fruits, creating a natural 

https://www.stixfresh.com/
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barrier to slow down decay reactions caused by bacterial or fungal 
activity. It is estimated that one third of all food produced globally 
goes to waste, making reducing food waste the number one 
solution to fighting the climate crisis. 

2. Transforming consumption 
A step further along the value chain, Transforming Consumption 

addresses the reality that we currently consume 1.75 times more 
resources each year than the Earth can naturally regenerate, and 
we are on course to more than double resource use by 2050. Here, 
innovators are working to conceptualize new models of circular 
consumption, including product-as-a-service, product-use 
extension (e.g. repairs, secondary marketplaces), and sharing 
platforms. Algramo is a Chilean start-up whose omni-channel, 
cross-brand platform technology enables brands and retailers to 
sell goods to consumer using smart reusable packaging for the 
lowest possible prices. Algramo’s packaging distribution system 
incorporates Fourth Industrial Revolution technologies to enable 
innovations such as their patented Packaging as a Wallet 
technology and IoT-connected vending machines. It is estimated 
that converting 20% of plastic packaging into reuse models 
presents a $10 billion opportunity, making rethinking packaging 
both a significant business priority in addition to having 
environmental imperative. 

3. Recovering value 
The Recovering Value cluster prioritizes solutions which close 

the loop on our existing – and no longer fit for purpose – “take, 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data)#:~:text=One%2Dthird%20of%20food%20produced,1.3%20billion%20tonnes%20per%20year.
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data)#:~:text=One%2Dthird%20of%20food%20produced,1.3%20billion%20tonnes%20per%20year.
https://drawdown.org/
https://drawdown.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
https://algramo.com/en/home/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/reuse
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make, waste” linear system. This group of successful innovators 
have established novel ways to enable product reuse and the 
recovery of embedded value from waste or end-of-use 
products. Mint Innovation, an exciting New Zealand-based urban 
mining company, are developing low-cost, scalable processes for 
recovering valuable metals from e-waste streams. It is estimated 
by the UN that over $10 billion of precious metals get disposed of 
as e-waste annually. Mint Innovation’s clean processes use 
hydrometallurgy and biotechnology to minimize this waste stream, 
and enable a full circular economy in precious metals. Having 
recently secured $20 million in funding, Mint Innovation plan to 
commission biorefineries in the UK and Australia; these plants will 
have the capacity to process up to 3,500 tons of e-waste each 
year. 

Join the conversation 
Stay in the loop with the impactful circular journeys of Cohort 

’21 by following The Circulars social media or join the new 
Circulars Community on UpLink – the World Economic Forum’s 
digital platform for crowdsourced innovation towards the UN SDGs 
– where you can join the movement by getting involved in 
challenges, opportunities and dialogues to drive applied innovation 
at speed and scale. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/the-circulars-accelerator-circular-economy-zero-
waste/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2741704_Agenda_weekly-
12February2021&utm_term=&emailType=Newsletter 

 
 

https://www.mint.bio/
https://globalewaste.org/
https://globalewaste.org/
https://www.linkedin.com/company/mintinnovation/
https://www.linkedin.com/company/mintinnovation/
https://www.linkedin.com/company/the-circulars-awards/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__uplink.weforum.org_uplink_s_group_0F92o0000006YKDCA2_the-2Dcirculars&d=DwMGaQ&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=k7yd7biC0GCddzeRmxtw9Lm7drvjAvX6hmnQQmkB2Vw&m=yLVvDu31rtkf8EXPCxQZ6LnvOfOnUg21tCAK_zZj6Ho&s=XT8XOd576tNO4YUqEWgbr8A3rnnnJoYSdyIMzH-De0s&e=
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8 - Banki obciążają opłatami depozyty przedsiębiorstw 

  Adobe Stock 22.12.2020  Maciej Rudke 
Niemal zerowe stopy procentowe i duża nadpłynność 

umożliwiają bankom wprowadzanie opłat i ujemnych stawek dla 
firm. Te szukają alternatyw. 

Opłaty żądane przez banki od wysokich sald depozytów firm 
pojawiły się rok temu w grudniu, a wiosną, po cięciu stóp 
procentowych do blisko zera, stały się niemal powszechne. Teraz 
zjawisko to staje się jeszcze bardziej dotkliwe. Na problem ten 
zwraca uwagę LPP. Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes i dyrektor 
finansowy odzieżowej grupy, zaznacza, że we wrześniu banki nie 
chciały ujemnego oprocentowania, ale im bliżej końca roku, tym 
więcej widzi takich zapowiedzi. 

– Banki, wprowadzając opłaty lub ujemne oprocentowanie od 
depozytów, szukają sposobów na zrekompensowanie niższych stóp 
procentowych. Podobne działania podejmują od lat banki 
zachodnioeuropejskie. Poza tym polskie banki na koniec roku 
dodatkowo zmotywowane są do wypychania depozytów firm ze 
względu na sposób obliczania składek na Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny – mówi Marta Czajkowska-Bałdyga, analityczka 
Haitong Banku. 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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Składki na BFG, w uproszczeniu, zależą od udziału banku w 

rynku depozytów niegwarantowanych, czyli głównie pieniędzy firm. 
Liczy się stan na koniec roku, więc banki szczególnie w grudniu nie 
są zainteresowane dużymi depozytami firm. 

– Oprocentowanie depozytów powinno uwzględniać w części 
podatek bankowy, skoro stopy są niskie, a dodatkowo podatek 
zabiera ponad 0,5 proc. netto, to bank, przyjmując gotówkę, której 
nie ma gdzie ulokować, ma prawo pobierać od tego opłatę. Może 
kupić obligacje, ale nie wiadomo, jak długo będą dawały dodatnią 
rentowność – dodaje Marcin Materna, dyrektor działu analiz 
Millennium DM. 

– Ta sytuacja nie jest niczym nowym w Europie, już wcześniej 
wystąpiła w wielu krajach. Liczyliśmy, że uda się uniknąć jej w 
Polsce, ale niestety ze względu na duże obciążenia sektora i niskie 
stopy do niej doszło – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes 
Związku Banków Polskich. Dodaje, że gdyby banki nie pobierały 
takich opłat, zmniejszyłoby to ich tempo akumulacji kapitału i 
zdolność do finansowania oczekiwanego odbicia gospodarki po 
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pandemii. 
– Pod względem prawnym nie ma przeciwwskazań, aby banki 

wprowadzały ujemne oprocentowanie dla firm czy klientów 
indywidualnych. Dysponujemy ekspertyzami prawnymi 
wskazującymi, że zarówno przepisy Unii, jak i krajowe dopuszczają 
takie rozwiązanie – dodaje Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP. 

Dla firm ujemne oprocentowanie to spora niedogodność. LPP 
wraz z pojawianiem się żądań przez banki opłat od depozytów i 
rachunków bieżących stara się przenosić gotówkę do pieniężnych 
funduszy inwestycyjnych. – To ma pozwolić nam przynajmniej na 
niepłacenie ujemnych oprocentowań – mówi Lutkiewicz. O ile jest 
to możliwe w przypadku długoterminowych nadwyżek, o tyle w 
przypadku środków przeznaczonych na bieżącą działalność firmy 
nie mają dużego wyboru i są zdane na banki. 

– Firmy, zarządzając bieżącą płynnością i nadwyżkami gotówki, 
stają przed wyborem: m.in. depozyty versus inwestycja w fundusze 
pieniężne, szczególnie przy tak niskich stopach. Ta ostatnia wiąże 
się również z opłatą za zarządzanie, więc w ocenie opłacalności 
takiego rozwiązania ważna będzie potencjalna stopa zwrotu netto 
takiego funduszu – dodaje Czajkowska-Bałdyga. 

Czy dla firm to potencjalne ryzyko? – Nie. Najwyżej kupią 
obligacje skarbowe czy skorzystają z oferty funduszy 
inwestycyjnych o minimalnym ryzyku – uważa Materna. 

Biorąc pod uwagę tak niskie stopy, w Polsce to może nie być 
już tylko problem grudnia. – Także w kolejnych miesiącach banki 
prawdopodobnie będą utrzymywać ujemne oprocentowanie dużych 
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depozytów firm. Decyduje o tym również wysoka nadpłynność 
sektora, czyli nadwyżka depozytów nad kredytami. Aby stawki 
depozytów poszły w górę, musiałyby wzrosnąć stopy procentowe 
lub zwiększyć się zapotrzebowanie na kredyty i mocno spowolnić 
przyrost depozytów, ale trudno liczyć na to w najbliższym czasie – 
ocenia Czajkowska-Bałdyga. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 
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9 - Willie Pretorius on the importance of regenerative 

agriculture in supporting global food demands 
Climate Action caught up with Willie Pretorius, Soil Health 

Consultant at WardLabs, to discuss the importance of regenerative 
agriculture in supporting global food demands. 

  Rachel Cooper 28 January 2021 
Climate Action caught up with Willie Pretorius, Soil Health 

Consultant at WardLabs, to discuss the importance of regenerative 
agriculture in supporting global food demands. 

Hi Willie. Great to have you join us for an interview today. You 
spoke at our final instalment of the Great Food Challenge hosted 
in technical collaboration with the FAO last month. 

You focused on the role of soil in helping the industry become 
carbon positive, for those that missed the session, you said the 
industry was not taking the role of soil seriously enough to help 
fight climate change, what would you like to see change across the 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
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industry and who are the key stakeholders to drive this change?  
Dr Hans Joachim  Schellnhuber a long-standing member of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change which was jointly 
awarded the 2007 Nobel Peace Prize said in 2005; “we are 
entering a very dangerous era of extreme hydrological based 
climate events” and he was correct. In 2017, Schellnhuber said that 
unless climate action is taken by 2020, the world "may be fatally 
wounded." Have we really taken his warnings seriously? The 
answer is an emphatic no, and it is going to take more expedient 
action than the Paris climate accord to prevent a serious 
catastrophe. 

Programs to reduce carbon emissions will go a long way in 
postponing the evil moment of an eventual crisis of inhabitability of 
certain parts of the world which Schellnhuber warns against; but by 
itself will not prevent the eventuality. These programs of reduced 
CO2 emissions do not reverse the position it merely slows it down. 

The work of Schellnhuber and supported by Walter Jehne, a 
well-respected Australian Scientist call for an urgent regeneration 
of the earth’s carbon sponge that regulates hydrological cycles 
which together with aridification are the main drivers of climate 
change that lead to broken water (hydrological) cycles that induces 
climate change. Decreased soil organic carbon decreases the soil’s 
ability to properly infiltrate and store water that induces broken 
water cycles that create atmospheric water hazes that are 
responsible for global warming and climate change. Carbon must 
therefore be replaced (sequestered) back into the soil and bare 
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soils must be revegetated; these two issues are the two most 
pressing problems facing us today. These have been human 
induced drivers of climate change and can and must be reversed. 

We have lost about 66 billion tons of fossilized soil organic 
carbon into the atmosphere over the last 150 years which must be 
restored back into the “ground” where it originated from and where 
it belongs. The only real process that will save our planet is to get 
the carbon from the CO2 already in the atmosphere, back into the 
ground where it came from through the process of photosynthesis 
on a massive scale. 

The Distinguished Soil Scientist Dr Rattan Lal claims that by 
increasing the carbon content of the world soils by 2 percent would 
entirely restore greenhouse gasses in the atmosphere to safe 
levels. 

I would like to see Governmental agencies take note of the 
massive potential that Regenerative Agriculture possesses to 
address both these issues and reward those farmers who are 
contributing to alleviating this problem. The present carbon credit 
scheme is a good start but has many flaws of measurement 
calculations as it is based on the carbon footprint calculations rather 
than the actual quantity of sequestered soil organic carbon. I would 
like to see actual soil organic carbon measurements added to the 
fold as the footprint is not a true measure of sequestered carbon. 
The carbon credit market would have to play a role in setting up 
these parameters. 

I would like to see mining activities permanently halted in the 
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natural forests of South America. Between 2010 and 2020, South 
America lost an average of 2.6 million hectares of forest per year, 
according to the FAO. In other words, the continent lost an area of 
forest the size of Ecuador in the space of a decade. 

For our readers who are not aware of how harmful and 
damaging current farming practices are, can you explain some of 
the science behind it and how regenerative farming differs? 

Growing plants and raising animals are natural processes driven 
by nature that incorporates many different living micro-organisms 
in an inter dependent ecologically sound manner with lots of 
species diversity involved without the need for any external inputs. 
Regenerative Agriculture mimics these ecological principles and 
therefore the requirements for external inputs are largely reduced 
and ultimately eliminated completely. Regenerative farming is 
based on several principles that incorporates no or minimum soil 
disturbance, keeping the soil always covered, keeping a living root 
in the soil for as long as possible, maintaining a diversity of plant 
species and incorporates animals into the system. All these 
practices mimic nature requiring little or no external inputs because 
nature provides all these resources in abundance free of charge. 

Conventional farming wherever it is practised breaks this 
ecological balance through tilling and mono-cropping that 
establishes a vicious circle of reducing diversity and depleting the 
soil organic carbon, the sponge that retains large quantities of the 
soil water. With this reduced water infiltration and retention 
capability more water is required for crop production. With reduced 
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soil organic carbon goes reduced soil fertility that requires more 
fertilizers; reduced insect diversity populations that incorporates 
many predator insects therefore now requires more insecticides, 
more weeds requiring more herbicides and the list goes on.    

 
It’s certainly not just the Agri industry that is affected by poor 

farming practices and tradition farming processes, how does this 
impact the every day person? What does the future hold if we don’t 
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change? 
The UN Director-General José Graziano da Silva warned in 

2015 that “Further loss of productive soils would severely damage 
food production and food security, amplify food-price volatility, and 
potentially plunge millions of people into hunger and poverty.” 

In the 21st century conventional agriculture incurs other indirect 
costs that cannot be ignored. The long-term threat of climate 
change to the natural environment is well established, and 
agriculture bears much of the responsibility for this. In its latest 
report on climate change, the IPCC states that 23% of the total 
global greenhouse gas (GHG) emissions are directly related to 
“agriculture, forestry and other types of land use”. 

If we do not change the impact of these negative effects, we 
will see more hunger, more pandemics, more climatic catastrophes, 
a decline in human health and parts of the Middle and Far East 
become inhabitable. 

Many still believe that industrial agriculture is the only way to 
produce the quantity of food needed to support our growing 
population. Can a shift to regenerative agriculture really support our 
food demands and still be profitable for businesses? 

Most of the Big Ag stakeholders believe that the present 
conventional way is the only way by funding universities to retain 
their position. If you look how Big Ag chemical companies are 
incorporating some form of “Biological” offering in their portfolio then 
you have to ask the question “are they fully on board with 
regenerative agriculture”? I would prefer not to speculate but I think 
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we will see more and more farming operations come on board 
through shear incapacity to afford the present conventional system. 

With the growth of regenerative farming, you will see large shifts 
in crop and animal production types and acreages that will be more 
efficient with a complete ability to provide sufficient high-quality 
nutrient and vitamin rich food to feed the world. 

As a soil expert, how can businesses change the practices? 
What are the critical factors/processes that must be addressed 
first? 

The first thing any farmer who wants to move to the 
Regenerative farming ways must do is to change his mind set by 
removing all the reasons why it is not possible to all the reasons 
that it is possible. Having done this, establish where you are and 
decide in what context you want to apply the regenerative principles 
to your operation. Is it through an environmental belief, a profit 
motive or any other context which will become the driver of your 
decision-making process within your regenerative system? Having 
done this, seek help from a good neighbour or tutor who is an 
established Regenerative Farmers and who will guide you along 
the way, understanding that you are no longer going to have 
farming recipes, but you are going to embrace nature. 

You say crops produced from regenerative agriculture are more 
nutritious and nutrient dense, can you explain why? Do you think 
regenerative farming is possible on very large-scale farming 
operations? 

When crop and animal production systems sever its association 
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with the soil microbial activity that connect the roots to the soil 
minerals you produce food crops with inferior health attributes; void 
of many important nano minerals, lower mineral density, lower or 
no real vitamin content, lack of important Phyto chemicals that 
prevent cancer, asthma, auto immune diseases, and a host of 
others. Just over the period 1940 to 1991 the UK Ministry of 
Agriculture reported the following decreases in these essential 
minerals from vegetables: Copper -76%, Calcium – 46%, Iron – 
27%, Magnesium – 24%, Potassium – 16%. In meat; Iron – 54%, 
Copper – 24%, Calcium – 41%, Magnesium – 10%, Potassium – 
28%. It is possible to buy an orange fruit today that is completely 
void of vitamin C. Chemically driven farming operations usually also 
till the soil and harm the beneficial fungi that connect the roots with 
the soil minerals that contain all the minerals required for healthy 
plants, animals, and humans, some in-nano quantities not yet 
recognized by science as required. Nature does not wait for science 
to prescribe its functions. These fungi associate with the root and 
are dependent on the host plant for its sugary carbohydrates 
derived from photosynthesis which is exuded in exchange for these 
soil minerals to which it connects and solubilizes these with the 
assistance of helper bacteria. These now plant available minerals 
selected by the plant through a signalling system to the root 
microbiology are transported through the fungal hyphae strands 
back to the roots and adsorbed through the vascular system for 
incorporation into plant growth substances. This is a very delicate 
signalling requirement system that is in place between plant root 
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and microbial root connected fungi and bacteria. 
The fungal hyphae also extend the root systems by several 

kilometres. Regenerative Agriculture nurtures and protects this 
system whereas conventional agricultural production systems 
destroy and ignore this completely and provides these nutrients 
through chemical means for absorption by a limited volume of plant 
roots in comparison to the fungal hyphae extensions. 

A further complicating issue is the breeding and selection of 
new crop cultivars based solely on yield without any consideration 
for nutrition which mostly favours bulk carbohydrates rather than 
the important Phyto chemicals, vitamins, and minerals. 

Consumers are driving changes across the food system. From 
an increase in plant-based diets to the huge uptake in alternative 
meat and dairy products. What decision can we make as individuals 
that will help to accelerate and increase the amount of food 
available regenerative farming?  

Because millennials have such a high regard for the impact of 
the environment on food production and cattle are incorrectly 
labelled as huge contributors to methane gas emissions known to 
be a bad GHG, they avoid the consumption of red meat. Reasons 
of compassion also drive this decision. 

The record must be corrected in this context that cattle on grass 
and other plant-based pastures are not contributing to GHG 
emissions. In fact, cattle raised in this manner in a regenerative 
system assist with soil carbon sequestration through their 
enhancement of the photosynthetic process on the grazed 
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pastures.   
The millennial survey further indicated that they read labels 

carefully, are very concerned about food additives and hormones 
and buy more organic produced food. They also have a desire to 
know where their food originates. Regenerative agriculture is 
already capitalizing on the results of this survey through direct sales 
offerings with a transparent approach to providing the information 
needed by their consumers and this sector is growing at a massive 
rate.   

Certifications and standards have been a good vehicle to help 
consumer choice. Do you think this will work for regenerative 
farming practices?  

Certification schemes are confusing especially when several 
certifying organizations are trying to certify the same concept with 
different measures. 

I believe a single Regenerative Agriculture Seal of Approval that 
many brands can subscribe to is the way to go. Auditing should be 
based on conforming to all the regenerative production principles 
and the seal should be owned by the farmers involved not by an 
outside profit motivated organization. 

The UN are hosting the first Food Systems Summit later this 
year as well as the UNFCCC’s COP26 being hosted in November. 
In terms of the agricultural industry and it’s impact on climate 
change, what would you like to see happen before these meetings 
and what would you like to see agreed as outcomes?  

Delegates must attend these meetings armed with up-to-date 
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information on the following issues: - 
An accurate situation analyses of the impact and cost of climate 

induced catastrophes like hurricanes and others over the last 10 
years and what the rate of these annual event increases are. 

A human health analyses. 
The state of soil organic carbon worldwide. 
Future forecast based on these trends; when does the system 

implode? 
Demonstrate regenerative farming practices ability to be the 

best solution to solve these problems over the shortest period. 
The fact that regenerative agriculture can sequester between 

20 and 80 tons of carbon per hectare per annum depending on the 
efficiency of the operation should be music to the ears of the 
concerned climatologists and should receive much more attention. 

Nutritional factors of regenerative agriculture’s produced crops 
should also be an important topic of discussion. 

This report will in my view not reflect a pretty picture and the 
world must be told how long we still have. 

Posted In: Worldwide, Agriculture 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 ماذا حققت قناة السويس في "العام الصعب"؟ -10

 2021.02.06  
الوةراء المصري، السبت، تقريرا يسلط العوء على "صمود"  نشر مجلس 

قناة السويس، رغم انخفاض سعر برميل النفط واضطراب التجارة العالمية في 
 عام كورونا

واستطاعت قناة السويس الصمود بقوة أمام االنعكاسات السلبية لجائحة 
بة على كورونا العالمية، والنجا  في مواجهة العديد من التحديات المترت

األةمة، التي كان أبرةها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات 
 .اقتصادات دول العالم

وأوضح التقرير أن القناة طبقت حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة، التي 
تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية، للمرور بها وجذب عمالء جدد، مما 

لقناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن انعكس جليا على ما شهدته ا
المارة والحموالت، فعال عن إشادة المؤسسات الدولية باألهمية الكبيرة التي 

 .تلعبها القناة في حركة المالحة الدولية، وتحفيز االستثمارات داخل مصر
وجاء في التقرير، أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية 

مليار دوالر في  5.6مليار طن، وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار  1.2بمقدار 
 .2020عام 

 27.4، إلى 2020حتى  2016ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 
 .2015حتى  2011مليار دوالر في الفترة من  26.1مليار دوالر، و

 1986كما أشار التقرير إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 

https://www.arabipress.net/userfiles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%B3_29782.jpg
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 2016ألا سفينة في الفترة من  90.3، حيث وصل عددها إلى 2020ى حت
 .2020إلى 

 1986واستعرض التقرير تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 
لا  2016مليار طن في الفترة من  5.5، حيث وصلت إلى 2020حتى عام 
2020.   https://www.arabipress.net/?page=article&id=83763 

 
طاع الزراعة العراقي يشهد نموا بعد حظر استيراد سلع من إيران   11
 وتركيا

بدأت بغداد بتصاااااادير الخعااااااروات للمرة األولى بعد تسااااااجيل فائض عن 
 الطلب المحلي

 عراقيمراسل  مؤيد الطرفي 2021يناير  26الثالثاء   
 الزراعة في العراق شهدت تحواًل جذريًا جديدًا )غيتي(

لم يكن تحقيق االكتفاء الذاتي من إنتاج البيض واألساااااااااماك وغيرهما من 
مشاااااريع إنتاج الثروة الحيوانية والخعااااروات والفواكه في العراق طريقًا سااااهاًل 

 معبدًا، وسط صراع دول مثل تركيا لرفع الحظر عن استيراد منتجاتها.
تحركات الساااااااااااااافير التركي في العراق فاتح يلدة، تبين حجم العااااااااااااااغوط 
التركية التي مورسااااات على وةارة الزراعة العراقية، إللغاء قرار حظر اساااااتيراد 

، وربمااا مثتلاات ةيااارة يلاادة 2019مااايو )أيااار(  البيض والاادواجن المطبق منااذ
بتمبر إلى ساااااوق الجملة للمواد الغذائية في منطقة جميلة شااااارق بغداد في سااااا

قرار   ، وجولتااه على التجااار وطلبااه منهم العااااااااااااااغط إللغاااء2019)أيلول( 
الحكومة العراقية بحظر اسااااااااااااااتيراد الدواجن والبيض، مثااًل صاااااااااااااااارخًا على 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
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 التدخالت الخارجية في عمل االقتصاد العراقي.
ألا طن من لحوم الدواجن سااااااااااااانويًا،  400وكانت تركيا تصااااااااااااادر نحو 

مليون دوالر سااانويًا حتى  400ق بتكلفة تتجاوة ونحو مليار بيعاااة إلى العرا
 موعد قرار منع االستيراد. 2019 مايو 

وينطبق نفس الشااااااااايء على الجارة الشااااااااارقية إيران، التي حاول سااااااااافيرها 
مساااااااااااجدي التحرك أيعاااااااااااًا إللغاء قرار منع اساااااااااااتيراد بعض منتجات األلبان 

سااااام محددة والخعاااااروات، مثل الطماطم والبصااااال والخيار والباذنجان في موا
من العام، إال أنه لم يحقق نتائا تذكر عبر المنافذ الرساااااااااااااامية العراقية، لهذا 
اعتمدت طهران وأنقرة على تهريب جميع المواد الممنوع اساتيرادها عبر منافذ 

 تعليمات بغداد في هذا الملا.  إقليم كردستان العراق، الذي اليلتزم
ع الاااادواجن وإنتاااااج ويمكن القول، إن مااااا تحقق خالل عااااامين في قطااااا

البيض وقبلهااا إنتاااج األسااااااااااااااماااك النهريااة، التي تنتا في أقفااا  عااائمااة أو 
، لم يكن باألمر الهين في  ل أوضاااااااع سااااااياسااااااية 2017بحيرات منذ نهاية 

وأمنية معقدة وساااااايطرة الجماعات المساااااالحة والمليشاااااايات على جزء كبير من 
 مقاليد األمور في البالد.

 2020مليارات بيعة خالل  7
وتتحادث وةارة الزراعاة العراقياة عن طفرة كبيرة في إنتااج قطااع الادواجن 

بعد  ، نتيجة خطوات مدروساااااااااااااااة في هذا القطاع2020العراقي خالل عام 
 . 2003الحياة له بعد تدميره بشكل كامل منذ عام  إعادة

ويقول حسين علي سعود مستشار وةارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، 
تطاع تحقيق االكتفاء الذاتي من األسااااااااااااااماك النهرية وبيض إن العراق اساااااااااااااا

في المئة من  70المائدة، الفتًا إلى أن إنتاج الدجاج سد ما يصل إلى نسبة 
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 حاجة السوق.
ويعاايف أن الوةارة إذا ما احتساابت جميع مشاااريع العراق، ومن ضاامنها 

كتفاء إقليم كردساااتان إلنتاج البيض، ف ن البالد وصااالت إلى مرحلة تحقيق اال
مليارات بيعاااة سااانويًا، مرجحًا قدرة البالد على تحقيق  7ب نتاج يبلغ   الذاتي

 فائض من األسماك، وهناك خطة لتصدير الفائض إلى دول الجوار.
وأعلن الجهاة المركزي لإلحصااااااااااااء في وةارة التخطيط، أن العراق خالل 

ألا طن من األسااااااااااااااماااك النهريااة  82689اسااااااااااااااتطاااع إنتاااج  2019عااام 
من األسااااااااااااااماك البحرية، فيما رجحت مصاااااااااااااااادر حكومية ارتفاع  17144و

بنساااابة جيدة، خصااااوصااااًا مع التوسااااع في مشاااااريع  2020اإلنتاج خالل عام 
 األسماك سواًء في البحيرات أو األقفا  العائمة في نهري دجلة والفرات.

 التوجه للصناعات التحويلية
يساااااي، إن من بدوره يقول المساااااتشاااااار في وةارة الزراعة مهدي ضااااامد الق

العااااروري اسااااتثمار الفائض من اإلنتاج الزراعي، وتوجيهه نحو الصااااناعات 
 التحويلية وتعليب هذه المنتجات لتأخذ طريقها إلى األسواق العالمية.

ويعاايف ضاامد أن "ما يحصاال حاليًا هو اسااتنزاف التربة والمياه في البلد 
ن الفائض منه ال من دون استثمار المنتوج الزراعي بالطريقة الصحيحة، لكو 

يتم االسااااااااااتفادة منه، على الرغم من تصاااااااااادير قساااااااااام من منتجاته، مؤكدًا أن 
األفعل هو استثماره عن طريق الصناعات التحويلية، وتعبئته بشكل صحي 

 لتحقيق مبدأ االستثمار في المجال الزراعي".
ويشااااااااااااااير إلى أن اإلنتاج العراقي يتميز بالنكهة والطعم الجيد المرغوب 

إلى أن   ، ويجب أن نساااااااتفيد من هذه الخاصاااااااية للمنتا العراقي، الفتاً عالمياً 
المسااااااااتثمرين ال يسااااااااتثمرون في مجال الصااااااااناعات التحويلية الغذائية، وإنما 
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يبحثون عن الربح السااااريع والمعاااامون، مشااااددًا على ضاااارورة ضاااابط الحدود 
في لمنع دخول الفواكه والخعاار الممنوعة من االسااتيراد، لتشااجيع االسااتثمار 

 المجال الزراعي.
 النجا  مع السعودية

من جانبه يرى ععاااااااو الجمعيات الفالحية حيدر العصااااااااد، أن تحسااااااان 
عالقة العراق مع دول الخليا أدى إلى تصااااااااااااادير بعض الخعاااااااااااااروات لهذه 
الدول، ال ساااااااايما إلى السااااااااعودية، فيما يشااااااااير إلى أن الخعااااااااروات العراقية 

 نيا.مطلوبة في أسواق أوروبا، ال سيما في ألما
ويعااايف العصااااد "أن هناك اكتفاء ذاتيًا في عديد من الخعاااروات التي 

منتجًا ةراعيًا  40تحتاجها الساااااااااااااالة الغذائية، كما أن قرارات حكومية منعت 
هاااذه المنتجاااات، فعاااااااااااااااًل عن تحقيق االكتفااااء من  لوجود اكتفااااء ذاتي من

يق فائض المحاصيل اإلستراتيجية، كالحنطة والشعير والذرة الصفراء مع تحق
 في اإلنتاج نتجه إلى تصديره".
تحقيق االكتفاء الذاتي من القمح والشعير  2020واستطاع العراق خالل 
ماليين طن من الحنطاااااة، ومليون طن من  5من خالل إنتااااااج أكثر من 

 الشعير بحسب إحصاءات لوةارة التجارة العراقية.
لعراقية عن وعلى الرغم من دخول منتوجات ةراعية أجنبية إلى السااااااوق ا

مطلوب داخل البلد وعالميًا، بحساااااااااااب  إال أن المنتا العراقي طريق التهريب،
العصاااااااااد، الذي أعرب عن أمله أن يزداد حجم تصاااااااادير المنتوجات الزراعية 

 إلى دول الجوار، ليكون ذلم تشجيعًا للفال  نحو الزراعة.
عم يدعو خبراء في المجال الزراعي إلى د : دعم الصااااااااااااناعات التحويلية

الصاااناعات التحويلية وةيادة االساااتثمارات في القطاع الزراعي العراقي، لخلق 
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 فر  عمل كبيرة من خالله.
بدوره يرى الباحث االقتصااادي راغب بليبل، أن تنشاايط االقتصاااد العراقي 
يكون عن طريق دعم قطاعي الصااااااااااااااناعة والزراعة، "وهناك نتائا جيدة في 

تجااه نحو التصااااااااااااااادير، ال ساااااااااااااايماا وأن دعم القطااع الزراعي في العراق واال
الخعااااروات العراقية مطلوبة في أوروبا إضااااافة إلى التمور"، الفتًا إلى وجود 
خطااة حكوميااة لتكثير النخياال عبر الزراعااة النساااااااااااااايجيااة، التي تتمحور حول 

 ةيادة أعداد النخل وتحسين نوعية إنتاجها .
ر أك ألا  130ثر من كانت وةارة الزراعة العراقية أعلنت، أن البلد صااااااادت

إلى الصاااااين وبنغالديش وتركيا والهند ومصااااار  2020 طن من التمور نهاية
وساااااااااوريا واألردن واإلمارات، فيما أعلن الجهاة المركزي لإلحصااااااااااء أن عدد 

 .2019ألا طن  639مليون نخلة، أنتجت نحو  17النخيل تجاوة 
https://www.independentarabia.com/node/187946/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-

%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B9-
%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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والخليجية في األسبوع الثاني من كيف تحركت األسهم العربية  - 12
 ؟2021

حققت المؤشاارات ارتفاعات جيدة بدعم تحساان أسااواق النفط وعودة شااهية 
 المستثمرين

  2021يناير  16السبت    صحافي خالد المنشاوي   

 سوق الكويت لألوراق المالية )موقع بورصة الكويت( 
واصااالت أساااواق األساااهم العربية والخليجية لألسااابوع الثاني على التوالي، 
اساااتقرارها في المربع األخعااار بدعم من التحسااان الذي يشاااهده ساااوق النفط، 
وتوةيع اللقاحات المعاااااادة لفيروال كورونا المساااااتجد في عدد كبير من دول 

ر إلى إمكانية تعافي االقتصااااد العالمي خالل الربع األول من العالم، ما يشاااي
 العام الحالي، وبالتالي عودة شهية المستثمرين ودخولهم أسواق األسهم بقوة.
في الساااااااعودية، سااااااايطر اللون األحمر على شااااااااشاااااااات التداول خالل غالبية 
جلسااات األساابوع الماضااي لتسااجل مكاسااب أساابوعية مجمعة. وارتفع المؤشاار 

نقطة  161.48في المئة رابحًا  1.84لساااااوق األساااااهم "تاساااااي" بنسااااابة  العام
 نااااااااااااقااااااااااااطااااااااااااة. 8898.68لاااااااااااايااااااااااااغاااااااااااالااااااااااااق عاااااااااااانااااااااااااد مسااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااوى 
 46.7مليار سهم بقيمة  1.3وبلغ حجم التداول خالل جلسات األسبوع نحو 

مليون صاااااااااااااافقة  1.8مليار دوالر( وذلم عبر تنفيذ  12.453مليار ريال )
ساااااااااهم الشاااااااااركات المادرجة ساااااااااهمًا. وربح رأال المال الساااااااااوقي أل 199لعدد 

مليار دوالر( ليغلق عند  16.533مليار ريال ) 62بالبورصة السعودية نحو 
 تاااااااريااااااالاااااااياااااااون دوالر(. 2.445تاااااااريااااااالاااااااياااااااون رياااااااال ) 9.17مساااااااااااااااااااااتاااااااوى 

وتصاااادر سااااهم "صاااادر" قائمة األسااااهم التي سااااجلت مكاسااااب أساااابوعية جيدة، 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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 16.35في المئة، ثم ساااهم "العمران" صااااعدًا بنسااابة  31.58مرتفعًا بنسااابة 
 في المئة. 14.14في المئة، تاله ساااااااااااهم "األصااااااااااايل" بعد ما ارتفع بنسااااااااااابة 

تواةيًا، تصااادر ساااهم "العمران" قائمة األساااهم التي ساااجلت تراجعات أسااابوعية 
في المئة، ثم سااااااااهم "الوطنية للتعليم" متراجعًا  4.85بعد ما انخفض بنساااااااابة 

في  4.37في المئة، تالهما سااااااهم "عطاء" منخفعااااااًا بنساااااابة  4.72بنساااااابة 
 المئة.

 مكاسب جيدة في مصر
أما في مصاااااااااار، ولألساااااااااابوع الثاني على التوالي، فاسااااااااااتقرت مؤشاااااااااارات 
البورصااااااة في المنطقة الخعااااااراء، بعد مشااااااتريات عربية ومحلية قوية. ووفق 
التقرير األسااااابوعي للبورصاااااة المصااااارية، ارتفع رأال المال ألساااااهم الشاااااركات 

مليار  17.7المدرجة نحو  في المئة لتربح األسااااااااااهم 2.68المدرجة بنساااااااااابة 
مليار  660.1مليار دوالر(، وذلم بعد ما ارتفع من مسااااتوى  1.130جنيه )
مليار دوالر( في إغالق تعامالت األساااااااااااابوع األول في عام  42.151جنيه )
مليار دوالر( في إغالق  43.282مليار جنيه ) 677.8إلى مستوى  2021

 .2021تعامالت األسبوع الثاني من عام 
صاااااعيد المؤشااااارات المصااااارية، ارتفع المؤشااااار الرئيس "إيجي إكس وعلى 

نقطة مرتفعًا من مسااااااااااااااتوى  591في المئة رابحًا نحو  5.39" بنساااااااااااااابة 30
نقطاة عناد إغالق تعاامالت األساااااااااااااابوع قبال المااضااااااااااااااي، إلى نحو  10952
نقطة في إغالق تعامالت الخميس الماضاااااااي. كما صاااااااعد مؤشااااااار  11543

نقطة، وذلم بعد  51لمئة، معاايفًا نحو في ا 2.24" بنساابة 50"إيجي إكس 
نقطة في إغالق تعامالت األسبوع قبل الماضي  2272ما صعد من مستوى 

 نقطاااة في إغالق تعاااامالت األساااااااااااااابوع المااااضااااااااااااااي. 2323إلى مسااااااااااااااتوى 



  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 46ــ 

في المئة، معيفًا  3.37محدد األوةان" بنسبة  30وارتفع مؤشر "إيجي إكس 
نقطاااة إلى  13432ى نقطاااة، وذلااام بعاااد ماااا ارتفع من مسااااااااااااااتو  454نحو 

 4.56" للعائد الكلي بنساابة 30نقطة. كما قفز مؤشاار "إيجي إكس  13886
 4231نقطة، وذلم بعد ما ارتفع من مسااااتوى  193في المئة، معاااايفًا نحو 

نقطة في  4424نقطة في إغالق تعامالت األسااااابوع قبل الماضاااااي إلى نحو 
 تعامالت األسبوع الماضي.

" 70الصااااغيرة والمتوسااااطة "إيجي إكس وارتفع أيعااااًا، مؤشاااار الشااااركات 
نقطة، وذلم بعد  102في المئة، معيفًا نحو  4.73متساوي األوةان بنسبة 
نقطة. كما صااعد مؤشار  2254نقطة إلى نحو  2152ما ارتفع من مسااتوى 

 127في المئة، معااايفًا نحو  4" متسااااوي األوةان، بنسااابة 100"إيجي إكس 
 نقطة. 3252نقطة إلى نحو  3125نقطة، وذلم بعد ما ارتفع من مستوى 

 شاشات خعراء في اإلمارات والكويت
وفي اإلمارات، استقرت أسواق األسهم في المربع األخعر، حيث سجل 

في المئة رابحًا  2.9المؤشاار العام لسااوق دبي المالي ارتفاعًا أساابوعيًا بنساابة 
نقطاااة. وربح رأال الماااال  2702.34نقطاااة ليغلق عناااد مسااااااااااااااتوى  76.68
مليار  1.471مليار درهم ) 5.4ألسااااااااهم الشااااااااركات المدرجة نحو السااااااااوقي 

 مليار دوالر(. 97.372مليار درهم ) 358.33دوالر( ليغلق عند مساااااااااااتوى 
وتصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت مكاسب أسبوعية بعد ما صعد 

في المئة، تاله قطاع العقارات بعد ما ساااجل ارتفاعات أسااابوعية  4.5بنسااابة 
 في المئة. 2.7بنسبة 

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو  بي لألوراق المالية، ليسجل مكاسب 
نقطة، ليغلق عند  102.97في المئة، رابحًا  1.9أسااااااااابوعية بلغت نسااااااااابتها 
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نقطة. وربح رأال المال السااااااااااوقي ألسااااااااااهم الشااااااااااركات  5266.71مسااااااااااتوى 
مليااااار دوالر( لينهي تعااااامالت  2.533مليااااار درهم ) 9.5الماااادرجااااة نحو 

مليار  203.451مليار درهم ) 748.7األساااااااااابوع الماضااااااااااي عند مسااااااااااتوى 
 دوالر(.

وتصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت مكاسب أسبوعية بعد ما صعد 
في المئة، تاله قطاع االتصاالت بعد أن سجل مكاسب أسبوعية  3.2بنسبة 

 في المئة. 1.5بلغت نسبتها 
ت مكاسب أسبوعية جيدة وفي الكويت، ارتفعت مؤشرات البورصة وسجل

نقطة  119.09في المئة، رابحًا  2.15مع ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 
نقطة. كما قفز مؤشاااار السااااوق األول بنساااابة  5656.28ليغلق عند مسااااتوى 

 نقطة. 6182.79نقطة ليغلق عند مسااااااااااااااتوى  152في المئة، رابحًا  2.52
نقطة  51.70رابحًا  في المئة، 1.13بنساااابة  كما ةاد مؤشاااار السااااوق الرئيس

" بنساابة 50نقطة. كما صااعد مؤشاار "رئيسااي  4619.03ليغلق عند مسااتوى 
نقطة.  4761.59نقطة ليغلق عند مسااااااتوى  88.75في المئة رابحًا  1.90

وبلغ حجم التداول ببورصاااااة الكويت خالل جلساااااات األسااااابوع الماضاااااي نحو 
دوالر(  مليون  744.921مليون دينار ) 226.42مليار سااااااهم بقيمة  1.30

 ألا صفقة. 54.618وذلم عبر تنفيذ 
https://www.independentarabia.com/node/185416/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-2021%D8%9F 
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 العراق يخطط لمراجعة عقود الشركات النفطية - 13
 ثمة تساؤالت كثيرة في ما يخص ارتفاع الكلفة وتأثيره في اإليرادات

  2021فبراير  7األحد   مراسل عراقي مؤيد الطرفي     
مجلس النواب العراقي الحكومااة بمراجعااة كاال اللجنااة الماااليااة في  طااالباات

 العقود مع شركات النفط )رويترة(
عقود الشااااااااااااااركات النفطية العالمية التي تعمل في معظم الحقول النفطية 

، 2009العراقيااة ضاااااااااااااامن جوالت التراخيص التي أجرتهااا البالد منااذ العااام 
عاااادت أخيرًا لتكون تحااات أنظاااار مجلس النواب الاااذي يرغاااب في مراجعاااة 
شاملة لها، تخفض بشكل جزئي قيمتها التشغيلية بما يتناسب وتراجع أسعار 

 النفط العالمية.
وعلى الرغم ممااا حققتااه هااذه الجوالت من رفع إنتاااج النفط العراقي الااذي 

مليون برميل يوميًا، ليصل إلى  1.5، باااااااااااا 2007بلغ أدنى مراحله في العام 
هذه الشااركات بعملية تطوير حقول ماليين برميل يوميًا، ال ساايما بعد قيام  5

النفط العراقية جنوب البالد، في مختلا النواحي إنتاجًا وتصديرًا واستخراجًا، 
ثمة تساؤالت كثيرة في ما يخص ارتفاع الكلفة، وتأثير هذا األمر في إيرادات 

 العراق النفطية.
هااذه التساااااااااااااااااؤالت أخااذت طريقهااا إلى اللجنااة الماااليااة في مجلس النواب 

قي، فعقدت اجتماعًا مع وةير النفط إحساااااااان عبدالجبار ومديريين عامين العرا
في وةارة النفط لمناقشاااااااااااااااة الملا، بحساااااااااااااااب بيان لنائب رئيس اللجنة مثنى 
السامرائي، وصدرت عن االجتماع توصية بعرورة مراجعة العقود بما يحفظ 

 حقوق العراق، كونها لم تعد تتناسب مع الظروف االقتصادية للبالد.
 راجع بعض النقاطست

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
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يبدو أن البرلمان العراقي أكثر جدية هذه المرة في تناول الموضااااااااااوع، إذ 
أادرجت فقرة في التعديالت التي أجريت على مساااااااااودة قانون المواةنة العامة، 
تالزم الحكومة بمراجعة عقود شركات النفط بشكل جدي، لجعلها منسجمة مع 

 األوضاع االقتصادية التي تعيشها البالد.
ويكشاااااااا ععاااااااو اللجنة المالية جمال كوجر أن اللجنة طالبت الحكومة 
بمراجعة كل العقود ومن ضاااااااااااااامنها الخاصااااااااااااااة بجوالت التراخيص، مبينًا أن 
اللجنة عقدت اجتماعًا مع وةير النفط إحساااااااااان عبدالجبار، وعرضااااااااات عليه 

 الثغرات الموجودة في جوالت التراخيص.
بعض النقااااط والفقرات التي  وأعلن كوجر أن وةير النفط وعاااد بمراجعاااة
 تؤثر في االقتصاد والعمل على تصحيح المسار.

 تشجيع الشركات
ويرى المتخصااااااص في الشااااااأن النفطي كوفند شاااااايرواني أنه "في اإلمكان 
تشااااجيع الشااااركات النفطية على مراجعة العقد النفطي من خالل منحها حقواًل 

 نفطية جديدة بشروط تخدم مصالح الشعب العراقي".
ول شاايرواني، "هناك مكاسااب كبيرة حصاالت عليها الشااركات النفطية، ويق

وأصاااابحت آثارها كبيرة في االقتصاااااد العراقي، ومن العااااروري تعديل العقود 
النفطية بما يعااامن مصاااالح العراق"، مبينًا أن "المساااتحقات المالية للشاااركات 

جعتها". تشااااااااكل أرقامًا كبيرة وعبئًا وجهدًا على المواةنة، وهناك ضاااااااارورة لمرا
ويلفت إلى أنه "في اإلمكان إعطاء حوافز للشاااااركات النفطية إذا ما تسااااااهلت 

 في العقود الجديدة".
ويمكن أن يؤدي إلغاء العقود من طرف واحد إلى تبعات مالية وغرامات 
جزئية تادخل العراق في مشكالت قانونية معقدة، بحسب شيرواني، الذي دعا 
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 بعقود جديدة، بشروط أخرى أكثر عدالة".إلى "إعطاء حوافز لتلم الشركات 
ويوضاااااااح شااااااايرواني أن "جوالت التراخيص مبنية على احتسااااااااب نسااااااابة 
مقطوعة للشااركات عن كل ةيادة في اإلنتاج، وال تعااع سااقفًا معينًا له"، الفتًا 
إلى أن "انخفاض سااااااااااااااعر النفط يؤثر بشااااااااااااااكل كبير في اإليرادات، ويجعل 

 يرة وغير منصفة للبالد".المستحقات كبيرة، وتعد أرقامها كب
 أفعل كلا في العالم

وياادافع المتخصااااااااااااااص في الشااااااااااااااااأن النفطي حمزة الجواهري عن العقود 
النفطية التي وقتعها العراق مع الشاااااااركات النفطية ضااااااامن جوالت التراخيص، 
لفة في العالم".  ويعتبر أنها "من أفعل العقود النفطية في المنطقة، وأقلها كا

رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري أكبر الداعين ويعاااااايف الجواهري أن "
لمعارضاااااااااااااااة عقود جوالت التراخيص"، مبيناًا أن "إنتااج برميال النفط ال يزيد 
على ثالثة دوالرات للبرميل الواحد، عدا أجرة الشااااااااااااااركات التي ال تزيد على 

 دوالر للبرميل". 1.08
 مراجعة

من جاانب  2006ويتحادث الجواهري عن مراجعاة هاذا العقود في العاام 
اساااااتشااااااريين عالميين، عبر مكتب اساااااتشاااااارات نرويجي، وكان التقرير مكونًا 

صااافحة، تعااامن أنها من أفعااال العقود وال توجد فيها مشاااكلة، الفتًا  72من 
 إلى أن التقرير تحدتث عن مشكلة في إدارة العقود.

ويفتقر العراق إلى عقول تفاوضاااااااااااية تجلس أمام الشاااااااااااركات العالمية في 
تها الكبيرة، بحسااااااااااااب الجواهري، الذي أشااااااااااااار إلى وجود لجنة "جي أم إمكانا

سااااااااااااااي"، وفيهااا أربعااة عراقيين وأربعااة من ممثلي الشااااااااااااااركااات، بينهم عراقي 
 استطاعت الشركات من خالله تمرير كثير من األمور ضد مصلحة العراق.
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ويرى الجواهري أن "العقود هي ضاااااااااااااامن األفعااااااااااااااال في العالم، وأعدها 
بناء على ثوابت وطنية عراقية"، مشااااااااايرًا إلى أن "هذه  اساااااااااتشااااااااااري بريطاني

 خبيرًا عراقيًا، من بينهم المتكلم". 15العقود وضعت من قبل 
 محاكم عالمية

ويحااذتر الجواهري من إلغاااء عقود جوالت التراخيص، "كونهااا سااااااااااااااتااادخال 
البالد في قعاااااااايا دولية مع هذه الشاااااااركات أمام المحاكم الدولية، وساااااااتغرقنا 

 .بالديون"
لا اإلنتااااج والتطوير واألجور تبلغ  دوالر  9.5ووفق الجواهري، فااا ن كا

لا اإلنتااااج واألجور  للبرميااال الواحاااد، وبعاااد إكماااال مراحااال التطوير تتبقى كا
 التي ستبلغ أربعة دوالرات.
سااااااااااالساااااااااااة من العقود مع شاااااااااااركات النفط  2009ووقتع العراق منذ العام 

سااااااااااااااط البالد، لتركز على العااااالميااااة لتطوير حقولااااه في مناااااطق جنوب وو 
محافظات البصاااااااارة وميسااااااااان وواسااااااااط وذي قار، ثم توسااااااااعت للكشااااااااا عن 

 احتياطات نفطية جديدة في محافظات المثنى والنجا واألنبار.
  :المزيد عن

https://www.independentarabia.com/node/191721/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-

%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-
%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9 
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لعراق يفعل دعوى دولية ضد تركيا بخصو  مبيعات نفط  - 14
 كردستان

يرى نواب أن الخطوة تأتي في ساااااااااااياق ضاااااااااااغط بغداد على أربيل لتقديم 
 تناةالت في الملفات العالقة

  2021يناير  28الخميس  مراسل عراقي مؤيد الطرفي    
فاجأ تفعيل حكومة مصاااااااااطفى الكا مى الدعوى القعاااااااااائية ضاااااااااد تركيا 

 )أ ف ب( األحزاب الشيعية
ربما تكون الدعوى ضد تركيا، التي رفعتها الحكومة العراقية لدى محكمة 
تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في شااااااااااااااأن مبيعات نفط إقليم 

عن األراضااااي التركية، غير جدية في إيجاد حلول حاساااامة لألةمة  كردسااااتان
 بين األطراف الثالثة.

فهااااذه الااادعوة التي تقاااادمااات بهااااا الحكوماااة الثااااانيااااة لنوري المااااالكي، في 
أساااااااااابيعها األخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوةراء الساااااااااابق 

قبل تجميدها  ،2017في مطلع  ، ثم فعلها2014حيدر العبادي في نهاية 
في أيامه األخيرة على رأال الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المسااااااااااااااتقيل 

 عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكردية.
وعلى الرغم من اعتبار األحزاب الشاااااااااااااايعية رئيس الحكومة مصااااااااااااااطفى 
الكا مي حليفًا للقيادة الكردية، ف ن قرار حكومة الكا مي تفعيل الدعوى من 

 17مفاجئًا، خصااااااااااااوصااااااااااااًا أنه جاء بعد ةيارة الكا مي تركيا في  جديد، أتى
 .2020ديسمبر )كانون األول( 

وتطلب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بسااااااااااااااداد نحو 
مليار دوالر إلى العراق، ناجمة عن قيام األخيرة بتصاااااااااااااادير نفط اإلقليم  26

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/201216
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 بغداد.خالل السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من 
 ورقة ضغط ضد األكراد

ويرى نواب أكراد أن الخطوة تهدف إلى العااااااااااغط على األحزاب الكردية 
 لتقديم تناةالت للحكومة المركزية في الملفات العالقة.

ويعتبر الناااائاااب الكردي في اللجناااة الماااالياااة في مجلس النواب العراقي، 
 بحق األكراد.جمال كوجر، أن تفعيل حكومة بغداد القعية هو ورقة ضغط 

ويعاااااااااااااايف كوجر أن "عددًا من اللجنة وجهت سااااااااااااااؤااًل إلى وةير النفط 
العراقي إحسان عبدالجبار، في شأن الدعوى القعائية ضد تركيا التي يتوقع 

 أن يصدر القرار النهائي في شأنها أبريل )نيسان( المقبل".
ويرجح كوجر أن تتفااااوض تركياااا مع الحكوماااة االتحاااادياااة في شاااااااااااااااااأن 

إذا ما اةداد ضااااغط بغداد عليها متوقعًا أن تعااااغط أنقرة على إقليم  القعااااية،
كردستان. ويشير إلى احتمال أن "يجري األتراك صفقات تعويعية لبغداد قد 

 تؤثر سلبًا على اإلقليم".
ويكشاااااااا ععاااااااو اللجنة المالية النائب عبد الهادي الساااااااعداوي عن رفع 

في عدد من الدول منها  الحكومة العراقية عددًا من الدعاوى ضاااااااااااااااد تركيا،
تركيا. وتنطلق الدعاوى من تصاااااااادير إقليم كردسااااااااتان النفط عن طريق تركيا 
من دون موافقة الحكومة االتحادية. وبععااااااااها قعااااااااايا جديدة، إضااااااااافة إلى 
دعاوى قديمة أقيمت في ةمن حكومة رئيس الوةراء األسااااااااااابق حيدر العبادي 

 المهدي في إجراءاتها".وتريثت حكومة رئيس الوةراء السابق عادل عبد 
في األثناااء، يؤكااد النااائااب أمجااد العقااابي أن اللجنااة الماااليااة في مجلس 
النواب ال تملم أي معلومات جديدة عن الموضااااااااااااااوع. ويلفت إلى أن مواةنة 

فرضاااااااااااات حقوقًا وواجبات على إقليم كردسااااااااااااتان منها بيع النفط عن  2021
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، "حتى اآلن لم تحسم طريق شاركة تساويق النفط العراقية )ساومو(. ويساتدرك
 مسألة تسويق نفط اإلقليم".

 األموال العراقية في تركيا
ويقول رئيس مركز التفكير السااياسااي إحسااان الشاامري إن "تفعيل القعااية 
مجددًا، في هذا الوقت، قد يكون مؤشاااااااارًا على عدم الوصااااااااول إلى اتفاق مع 

نتيجة تصاااادير  تركيا في قعااااية األموال العراقية الموجودة في البنوك التركية
 النفط من حقول إقليم كردستان، وهي في حسابات اإلقليم".

ويعااايف الشااامري أن "الخطوة تعد جزءًا من عملية العاااغط على اإلقليم 
"عدم تعليق  إليقاف تصااااااادير النفط بمعزل عن الحكومة االتحادية". ويفسااااااار

يل حكومة بغداد على القعاااااااااااااية" بأنه "انتظار لتساااااااااااااوية مالية بين بغداد وأرب
 50وأنقرة، نظرًا لوجود تعقيدات مالية واتفاقات لتصدير النفط إلى تركيا لمدة 

 سنة".
ويالحظ الشاامري أن الحكومة المركزية ال تريد أن تكون القعااية مصاادر 
توتر بين بغداد وأربيل، في انتظار نتائا التساااااااااااوية الثالثية بين بغداد وأربيل 

 وأنقرة.
البرلمان العراقي كشفوا عن بيع حكومة وكان عدد من النواب األكراد في 

مقابل  ساااااااااااانة 50إقليم كردسااااااااااااتان نفط اإلقليم لتركيا وعدد من الجهات لمدة 
 إقراض اإلقليم مليارات الدوالرات خالل السنوات القليلة الماضية.

اتخااذ إجراءات  2014وكاانات الساااااااااااااالطاات العراقياة قاد أعلنات في عاام 
لبدء في تصدير نفط إقليم كردستان، إلى قانونية ضد تركيا إثر إعالن أنقرة ا

األسااااااااااااااواق العالمية. وأعلن العراق في حينها عن تقديم طلب تحكيم ضاااااااااااااااد 
الجمهورية التركية وشااااااااااااااركة "بوتاال" لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى 
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غرفاااة التجاااارة الااادولياااة في بااااريس، ألن تركياااا نقلااات النفط الخاااام من إقليم 
يناء جيهان التركي، ومن دون إذن من وةارة النفط كردساااااتان عبر ناقلة في م

 العراقية.
https://www.independentarabia.com/node/188621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7-
%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
كيف يمكن "تنفيس" االستياء الحاصل حاليًا جراء األوضاع  - 15

 االقتصادية واألداء الحكومي؟
 ةياد غصن

 االستياء ...!     أما بعد
قد ال يعجب هذا الكالم البعض، السيما ممن يقللون من أهمية الرأي 

"تجميل" الواقع.... لكن تفاقم المشكلة بات يتطلب الشعبي ويعملون على 
 مصارحة علنية لها.

نعم... هناك استياء شعبي جراء األوضاع االقتصادية واألداء الحكومي، 
وهو استياء تختلا شدته ومبرراته باختالف اهتمامات الفئات الشعبية 

دخل ومصالحها، لكن في النهاية البوصلة تكون مع الفئات الفقيرة وذات ال
 المحدود باعتبارها الشريحة األوسع حاليًا.

وللعلم... االستياء الشعبي يمكن أن يحصل في أي مجتمع، وعلى خلفية 
 أي قرار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي...الخ.

 لنكن واقعيين...
ماذا ننتظر من مواطن يعطر للوقوف في طابور ساعتين وثالث ساعات 

 ليحصل على ربطة خبز؟
وماذا ننتظر من مواطن يسمع وعودًا حكومية منذ عدة أشهر عن تحسن 

 في الوضع المعيشي، فال يلمس سوى مزيدًا من الغالء والفقر؟
وماذا ننتظر من أسرة تعطر إلى اختصار طعامها اليومي على وجبة 

 واحدة تحوي على النذر اليسير من األكل؟
الفساد يسرق عالنية وماذا ننتظر من شريحة شعبية واسعة وهي ترى 
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 لقمة عيشها وحقها وأحالمها البسيطة؟
وماذا ننتظر من كفاءات وخبرات جرى تحييدها لصالح كوادر معطلة 

 وبال إمكانيات؟
هو االستياء وال شيء غيره... ولهذا يجب العمل سريعًا "لتنفيس" ذلم 

 واألمل..االستياء ب جراءات حقيقية تريح الشارع، وترفع من مستوى التفاؤل 
 هناك نوعين من اإلجراءات...

إجراءات إعادة بناء الثقة مع المواطن عبر مصارحته بالمشاكل 
 والصعوبات، ومشاركته في صناعة القرار االقتصادي...

فمثاًل.... لماذا اليوم هذا الصمت المريب لمسؤولي وةارة التجارة الداخلية، 
المتحقق من استخدام البطاقة وهم أنفسهم كانوا قبل أيام "يتغنون" بالوفر 

 االلكترونية؟
ولماذا فجأة تصبح خزينة الدولة غير قادرة على تمويل شراء المشتقات 

 النفطية ويكون الحل برفع أسعارها؟
وكيف يتم تأمين قطع أجنبي الستيراد سلع استهالكية كمالية، وال يتوفر 

 قطع أجنبي لشراء قمح ودواء وغذاء؟
المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد  ولماذا السكوت عن بعض

كثيرة في حين كان يسر  مو ا لمجرد تقرير كتب به أو جراء تحقيق 
 تفتيشي؟ .....الخ.

النوع الثاني من اإلجراءات هدفها المباشر تحسين الوضع المعيشي بشكل 
عاجل ووفق اإلمكانيات والموارد المتاحة، وهي يمكن أن تسد جزءا من الحاجة 

ل الظرف الحالي إذا ما قطعت يد الفساد عنها، وأحسن استثمارها في  
 واستخدامها...
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فمثاًل... هناك ضرورة إلعادة النظر بآليات التدخل الحكومي في السوق، 
وتصويب عملها وتخليصها من ممارسات الفساد لتحدث األثر االيجابي 

 المرتقب...
ة على الثروات كما وهناك ضرورة أيعًا للسير فعاًل بمشروع فرض ضريب

 هو الحال في معظم دول العالم.
وهناك ضرورة لتسهيل تدفق السلع والمواد بين المحافظات والمناطق من 

 دون أي عوائق أو نفقات غير منظورة...
وهناك ضرورة للتعامل مع المستثمر المحلي كمنقذ في هذه المرحلة، 

عمل من جديد، وبوتيرة بحيث يالبى في كل ما يطلب لتعود ماكينة اإلنتاج لل
 أسرع.....الخ

المواطن ينتظر خطوات ملموسة من قبل مؤسسات الدولة ليدعمها 
ويساندها، فهو يعلم متى يكون الحصار سببًا في معاناته، ومتى يكون التعثر 
الداخلي في إدارة الملا االقتصادي والخدمي سببًا في شقائه...المواطن بات 

 يعرف كل شيء.
 عية في مجلة المشهد بنسختها اإللكترونية....ةاويتي األسبو 

http://almashhadonline.com/article/5f9c21b0a47c2 
 

 عن التعويم وسعر الصرف..بقلم: لمياء عاصي - 16
 خا  موقع مجلة األةمنة

أصبح الحديث بشأن تعويم العملة بالتزامن مع ارتفاع شبه يومي في سعر 
الصرف متداوال، في  ل عدم فعالية أدوات السياسة النقدية المستخدمة من 
قبل البنوك المركزية، خصوصا في حاالت األةمات المالية، إضافة لحديث 
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أنه لن حاكم المصرف المركزي في لبنان "رياض سالمة " لوكالة رويترة، ب
يجري تعويم الليرة اللبنانية إذا لم يتم التوصل التفاق مع صندوق النقد 

أي أن األمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي ، ونحن نعرف أن   الدولي،
أي إجراء أو قرار اقتصادي يتخذ في لبنان سيكون له انعكاال وصدى على 

 االقتصاد السوري 
يم العملة؟؟؟ هل التعويم يتم عادة السؤال المطرو  اليوم، ما معنى تعو 

بطريقة واحدة ؟؟متى تلجأ الدول الى تعويم عملتها؟؟؟ هنا يبرة سؤال آخر ، 
 ماهي عالقة صندوق النقد الدولي بموضوع التعويم ؟؟؟

يسمح فيه لقيمة  نوع من أنظمة سعر الصرف،  يعرف التعويم، بأنه 
العمالت األجنبية، حسب قانون العملة المحلية بالتذبذب صعودا أو نزوال أمام 

العرض والطلب، وتعرف العملة التي تستخدم سعر الصرف الحر الذي 
يستجيب لمتطلبات العرض والطلب بالعملة العائمة، بينما العملة الثابتة ، 
قيمتها تتحدد من قبل البنم المركزي مقابل العمالت األجنبية ، ويعتبر السعر 

مة للدولة ، كما هو الحال بالنسبة للسعر سعر المواةنة العا الرسمي هو 
الرسمي في سورية حاليا ، والهدف الرئيسي له هو التقليل من تقلبات سعر 

 الصرف وحماية العملة الوطنية.
 يكون بطريقتين : تعويم العملة عادة 

صرف العملة يتغير صعودا ونزوال إلى  ، وفيه يتم ترك سعرالتعويم الحر
)العرض والطلب(،  مع الزمن بحسب قوى السوق  أن يستقر ويتحدد بحرية

على التأثير في سرعة  -البنم المركزي  -ويقتصر تدخل السلطات النقدية 
تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلم التغير، ونجد ذلم التعويم الحر 
لعمالت بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة ذات االقتصادات القوية، 
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 .مريكي والجنيه اإلسترليني والفرنم السويسري مثل الدوالر األ
التعويم المدار: ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفًقا للعرض والطلب 

أحيانا، حسب بعض المؤشرات مثل،  مع لجوء البنم المركزي إلى التدخل
وجود فجوة في سوق الصرف بين العرض والطلب، أو مستويات أسعار 

ورات في أسواق سعر الصرف المواةية، هذا الصرف الفورية واآلجلة، والتط
 التعويم المدار، هو األكثر شيوعا وتتبعه كثير من البلدان الرأسمالية والنامية،

 متى تلجأ الدول عادة الى تعويم عملتها؟؟؟
تلجأ الدول الى تعويم عملتها في أوقات األةمات المالية، حيث  تاريخيا، 

بنم المركزي كبيرة وتكبر يوما بعد يوم، تصبح الفجوة بين السوق المواةية وال
، في األةمة المالية التي 1997مثل ، تايلند لجأت الى تعويم عملتها في عام 

عصفت بدول جنوب شرق آسيا، حيث خسر البنم المركزي التايلندي ما يزيد 
مليون دوالر في ليلة واحدة بمحاولة مستميتة للدفاع عن البات  600عن 

، دون نتائا إيجابية، لذلم ولجأ الى صندوق النقد الدولي   ة ()العملة التايلندي
 في عملية تثبيت األسعار وتعويم عملته.

لم يلجأ مهاتير  في نفس األةمة المالية،  1997في ماليزيا، وفي عام 
محمد الى صندوق النقد الدولي، بعد أن اطلع على شروط الصندوق الرامية 

ء إقراضها وقال جملته الشهيرة " ليذهبوا الى الى التحكم باقتصاد ماليزيا لقا
ترتكز بشكل أساسي على الموارد  الجحيم .."، واعتمد مهاتير حلوال مالية 

الذاتية لماليزيا، وقام بربط الرينغت )العملة الماليزية( بالدوالر األمريكي عند 
سعر معين ، إضافة الى اتخاذ حزمة قرارات الهدف منها ضبط حركة رؤوال 

وال ) صعوبة خروج رؤوال األموال من ماليزيا ( ألنه كان يخشى األم
المعاربين العالميين الذين دعاهم با" قطاع الطرق " في مقال له لجريدة 



  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 61ــ 

، 2005، وبعد تعافي االقتصاد الماليزي وفي عام  1997جورنال ستريت 
ر اعلن البنم المركزي الماليزي نيغارا بنم ، التوقا عن ربط العملة بالدوال

والعودة الى )التعويم المدار( ولكن إذا تجاوة سعر الصرف هوامش معينة 
 يتدخل البنم المركزي الماليزي.

السؤال األخير : ما عالقة صندوق النقد الدولي بموضوع " تعويم العملة 
 المحلية " ؟؟

إن موضوع تحرير سعر العملة وتعويمها ، هو أحد أول الشروط التي 
الدولي، حتى يقوم ب قراض الدولة المعنية التي تلجأ يفرضها صندوق النقد 

للصندوق المذكور لمعالجة أةمات تمر بها ، وشروط الصندوق مؤلفة من 
 عشر نقاط تعرف باا" توافق واشنطن " .

في سورية،  ل سعر الليرة السورية ثابتا ألكثر من ربع قرن عند مستوى 
،  2011ى سورية في عام أقل من خمسين ليرة للدوالر، ومع بدء الحرب عل

بدأ سعر الصرف باالرتفاع وفقدت الليرة السورية جزءا كبيرا من قيمتها، 
 ألسباب باتت معروفة ومتعلقة بتداعيات الحرب ومنها:

أوال: انكماش الناتا المحلي اإلجمالي، ثانيا: الطلب الكثيف على الدوالر 
على قيمة مدخراتهم وكان نتيجة أن معظم األثرياء والتجار أرادوا أن يحافظوا 

الدوالر هو المخزن اآلمن لقيمة هذه المدخرات بديال عن الليرة السورية، ثالثا: 
 العقوبات االقتصادية األمريكية واألوروبية على سورية،

والنتيجة أن سعر صرف الليرة السورية واقع بين مطرقة العقوبات 
 االقتصادية وسندان المعاربة.

  ار الصرف: متطلبات استقرار أسع
االحتياطيات القوية من العمالت األجنبية لدى المصرف المركزي، هي 
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أهم مستلزمات السيطرة على سعر الصرف في أي دولة، كي يتمكن من 
 التدخل في سوق الصرف لصالح العملة الوطنية.

يجب أن تكون ةيادة اإليرادات العامة للدولة والتدخل إيجابيا لتعافي 
ا  التعخم هو بوصلة السياسات الحكومية، سواء من االقتصاد وكبح جم

خالل إدارة ممتلكات الدولة من عقارات وأراضي ومؤسسات بكفاءة عالية أو 
إعادة النظر باالتفاقيات والسياسات التجارية )االستيراد والتصدير(، كما تعتبر 
مكافحة التهرب العريبي والجمركي والتأميني والفساد بشكل عام من أهم 

 سائل وأنجعها في استعادة دور الدولة كمتدخل قوي في االقتصاد.الو 
أخيرا .... ال بد من فهم تردي األوضاع االقتصادية وانعكاساتها في 
أةمات معيشية خانقة، في سياق األجواء السياسية والمواقا العدائية لسورية 

يرفع حدة  سواء التي تتخذها الواليات المتحدة أو الدول األوروبية وغيرها، مما
المصاعب أمام السلطات االقتصادية والنقدية بالحفاظ على استقرار العملة 

 منقول ... موقع مجلة األةمنةوحماية قيمتها.    
 

 ?كيف يمكن الخروج من حالة التردي االقتصادي - 17
تعاني سوريا منذ بدء الحرب الظالمة عليها، من تراجع كبير في مستويات 

القدرة الشرائية للدخول، ومن دمار كبير حل بمنشآتنا المعيشة وانخفاض 
االقتصادية. فمنها ما تم نقلها خارج البالد أو تم نهبها، ومنها من تعذتر عليها 
توفير المواد األولية إلنتاجها أو تأمين قطع الغيار لموجوداتها، أو تعذر عليها 

بي لتمويل تحويل األموال الستيراد احتياجاتها او تأمين القطع االجن
مستورداتها... ومنها من وقع في عجز مالي نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج، 
أو بسبب فقدان أسواق تصريف منتجاتها، أو نتيجًة لالرتفاع الجنوني لألسعار 
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 .... ةد على ذلم فقدان اليد العاملة الماهرة
ية واذا أضفنا الى ذلم خسارة اقتصاد البالد ألهم مصادر الموارد الطبيع

ومصادر الطاقة، واةدياد تكاليف محاربة االرهاب، ف ننا سنجد أن عالقاتنا 
االقتصادية مع الخارج أصبحت خاسرة، وأن عجزا كبيرا أصاب الميزان 
التجاري، وهبوطا حادا غير مسبوق في العملة الوطنية مقابل العمالت 

ية من حوالي االجنبية. فالدوالر األمريكي قفز في تداوالت السوق غير النظام
ليرة. وهذا بدوره انعكس  2800ل.ال. للدوالر قبل الحرب إلى ما يقارب 50

 .ارتفاعا في األسعار، ةاد عشرات األضعاف عما كان عليه قبل الحرب
طبيعي في مثل هذه الظروف ا خصوصا مع عدم وجود "سياسات 

بالعجز،  استراتيجية متكاملة": اقتصادية ومالية ونقدية، واللجوء إلى التمويل
وطباعة األوراق النقدية دون ان يقابلها ةيادة في االنتاج او اةدياد في 

 .أن تفقد الليرة السورية قوتها الشرائية  االحتياطي النقدي ا
للتداول، ليس سوى أحد مظاهر فقدان القوة   5000إن طر  فئة الا 

نقدية جديدة الشرائية لليرة السورية. طر  هذه الفئة في سوق العمالت، ككتلة 
تعاف الى الكتلة المتداولة، دون أن يقابلها ةيادة في انتاج السلع والخدمات، 

يفاقم حالة التعخم الذي يرتد سلبا على المستوى المعيشي للسكان.   يمكن أن
أما اذا استبدلت بعمالت موجودة في التداول فقد ال يكون لها مثل هذا التأثير. 

 .السلطات النقدية المعنية وهذا األمر متوقا على قرارات
إن طر  فئات عمالت بقيم مالية كبيرة له، أيعا، آثاره السلبية في نفوال 
السكان، وفي مناخ االستثمار السائد. فهي توحي بأن القدرات الشرائية للدخول 
ستععا وان تلبية االحتياجات المادية والمعنوية لألفراد والمجتمع، 

قتصاد البالد ستتناقص. وتوحي للمستثمر المحلي واألجنبي بعدم استقرار ا
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وباحتمال حدوث تغيرات حادة في األسعار وكلا االنتاج وباةدياد صعوبات 
تسويق المنتجات والخدمات... وهذا يمكن أن يدفع الى هروب االستثمارات 
خارج البالد، وفشل مشاريع قائمة ... وبالتالي يحدث تراجٌع اقتصادي 

 .إضافي
الظروف السائدة، ووقا إن تحسين الواقع االقتصادي واالجتماعي في 

الهبوط الكبير في القوة الشرائية للعملة الوطنية، يمكن أن يتحقق في حال 
اعتماد استراتيجية وطنية تحمي موارد البالد، خاصة مواردها المادية والبشرية 
والعلمية، وتستغلها افعل استغالل، وتدعم الهوية الوطنية للبالد: الثقافية، 

ة... أهم ما يجب ان تأخذ به هذه االستراتيجية ورد االجتماعية واالقتصادي
في مخرجات مؤتمر كلية العلوم اإلدارية األول، في جامعة الشام الخاصة، 

 :نلخصها في النقاط التالية
تبني فكرة أن التحسين لن يتحقق إال بالتحول الجذري والحاةم في  (1

ت المعمول بها حاليا إدارة موارد البالد ومنظمات أعمالها، خارج إطار اآلليا
 .()وليس باالنتقال التدريجي

وضع حلول "استراتيجية" "متكاملة" و "شاملة" لمشكالت البالد  (2
االقتصادية واالجتماعية، واالبتعاد عن الحلول الجزئية و "االنفرادية" 

 .واالرتجالية
استثمار كافة الكفاءات العلمية والعملية، الحقيقية، أفعل استثمار،  (3

ها بشكل فاعل في عملية التحسين والتطوير، وعدم اتخاذ القرارات ورسم وة  جت
 .السياسات بعيدا عنها

اعتماد مبادئ االدارة العلمية في إدارة المؤسسات والهيئات المشرفة  (4
وإدارة عمليات انتاج السلع والخدمات. وتسليم كل فرد مختص العمل المناسب 
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 ... لتخصصه. وانتقاء أفعل الكفاءات
اعطاء اهمية كبرى لدور المعلومات الموضوعية، الموثوقة والمالئمة،  (5

في دعم القرار، في كافة المستويات وفي كافة القطاعات والهيئات والمنظمات، 
واعتبار المعلومة الموثوقة من أهم الموارد الواجب توافرها لتحسين الواقع 

 .االقتصادي واالجتماعي
فاع عن الوطن. اعطاء اولوية كبرى للبح (6 ث العلمي تعاهي أولوية الدت

وتقييم واقع البحث العلمي في الجامعات مراكز األبحاث، ودعم غير محدود 
لألبحاث العلمية التي تسهم في حل مشكالت المجتمع، ومشكالت منظمات 

 .المال واألعمال
المحافظة على الكوادر العلمية وإعطائها دورا فعاالً في حل المشكالت  (7

قتصادية واالجتماعية؛ وعدم حصر الحلول تلم بيد السلطات التنفيذية، اال
 .بعيدا عن المشاركة الحقيقية )وليس االسمية( للمؤسسات االكاديمية

اعتماد المعايير الدولية لمواصفات الجودة، خصوصا جودة األداء  (8
اإلداري، ونشر ثقافة الجودة الشاملة في كافة المؤسسات والهيئات وفي 

 .نظمات المال واألعمالم
التعامل مع كل قعايا المجتمع، االقتصادية واالجتماعية، بشفافية  (9

ووضو  وعالنية، لعمان مشاركة أوسع وأفعل في حلها، من قبل ذوي 
 .االهتمام والعالقة واالختصا ، ولقطع دابر الفساد بأنواعه

دابر الفساد الحد من مظاهر وحاالت الفساد واالفساد اإلداري، وقطع  (10
المالي في مؤسسات القطاع العام والخا ، الخدمية واالنتاجية. وايجاد آلية 

 .فعالة لكشا الفاسدين ومحاسبتهم
إحداث هيئة عليا للرقابة ذات سلطات واسعة وغير محدودة، لرقابة  (11
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اداء السلطات التنفيذية على اختالف انواعها ومهامها، تتبع مباشرة لرئاسة 
 وسلطة مجلس الشعب الجمهورية
تعزيز قدرات السلطات القعائية في التحقيق وكشا ومحاسبة كل  (12

من يعر بمصالح المجتمع سواء كانوا أفراد بصفاتهم الشخصية ام الو يفية، 
 .ام كانوا مؤسسات وأجهزة مختصة

منح سلطات واسعة وحاةمة ألجهزة الرقابة والهيئات الرقابية، وتعزيز  (13
 .(ع ومنظماته المدنية )جمعيات، صحافة، الخرقابة المجتم
دعم مشروع االصال  االداري وتوسيعه ليشمل كافة المنظمات  (14

والهيئات المختصة بالشؤون االقتصادية للبالد وبالشأن العام، وعدم حصره 
بالجهات الحكومية. واعادة النظر في اآلليات المعتمدة واألولويات الموضوعة 

 .االصال لبلوغ اهداف مشروع 
إن البحث عن حلول فاعلة لمشكالت البالد االقتصادية واالجتماعية، 
وفق االليات المعتمدة سابقا، والتي لم نستطع حتى الخروج منها، لن تجدي 
نفعا، وستبقى موارد البالد عرضة للعياع والفقدان، في وقت تحتاج فيه إلى 

تأتي أهمية بناء استراتيجية المحافظة على تلم الموارد وحمايتها وتنميتها. هنا 
وطنية: اقتصادية واجتماعية، واعتماد حلول جذرية في منظورها بعيد األمد 

 .)وليس اآلني(
كلنا أمل في أن نخرج من حالة التردي االقتصادي واالجتماعي الحاصلة 
والتي تنذر باألسوأ، إلى حالة االنتعاش والتحسن المستمر. لكن هذا لن يتحقق 

ة والعزم والحسم.، وإذا لم اذا لم يكن  لدينا صدق النية وقوة االرادة، مع الشدت
يتوافر باعد الرؤية وشموليتها، وعقالنية العمل، وإذا لم نقدم الا "نحن" عن الا 

 .""أنا
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 .. أوراق دمشق تسجل ارتفاعا بقيم وأحجام التداول - 18

 :29/01/2021الثورة  
المالية ارتفاعًا بأحجام وقيم التداول سجلت تداوالت سوق دمشق لألوراق 

ألا سهم  ٣٥٣مليون ليرة بحجم تداول  ٣٧٢حيث وصلت قيمة التداول إلى 
 .صفقة ٤٧٥موةعة على 

آالف سهم  ١٠٩هذا وقد أغلقت جلسة تداول اليوم على حجم تداول قدره 
مليون ليرة حيث  ٣٤٤صفقة بقيمة تداوالت إجمالية بلغت  127موةعة على 

 جم وقيمة التداول عن جلسة يوم األربعاء الماضيارتفع ح
نقطة عن  43.19بالمقابل ارتفع مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية 

نقطة وبنسبة تغير موجبة  8,429.54الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 
 .%0.52قدرها 

وتصدر سهم الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية المقدمة من حيث 
ألا سهم بقيمة تداول إجمالية  32,075حيث تم تداول  قيم التداول

صفقة ليغلق سهمه على سعر  31ليرة من خالل  60,333,075.00
ليرة مرتفعًا عن سعر إغالق جلسة التداول السابقة بنسبة  1,881.00

سهمًا  30,320% ومن ثم جاء سهم بنم البركة سورية حيث تم تداول 4.97
صفقة ليغلق  19ليرة من خالل  35,087,426.00بقيمة تداول إجمالية 
ليرة مرتفعًا عن سعر إغالق جلسة التداول  1,157.24سهمه على سعر 

% تاله سهم بنم سورية الدولي اإلسالمي حيث تم تداول 0.32السابقة بنسبة 
 23ليرة من خالل  19,072,130.00سهمًا بقيمة تداول إجمالية  22,591
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ليرة منخفعاً عن سعر إغالق جلسة  844.24صفقة ليغلق سهمه على سعر 
 .%0.05التداول السابقة بنسبة 

وقد تم إعادة سهم بنم عوده سورية إلى التداول بعد تزويد السوق بنسخة 
عن محعر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنم التي تقوم مقام الهيئة 

 .العامة العادية
موقوفًا عن التداول تبعًا  هذا وال يزال سهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم،
 .1/6/2020بتاريخ  57لقرار هيئة األوراق واألسواق المالية رقم 

-وتستمر الجلسة االستكشافية لسهم الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات
NAMA   30/08/2020  خ، بتاريخ /1070تبعًا للتعميم رقم.  
 http://syrianexpert.net/?p=56091  ..الثورة
 

 دراسات إلصدار عملة رقمية سورية - 19
 28/01/2021االقتصادي  

غيث علي، ” مصرف سورية المركزي “أكد مدير األبحاث االقتصادية في 
أن المركزي في طور الدراسة وتحعير اإلجراءات الخاصة ب صدار عملة 

 .رقمية، وتمنى أن تخلص الدراسات إلى نتائا إيجابية
اإليجابية إلصدار عملة رقمية، وأشار إلى أنه لم ونوته علي، بالتأثيرات 

 .يسبق ألي بنم مركزي أن طر  عملة رقمية
آالف ليرة سورية، أكد مدير  5وحول وجود نية إلطالق فئات أكبر من 

األبحاث االقتصادية وجود دراسات دائمة يجريها المركزي عن حجم تداول 
 .كل فئة، ومدى احتياجات السوق لفئات نقدية

آالف ليرة سورية  5، طر  المركزي ورقة الا2021كانون الثاني  24وفي 
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للتداول، وبيتن أنه قام بطباعتها منذ عامين، واليوم أصبح الوقت مالئمًا 
لطرحها، لتسهيل المعامالت النقدية وتخفيض تكاليف طباعة العملة ومواجهة 

 .آثار التعخم، حسبما ذكر
، حر  2020رين األول وأكد حاكم المركزي حاةم قرفول، في تش

المصرف على مواكبة أحدث التغيرات التقنية في مجال العمالت الرقمية، 
وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، رغم الظروف الصعبة والحصار الذي 

 .تتعرض له سورية
وعملت بعض الدول حديثًا على ابتكار نسخ رقمية من عمالتها الوطنية 

ين التي أطلقت اليوان الرقمي، وهي تختلا ب شراف البنوك المركزية مثل الص
عن العمالت الرقمية المعتمدة على تقنية البلوك تشين وال تخعع لسلطة 

 http://syrianexpert.net/?p=56071االقتصادي …مركزية
 

كم يحتاج المواطن السوري شهريًا حتى يعيش في … مبلغ صادم - 20
 مجددًا؟ 2010مستويات 

 
والموقع المميز اللذان تمتلكهما، لم تكن سورية سابقًا رغم الموارد الخصبة 

من الدول الغنية أو التي يتمتع أفرادها بمستوى دخل جيد، حيث كان الفرد 
السوري العادي غالباً يعيش بنمط حياة متوسط، يكسب ما يكفيه بالكاد لقعاء 
 شهره. لكن األةمات المتتابعة التي مرت بها البالد جعلت من نمط الحياة
المتواضع والطبيعي السابق يبان كالحلم الجميل الذي مر سريعًا، وأصبح 
 .التفكير بالعودة إليه ضمن الوضع الحالي ضرب من الخيال بالنسبة للكثيرين
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 20مبلغ  2010بدايًة من الرواتب، إذا كان المواطن السوري يكسب في 
ى يعيش بنفس مليون ليرة حت 1.2ألا ليرة شهريًا، فسيتوجب أن يصبح راتبه 

 .مستوى الدخل
بالنسبة للمتطلبات الغذائية، كان يمكن لرب العائلة السوري الذي يعيش 
نمط حياة متوسط أن ينفق على المواد الغذائية والفواكه والكماليات البسيطة 

آالف ليرة شهريًا، لكنه اآلن حتى يعيش بنفس المستوى الذي كان  10مبلغ 
ألا ليرة على الطعام  600حتاج أن ينفق مبلغ يندرج سابقاً ضمن المتوسط سي

 .ومتطلباته فقط
بالنسبة للدواء والصحة، يمكننا تقدير متوسط إنفاق العائلة السورية ب 

، أما اآلن فالمبلغ المطلوب للنفقات الصحية هو 2010ليرة شهريًا في  700
 ألا ليرة شهريًا )لم ندخل في الحسابات الحاالت الصحية الطارئة أو 40

 .الحاجة إلجراء عملية أو حصول حادثة والدة(
باالنتقال إلى مصاريف التنقل والمواصالت، كان الحد األقصى 
لمصاريف العائلة التي تستخدم المواصالت عند الحاجة بشكل مناسب هو 

ألا  30ليرة شهريًا، أما اآلن فيمكن أن تصل تكاليف المواصالت إلى  500
ًا بالنسبة للعائالت التي تمتلم طالب ليرة شهريًا بكل سهولة )خصوص

 .يستخدمون المواصالت يوميًا للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة(
إذا أردنا التحدث عن األثاث المنزلي، ف ن العائلة السورية المتواضعة كان 

آالف ليرة سنويًا مبلغ لشراء قطع أثاث جديدة أو  10من الممكن أن تصرف 
ليرة. أما اآلن فبالمبلغ المطلوب  720لغ شهرياً هو تجديد القديمة، أي أن المب

ألا  44شهريًا من أجل مصاريف بسيطة ومتواضعة على األثاث هو حوالي 
 .ليرة شهرياً 
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بالحديث عن المالبس، بالرغم من أن الطلب عليها متعلق بالمواسم 
 واألعياد، إال أننا يمكن أن نقدر استهالك العائلة السورية من المالبس بشكل

ليرة شهريًا، أما اآلن فالمبلغ المطلوب لتستوفي  500ب  2010متوسط في 
 .ألا ليرة شهرياً  30العائلة نمط الحياة السابق هو 

بالنسبة للتعليم، من الصعب وضع إحصائيات ثابتة لهذا النوع من 
أطفال في المدارال ب  4المصاريف لكن يمكن تقدير مصروف عائلة تمتلم 

 .ألا ليرة سنوياً  450، والمبلغ اآلن هو 2010في ليرة سنويًا  24000
مصاريف أخرى متفرقة كاالتصاالت ورحالت االستجمام والعزائم 
والحفالت العائلية والفواتير وتكاليف المحروقات وما شابه، يمكن أن تكلا 

 .ألا ليرة شهريًا حالياً  300، و2010ليرة شهريًا في  5000بالمتوسط 
الواردة أعاله نجد أن مصروف العائلة السورية وإذا جمعنا المقارنات 

دوالر، وهو  390ليرة، أي أنه  19500، يبلغ حوالي 2010المتوسطة في 
 .مليون ليرة سورية حالياً  1.17ما يساوي حوالي 

https://sp-today.com/news/6177 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
تراجع تاريخي إلجمالي الناتا المحلي الياباني بالربع الثاني من  - 1

 النشرة الدولية11:36   ٢٠٢٠آب  ١٧بالمئة االثنين  7.8العام بنسبة 
ية "تراجع إجمالي الناتا المحلتي الياباني في الربع اليابان أعلنت الحكومة

ل"، 7.8حزيران( بنسبة  -الثاني من العام )نيسان % بالمقارنة مع الربع األوت
انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم، في 

 ."19كوفيد " ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة
في المئة،  27.8في الربع الثاني بمعدتل سنوي قدره  االقتصاد وقد انكمش

في المئة وتراجع صادرات السلع  4.8مع انخفاض الطلب المحلتي بنسبة 
في المئة، غير أنت الواردات تراجعت في الربع الثاني  18.5والخدمات بنسبة 

 .في المئة في الربع األول 4.2ئة فقط، مقابل تراجع بنسبة في الم 0.5بنسبة 
ي وباء "كوفيد  " 19وعلى الرتغم من أنت اليابان لم تكن بمنأى عن تفشت

فيها، إالت أنت حالتها على هذا الصعيد تاعتبر أفعل ممتا هي عليه حالة دول 
ل إلى كثيرة أاخرى، ف جمالي عدد اإلصابات المثبتة مخبريًّا في األرخبيل وص

حالة وفاة. وقد  1100ألًفا والوفيات الناجمة عن الوباء ال تزال دون  55
ي  أعلنت السلطات حالة طوارئ وطنيتة في نيسان الماضي للحدت من تفشت
الوباء، لكنت القيود على التنقتل والتجارة كانت أكثر مرونًة من نظيرتها في دول 

 .عديدة أاخرى 
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%

A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-
%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8 

https://www.elnashra.com/category/show/news/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
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 طلب صيني قوي يغذي انتعاشا في صادرات ألمانيا - 2

 
قال مكتب اإلحصاءات األلماني، اليوم الجمعة، إن االقتصاد الصناعي 

فيروال كورونا للشاااااااااهر  للبالد واصااااااااال تعافيه من صااااااااادمة إغالقات مكافحة
في المئاااة،  8.9الثااااني على التوالي في يونيو/ حزيران، حياااث ةاد اإلنتااااج 

وفي حين  لت أرقام اإلنتاج  .في المئة في الصااااااادرات 14.9مدعوما بقفزة 
والواردات والصاادرات دون مساتويات ما قبل الجائحة، ف ن ارتفاع الصاادرات 

عاما، وساااااعد على ذلم طلب  30عن الشااااهر السااااابق كان األكبر في نحو 
في  15.4قوي من الصااين، التي ةادت مشااترياتها من أكبر اقتصاااد أوروبي 

وتراجعاات  .”رويترة“، وفقااا لااااااااااااااااااااااااااااا 2019المئااة مقااارنااة مع يونيو/ حزيران 
في المئة، وسااااااااااااااط تداعيات  20.7المبيعات المتجهة إلى الواليات المتحدة 

الصااااااااااااادرات إلى بريطانيا شااااااااااااديدة على نحو خا  للجائحة هناك. وتأثرت 
 .في المئة مقارنة مع الشهر السابق 15.7أيعا، إذ انخفعت 

االقتصااااااااااااااادي قال، في وقت سااااااااااااااابق، أن ” إيفو“يشااااااااااااااار إلى أن معهد 
االقتصاد األلماني سيتعافى تدريجيا بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروال 

الماضااااي  كورونا، وسااااايعود على األرجح إلى المساااااتوى الذي كان عليه العام
 .2021بحلول نهاية 

https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-
%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-
%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-
%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-
%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/ 

 
 

https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
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 الليرة التركية تنزل لمستوى قياسي واألنظار على اجتماع المركزي  - 3
  2020أغسطس  17اإلثنين :تاريخ النشررويترة  :المصدر

نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدوالر األمريكي، 
اليوم االثنين، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنم المركزي خطوات 

 .بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا األسبوع تشديد نقدي
مقابل الدوالر بحلول  7.3880% إلى  0.25وهبطت الليرة أكثر من 

 .يوم الجمعة 7.3650بتوقيت غرينتش، من حوالي  0645الساعة 
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية ألسعار الفائدة من أجل كبح 

زي حتى اآلن إلجراءات غير رسمية لرفع خسائر الليرة، فقد لجأ البنم المرك
تكلفة التمويل، بما في ذلم خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين 

وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنم تجاري إن  .لالقتراض بسعر أعلى
إجرءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خالل 

علن البنم المركزي قراره بشأن سعر الفائدة وسي .2018األةمة المالية في 
لشهر أغسطس آب يوم الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة 
الرئيس، بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خالل السيولة بدال 

ويوم الحمعة، قال الرئيس رحب طيب أردوغان إنه  .من رفع السعر رسميا
لمجلسه االقتصادي لبحث التطورات، معيفا أن تركيا سبق أن سيعقداجتماعا 

 .“أرض صلبة”واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقا على 
https://www.eremnews.com/economy/markets/2278216 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 

https://www.eremnews.com/economy/markets/2278216

