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

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
كون ت أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال

موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 
 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 لمسؤول.   أطيب التمنيات. هو ا
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد اهلل 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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 عالمي: االقتصاد ال –أوالا 
 المشروع الوحدوي األوروبي يواجه أزمته الوجودّية - 1

 : 2021يونيو , 19 :نشر في أحمد نظيف 
عصف الوباء بأشياء كثيرة. أحالم وعوالم ومشاريع وطموحات في بلدان 
مختلفة ومناطق شتى. لكن بالنسبة الى االتحاد األوروبي، كانت األزمة 
وجودية، وجاءت بعد فترة وجيزة من التحديات األخرى للكتلة األوروبية، بما 

، وخروج 2016وأزمة الالجئين في  ،2008في ذلك األزمة المالية لعام 
 .بريطانيا من مظلة االتحاد

كانت هجمة الوباء فرصة لالتحاد األوروبي ليثبت لمواطنيه، المتشككين 
أصالا، أنه يستطيع التحرك بسرعة وحسم وقوة لمصلحتهم. لقد كانت فرصة 
 لتقديم نفسه جهة عالمية فاعلة، قوية وقادرة على توجيه االستجابة الدولية
وتحّمل أي أزمات جديدة يمكن أن تظهر في عالمنا الشديد االتصال. لكن 
االتحاد األوروبي أضاع فرصته في تقديم كل ذلك، بعد إقرار اتفاق حزمة 

، والتي خيبت اآلمال، وبعد ذلك أثارت البداية 2020التعافي في صيف 
ول قدرة أسئلة كبيرة ح 2021البطيئة والفوضوية لطرح اللقاح في بداية عام 
 .االتحاد على توجيه دوله األعضاء خالل األزمة

فقد تعرضت المفوضية األوروبية النتقادات شديدة خالل شهري شباط 
لفشلها في تأمين إمدادات كافية من اللقاحات  2021وآذار )فبراير ومارس( 

لمواطني االتحاد األوروبي. في الوقت نفسه، تم تصدير ما يقرب من نصف 
قاحات المنتجة في االتحاد األوروبي في ذلك الوقت. ومع ذلك، إمدادات الل
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يبدو أن اختيار عدم منع تصدير اللقاح قد عكس رغبات الناخبين. ربما يكون 
الدرس المستفاد من مؤسسات االتحاد األوروبي هو أنها تحتاج في المستقبل 

ات ر إلى أن تكون أكثر وضوحاا بشأن توصيل نهجها، وأن تمتلك بثقة القرا
التي اتخذتها، وأن تشرح األسباب الكامنة وراءها. بالنسبة الى الجمهور، بدا 
أن الموقف مع اللقاحات كان عشوائياا من جانب االتحاد األوروبي بدالا من 
استراتيجية محسوبة تستند إلى مبدأ أنه لن يكون هناك بلد في مأمن من الوباء 

 .حتى يحصل كل بلد على اللقاح الكافي
م، وبعد عام ونصف عام من بدء الجائحة، أصبح العديد من اليو 

المواطنين األوروبيين أقل ثقة بمؤسسات االتحاد. من الواضح أن آمالهم 
وتوقعاتهم من أجل تعاون أوروبي أفضل وأكثر فاعلية، والتي كانت واضحة 
في بداية هذه األزمة، لم تتحقق. ومع ذلك، ال يزال المشروع األوروبي يحظى 

 .عم قوي بين سكان الدول األعضاء في االتحاد األوروبيبد
لكن نتائج االستطالعات التي تنشر من حين إلى آخر تظهر أنه لم يعد 
باإلمكان اعتبار اإلجماع المتساهل للمشروع األوروبي أمراا مفروغاا منه. إنها 
دعوة الى االستيقاظ لتوجيه الدعم المتبقي لالتحاد األوروبي في االتجاه 
الصحيح. فلن يكون الشعور بالضعف المشترك كافياا لدفع المشروع األوروبي 

 .إلى األمام في سنوات ما بعد الجائحة
كما تظهر بيانات االستطالعات المسحية، أن الحاجة إلى بناء السيادة 
األوروبية أصبحت ملحة. بعد انتخاب بايدن، ربما تساءل صانعو السياسة 

هذا ال يزال ضرورياا بالنظر إلى أن الواليات المتحدة األوروبيون عما إذا كان 
"عادت". فقد ترك خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وانتخاب ترامب ندوباا 
عميقة في أوروبا، إذ يتمتع مواطنو االتحاد األوروبي بثقة أكبر بالغرب. وهم 
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ركون أنه ديعتبرون الواليات المتحدة والمملكة المتحدة أهم شركائهم. لكنهم ي
في عصر تنافس القوى العظمى، يجب عليهم في النهاية االعتماد أكثر على 
أنفسهم. فبينما ال يزال األوروبيون يشعرون بعالقة عاطفية خاصة مع المملكة 
المتحدة والواليات المتحدة، ساهم خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

ي مل. إن اإلحساس الغريز وانتخاب ترامب في إحساس واسع النطاق بخيبة األ
لدى األوروبيين بالغرب لم يعد يناسب الواقع الجيوسياسي الذي يعيشون فيه 
اآلن. إن حلم الغرب في حقبة الحرب الباردة ينتمي إلى الماضي. ويؤدي هذا 
إلى شعور الناخبين األوروبيين بأن االتحاد األوروبي لم تعد لديه تحالفات 

اسة المختلفة، وهو شعور يشير إلى الحاجة إلى طبيعية تتجاوز قضايا السي
بناء شعور أقوى بالسيادة األوروبية والسعي إلى شراكات مصلحية. في عالم 
تتنافس فيه القوى العظمى، يرى األوروبيون ضرورة إقامة شراكات استراتيجية 

ومع ذلك، ال يمكن ألوروبا أن تفعل ذلك بمفردها. فال يزال  .مع دول مختلفة
على القادة األوروبيين محاولة بناء سيادتهم كمحاولة عبر المحيط  يتعين

األطلسي، حيث يساعد كل ُبعد، من األمن إلى القواعد الدولية حول التجارة 
والصحة العالمية، إلى تحدي المناخ، االتحاد وشركاءه عبر المحيط األطلسي 

 .على تعزيز بعضها بعضاا 
ي للعالقات الخارجية في وقت ُيظهر استطالع نشره المجلس األوروب

سابق، أن األوروبيين عموماا يريدون سياسة تعاونية ال سياسة خارجية 
تصادمية. إن فكرة "الشراكات االستراتيجية" متجذرة بعمق في الحمض النووي 
لألوروبيين. وفي الوقت نفسه، يدرك األوروبيون أن هناك جوانب من عالقاتهم 

عل هذه الدول منافسة أو حتى خصمة. إن مع روسيا والصين وتركيا، تج
األوروبيين يتسمون بعقلية الشراكة، لكن ليسوا متساوين بين القوى العظمى. 
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فعندما يتحدث الممثل األعلى لالتحاد، جوزيب بوريل، عن تعلم االتحاد 
األوروبي لغة القوة، ال ينبغي أن يعني هذا أن االتحاد األوروبي يهمل قيمه 

القوى العظمى التقليدية. ال ينظر مواطنو االتحاد إلى تركيز  لمتابعة سياسات
االتحاد األوروبي على القوة الناعمة والتعاون الدولي والحلول القانونية على 

 .أنه ضعف. بدالا من ذلك، يرون أنه أعظم فضيلة لالتحاد األوروبي
لذلك، فعلى االتحاد األوروبي تشكيل عالم ما بعد فيروس كورونا، بما 
يتماشى مع ما يعتقد األوروبيون أنه يربطهم بعضهم ببعض: اإليمان بحقوق 
اإلنسان والديموقراطية وسيادة القانون. من خالل االلتزام بما يريده األوروبيون 
وما يطمحون إليه، يمكن لالتحاد األوروبي وقادته إثبات قيمة المشروع في 

األوروبيين مضاعفة عالم ما بعد الغرب. لذلك يجب على صانعي القرار 
ذا طور االتحاد  جهودهم لتعزيز الديموقراطية وسيادة القانون في الداخل. وا 
األوروبي القدرة واألدوات والموارد لتقديم نفسه باعتباره رائداا عالمياا للنظام 
الدولي القائم على القواعد والتزم بالتزامه بالتعددية والتعاون الدولي، فسيصبح 

بية لمثل الجهات الفاعلة في التفكير. وسيؤدي تطوير األبعاد شريكاا أكثر جاذ
المختلفة للسيادة األوروبية إلى تعزيز قدرة االتحاد األوروبي على تشكيل 
النظام الدولي لما بعد فيروس كورونا. ولكن في بيئة دولية تتميز بعودة القومية 

 .هويتهوالسياسات القسرية، يجب على االتحاد األوروبي الحفاظ على 
 النهار نقال عن*

https://www.alarabiya.net/politics/2021/06/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B
1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9 

 
 ألول مرة.. حصاد المياه من الرطوبة دون طاقة وعلى مدار الساعة - 2

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar-alarabi-authors/16062021025906444
https://www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar-alarabi-authors/16062021025906444
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 24-06-2021  سانا-زيورخ 
طور باحثون في المعهد األوروبي للتكنولوجيا في زيورخ تقنية تتيح ألول 

ساعة دون أي مدخالت للطاقة وحتى تحت  24مرة حصاد المياه على مدار 
 .أشعة الشمس الحارقة

 فإن الجهاز الجديد يتكون بشكل” افي“األنباء اإلسبانية  ووفقا لوكالة
أساسي من لوح زجاجي مطلي بشكل خاص يعكس في الوقت نفسه اإلشعاع 
الشمسي ويشع أيضا حرارته الخاصة عبر الغالف الجوي إلى الفضاء 

درجة مئوية تحت درجة  15الخارجي ليبرد بذلك نفسه إلى ما يصل نحو 
ف على الجانب السفلي من هذا الزجاج بخار الماء من الحرارة المحيطة ليتكث

 .الهواء
وقام العلماء بطالء الزجاج بطبقات بوليمر وفضية مصممة خصيصا 
حيث يتسبب هذا النهج الخاص في الطالء بإصدار ذلك الجزء األشعة تحت 
الحمراء عند نافذة ذات طول موجي محدد إلى الفضاء الخارجي ما يمنع في 

 .متصاص الحرارة على اإلطالقالوقت ذاته ا
ويوجد في الجهاز أيضا عنصر رئيسي آخر عبارة عن درع إشعاعي 
جديد مخروطي الشكل يحرف إلى حد كبير اإلشعاع الحراري من الغالف 
الجوي ويحمي اللوحة من أشعة الشمس الواردة بينما يسمح للجهاز بإشعاع 

 .الحرارة إلى الخارج وبالتالي التبريد الذاتي
ظهرت اختبارات الجهاز الجديد في ظل ظروف العالم الحقيقي على وأ

سطح مبنى في زيورخ إمكانية التقنية الجديدة إنتاج ما ال يقل عن ضعف 
كمية المياه في اليوم مقارنة بأفضل التقنيات السلبية الحالية القائمة على 
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ن الماء ميليلترات م 4ر6الرقائق حيث أكد الباحثون أن النظام الجديد يوفر 
 .سنتيمترات من حجم الجهاز 10يوميا في ظل ظروف العالم الحقيقي لكل 

ويهدف الباحثون إلى تطوير تقنية للبلدان التي تعاني من ندرة المياه وال 
 .سيما البلدان النامية والناشئة

http://sana.sy/?p=1417140 
 
 اتساع فائض ميزان المعامالت الجارية بمنطقة اليورو - 3

  :2021يونيو , 18 :نشر في رويترز –فرانكفورت 
أظهرت بيانات من البنك المركزي األوروبي، اليوم الجمعة، أن فائض 
ميزان المعامالت الجارية لمنطقة اليورو اتسع في أبريل نيسان، بفضل زيادة 
في الفائض التجاري والدخل األولي، الذي يشمل األرباح من االستثمارات 

 .الخارجية
فائضا معدال لميزان  دولة تتعامل باليورو 19التكتل الذي يضم  وسجل

مليار يورو في أبريل نيسان، ارتفاعا من  22.8المعامالت الجارية عند 
 .مليار دوالر في مارس آذار وفقا ألرقام ُمعدلة 17.8

وبناء على البيانات غير المعدلة، استقر الفائض دون تغيير يذكر تقريبا 
 .مليار يورو قبل شهر 31يورو مقابل مليار  31.4عند 

وفي االثني عشر شهرا حتى أبريل نيسان، بلغ فائض ميزان المعامالت 
في فترة  %2من الناتج المحلي اإلجمالي للتكتل، ارتفاعا من  %2.5الجارية 

 .شهرا السابقة 12
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/06/18/%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A

7%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/06/08/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88 

 
من أصولها في العمالت  %7الستثمار  صناديق التحوط تتجه - 4

 المشفرة

 مدير صندوق تحوط عالمي 100النتائج جاءت خالل استطالع رأي 
 : 2021يونيو , 17 :نشر في العربية.نت -دبي 

لزيادة مقتنياتهم من العمالت المشفرة،  صناديق التحوط يخطط رؤساء
من أصولهم الخاضعة لإلدارة في  %7.2ويتوقعون أن يتم االحتفاظ بمتوسط 

، وفقاا لما توصل إليه استطالع، أجرته 2026شكل رموز رقمية بحلول عام 
 ."، واطلعت عليه "العربية.نت"Intertrust " مجموع

مليار دوالر من مقتنيات العملة  313ي ومن شأن ذلك أن يعادل حوال
 .المشفرة، بناءا على تقدير الحجم المستقبلي لصناعة صناديق التحوط

ويعد هذا التوجه عالمة على أن العديد من المشترين المؤسسيين 
المحتملين لم يتراجعوا بسبب االنخفاض األخير في عملة بيتكوين، ولكنهم 

 .طويلة األجل يرون العمالت المشفرة كاستراتيجية
، جوناثان وايت: Intertrust قال الرئيس العالمي لمبيعات الصناديق في

يثيريوم، قدمت أداءا مذهالا  ن  -"بعض العمالت المشفرة، مثل بيتكوين وا  وا 
وأضاف: "حتماا، جذبت اهتماماا متزايداا  ."في السنوات األخيرة -كان متقلباا 

 ."لمؤسسيون واألفرادمن صناديق التحوط وكذلك المستثمرون ا
ووجد استطالع إنترتراست، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أن واحداا 

في  %10من كل ستة مشاركين يتوقع أن يضع ضمن حيازته أكثر من 
 100واستطلعت الشركة آراء  .العمالت المشفرة في غضون خمس سنوات

لغ لم، حيث بمن كبار المسؤولين الماليين في صناديق التحوط حول العا

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/06/15/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/06/15/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-
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 .مليار دوالر 7.2متوسط األصول الخاضعة لإلدارة لكل منهم 
كانت صناديق التحوط في أميركا الشمالية هي األكثر انفتاحاا على 

من أصولها في الرموز  %11العمالت المشفرة، وتوقعت أنها ستحتفظ بحوالي 
 .2026الرقمية بحلول عام 

ى لتحوط، فمن غير الواضح مدونظراا للطبيعة السرية لصناعة صناديق ا
تعرض هذه المؤسسات للعمالت المشفرة حالياا. ومع ذلك، فإن معظم صناديق 
التحوط التي انتقلت إلى عالم التشفير التزمت بمبلغ صغير فقط. فعلى سبيل 

 %1.5الستثمار ما يصل إلى  Brevan Howard المثال، تخطط شركة
 .يار دوالر في العمالت المشفرةمل 5.6من صندوقها الرئيسي البالغ حجمه 
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-

stories/2021/06/17/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-

%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B7-

%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-7-
%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1 

 
 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانياا 

- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
5 - Biden’s Lesson From Past Green Stimulus Failures: 

Go Even Bigger 

As vice president, Joe Biden oversaw a “green jobs” stimulus 
package that produced notable failures. This time, with more money 
and more demand for clean technology, will be different, Democrats 
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 Solar power, which generated less than 1 percent of 
the nation’s electricity in 2010, now generates about 2 percent and 
is growing fast.Credit...Kelsey Brunner/The Aspen Times, via 
Associated Press 

 By Coral Davenport 
Published March 29, 2021Updated March 31, 2021 
WASHINGTON — In September 2009, then-Vice President 

Joseph R. Biden Jr. traveled to a defunct General Motors plant 
near his hometown, Wilmington, Del., to announce a $528.7 million 
government loan for Fisker Automotive to make hybrid and electric 
vehicles. 

The funding for Fisker, a small luxury automaker, came out of 
the American Recovery and Reinvestment Act, a $787 billion 
economic stimulus plan secured by President Barack Obama to lift 
the nation out of the Great Recession, in part by creating “green 
jobs” with $90 billion for wind and solar energy, a “smart” power 
grid, weatherized homes and the electric vehicle industry. 

Fisker went bankrupt in 2013 before the Wilmington factory 
produced a single car. Mr. Biden also personally announced a $535 
million loan guarantee for Solyndra, a California solar panel 
company that then went bankrupt, leaving taxpayers on the hook. 
An advanced battery maker called A123 Systems, which Mr. 
Obama extolled as part of a vanguard of a new American electric 

https://www.nytimes.com/by/coral-davenport
https://www.nytimes.com/2009/10/27/business/27auto.html
https://www.nytimes.com/2009/10/27/business/27auto.html
https://www.nytimes.com/2009/10/27/business/27auto.html
https://www.nytimes.com/2013/04/24/business/fisker-broke-down-on-the-road-to-electric-cars.html
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/vice-president-biden-announces-finalized-535-million-loan-guarantee-solyndra
https://www.nytimes.com/by/coral-davenport
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car industry, received a $249 million stimulus grant, then filed for 
bankruptcy in 2012, the vanguard that wasn’t. 

Now, 12 years later, President Biden is preparing the details 
of a new, vastly larger, economic stimulus plan that again would 
use government spending to unite the goals of fighting climate 
change and restoring the economy. While clean energy spending 
was just a fraction of the Obama stimulus, Mr. Biden wants to make 
it the centerpiece of his proposal for trillions of dollars, not billions, 
on government grants, loans, and tax incentives to spark renewable 
power, energy efficiency and electric car production. 

But the failures of the Obama stimulus, and Mr. Biden’s role in 
them — he oversaw recovery-act spending — could haunt the plan 
as it makes its way through Congress. The risk to taxpayers could 
be orders of magnitude more this time around, and Republicans for 
years have proven adept at citing Solyndra to criticize federal 
intervention in industrial planning. 

Mr. Biden’s advisers, many of whom worked on the Obama 
stimulus, say the situation is very different. The market demand for 
electric vehicles is much higher, and the cost of the cars much 
lower than in 2009, the year after Tesla Motors produced its first 
roadster. Solar power is more economically competitive. Wind is 
entrenched and expanding rapidly. 

Jennifer Granholm, the energy secretary, will oversee the same 
clean energy loan program that backed Fisker and Solyndra. Ms. 
Granholm knows the program well: As governor of Michigan during 

https://green.blogs.nytimes.com/2012/10/16/obama-backed-battery-maker-files-for-bankruptcy/?rref=collection%2Ftimestopic%2FA123%20SYSTEMS%20INC.
https://green.blogs.nytimes.com/2012/10/16/obama-backed-battery-maker-files-for-bankruptcy/?rref=collection%2Ftimestopic%2FA123%20SYSTEMS%20INC.
https://www.nytimes.com/2021/03/22/business/biden-infrastructure-spending.html
https://www.nytimes.com/2008/07/19/business/19nocera.html
https://www.nytimes.com/2008/07/19/business/19nocera.html
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the Obama years, she helped her state secure money from it to 
help auto battery manufacturers — including some that failed. 

 “You have to step up to the plate and take a swing in order to 
hit the ball, and sometimes you swing and you miss,” she said of 
those failures. “But if you never swing, you will never hit the ball, 
and you’ll never get a run. So the overall benefits of the Obama-
era clean energy investments were overwhelmingly a net positive.” 

  Image  President-elect Joseph R. Biden 
Jr. and Jennifer Granholm, who was later confirmed to be energy 
secretary, in Wilmington, Del., in December.Credit...Amr 
Alfiky/The New York Times 

Still, she said her team was studying the lessons of 2009: 
“When you invest in innovation sometimes it works and sometimes 
it doesn’t. But you learn from the losses more often than you do 
from the wins, just like any human, right?” She said that the clean 
energy loan program would be “retooled” and “invigorated” for its 
second round. 

Other advisers to Mr. Obama concede they fell short, especially 
on electric cars. The recovery act was supposed to put a million 
plug-in hybrids on the road by 2015 but mustered fewer than 
200,000. Even today, fewer than 1 percent of vehicles on the road 
are electric. 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/10/climate/electric-vehicle-fleet-turnover.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/10/climate/electric-vehicle-fleet-turnover.html
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“There was high ambition, but getting some of those projects 
off the drawing board and onto the ground was an area where it 
certainly proved to be a challenge,” said Heather Zichal, who served 
as Mr. Obama’s top clean energy and climate change adviser in 
his first term. 

Republicans are already weaponizing the losses of the Obama 
green stimulus in their political attacks against the Biden plan. 

“When President Biden was vice president, the Obama 
administration promised thousands of green energy jobs,” said 
Senator John Barrasso of Wyoming, the ranking Republican on the 
Senate Energy Committee. “These jobs never materialized. Millions 
of taxpayer dollars were wasted on green energy companies that 
went belly up. Now, the ‘Solyndra Syndrome’ has returned.” 

Most economists say that, on balance, the Obama green 
stimulus spending did lift the economy, and had a long-lasting 
impact. Clean energy spending created nearly a million jobs 
between 2013 and 2017, according to a 2020 paper published by 
the National Bureau of Economic Research. It also made money 
for taxpayers: Despite the losses from companies like Fisker, the 
Energy Department’s loan guarantee program ultimately made $2 
billion more in returns than it paid out. 

  Wind turbines in Carbon County, Wyo.Credit... 
Benjamin Rasmussen for The New York Times 

Wind power more than tripled in the last decade, and now 
generates nearly 8 percent of the nation’s electricity. Solar power, 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27321/w27321.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27321/w27321.pdf
https://www.eia.gov/energyexplained/wind/electricity-generation-from-wind.php#:~:text=Electricity%20generation%20with%20wind&text=Total%20annual%20U.S.%20electricity%20generation,U.S.%20utility%2Dscale%20electricity%20generation.
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which generated less than 1 percent of the nation’s electricity in 
2010, now generates about 2 percent, and is growing fast. 
Economists generally agree that the Obama stimulus, which 
pumped about $40 billion in loans and tax incentives to those 
industries, deserves partial credit. 

But experts also point to a fundamental problem with throwing 
money at climate change: It is not a particularly effective way to 
lower emissions of planet-warming pollution. While the Obama 
green spending created new construction jobs in weatherization and 
helped turn a handful of boutique wind and solar companies into a 
thriving industry, U.S. emissions of heat-trapping greenhouse 
gases have stayed about the same, five billion tons a year since 
2010, and are projected to continue at the same level for the 
coming decades, absent new policies to force reductions, such as 
taxes or regulations. 

Mr. Obama had hoped to pair the recovery act money with a 
new law that would cap planet-warming emissions, but that effort 
died in Congress. His administration then enacted regulations on 
emissions, but they were blocked by the courts and rolled back by 
the Trump administration. 

The recovery act “was a success at creating jobs, but it did not 
meet emissions-cutting goals,” said David Popp, a professor of 
public administration at Syracuse University and the lead author of 
the National Bureau of Economics study on the green stimulus 
money. “And this new stimulus, on its own, will not be enough to 
reduce emissions. 
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“Unless they can pair it with a policy that forces people to 
reduce emissions, a big spending bill doesn’t have a big impact,” 
Mr. Popp said. 

But, he added, “spending money is politically easier than 
passing policies to cut emissions.” If that “sets up the energy 
economy in a way that it’s eventually cheaper to reduce emissions, 
it could create more political support for doing that down the road” 
by making legislation or regulations less painful, he said. 

Mr. Biden has a long way to go on that front. Wind and solar 
power remain more expensive than fossil fuels in most parts of the 
country. While it gave a jolt to electric vehicle manufacturing, 
including a successful loan guarantee to Tesla, those cars still have 
higher price tags than the ones with old-fashioned internal 
combustion engines. 

 Image A Chevrolet Bolt charging in Baker, 
Calif. Credit...Philip Cheung for The New York Times 

That is why Democrats say that one of the biggest lessons from 
the Obama stimulus is to go bigger — much bigger. 

The short-term tax credits for renewable energy and advanced 
battery plants “weren’t big enough. They weren’t long enough,” 
said Senator Ron Wyden of Oregon, chairman of the Senate 
Finance Committee, which will play a key role in shaping Mr. 
Biden’s bill in Congress. 
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“If you were somebody who was very much committed in the 
area of clean manufacturing and energy, you didn’t have an idea 
of what was coming next,” he said. 

Mr. Wyden has said he wants to use the Biden stimulus plan to 
create permanent tax credits that electric utilities could receive for 
generating zero-carbon electricity, regardless of the source. 

Electric vehicles also present a challenge, even as companies 
like General Motors and Volkswagen promise to shift their fleets to 
electricity. With the current price of oil hovering around $65 per 
barrel, electric vehicle batteries would have to cost about $57 per 
kilowatt-hour of electricity to be cost-competitive — down from 
their current cost of about $156 per kilowatt-hour, according to an 
analysis by Michael Greenstone, an economist at the University of 
Chicago who served as the chief economist for Mr. Obama’s 
Council of Economic Advisers. 

 “Electric vehicles are still far out of the money,” said Mr. 
Greenstone. “But a stimulus that was targeted at reducing the cost 
of these batteries absolutely could help.” 

Ms. Zichal, the former Obama climate adviser, who now works 
for the wind and solar lobby, said that this time around, electric 
vehicle battery technology is far more well developed than it was a 
decade ago. She compared the industry’s readiness to leverage 
new government spending with that of the wind industry a decade 
ago — when, she said, after years of stops and starts, it was at 
last at the cusp of a boom. “It took wind power a while to get going, 
but in 2009 it was ready,” she said, suggesting that electric vehicles 

https://www.nytimes.com/2021/03/31/business/economy/biden-infrastructure-plan.html
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could now be at the same inflection point, with some help from the 
federal government. 

Mr. Biden’s plan is expected to call for funding at least half a 
million electric vehicle charging stations. 

One element of climate change spending in Mr. Biden’s bill that 
was not in the Obama plan could draw bipartisan support: At his 
news conference last week, Mr. Biden spoke explicitly of the need 
to adapt the nation’s roads and bridges to a changing climate, 
which will bring stronger storms, higher floods and more intense 
heat and drought. 

“We can’t build back to what they used to be,” he said of the 
nation’s creaking infrastructure. “The roads that used to be above 
the water level, didn’t have to worry about where the drainage ditch 
was, now you got to rebuild them three feet higher. Because it’s 
not going to go back to what it was before; it will only get worse, 
unless we stop it.” 

https://www.nytimes.com/2021/03/29/climate/biden-climate-
stimulus.html 

6 - Biden’s Recovery Plan Bets Big on Clean Energy 

The president’s plan, worth up to $4 trillion, represents a 
fundamental shift in the way Democrats talk about tackling climate 
change: It’s no longer a side issue. 

 President Biden’s infrastructure plan represents a 
major shift in the way Democrats talk about climate 
solutions.Credit...Stefani Reynolds for The New York Times 
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  By Lisa Friedman and Jim Tankersley 
March 23, 2021 
WASHINGTON — President Biden’s next big thing would fuse 

the rebuilding of America’s creaky infrastructure with record 
spending to fight climate change, a combination that, in scale and 
scope, represents a huge political shift, even for Democrats who 
have been in the climate trenches for decades. 

A guiding philosophy of the Biden proposal argues that the 
future of good jobs is the transition to an economy that no longer 
churns out carbon dioxide through the burning of coal, oil and gas. 

Aides are set to brief Mr. Biden this week on plans to invest 
between $3 trillion and $4 trillion in spending and tax credits on a 
wide range of efforts meant to bolster the economy. The money is 
currently planned to be split between two packages, starting with 
an infrastructure bill that is rooted in the effort to halt the emissions 
of planet-warming carbon dioxide. Administration officials stress 
that the details remain in flux. 

But as currently constructed, accelerating a clean energy 
transformation underpins nearly every part of the plan, people 
familiar with it said. It includes building electric power lines that can 
deliver more renewable energy, building electric vehicle charging 
stations, capping oil and gas wells to reduce emissions and 
reclaiming abandoned coal mines. There is money to build a million 
new affordable, energy-efficient housing units and to make existing 

https://www.nytimes.com/by/lisa-friedman
https://www.nytimes.com/by/jim-tankersley
https://www.nytimes.com/2021/03/24/business/biden-economy-infrastructure.html
https://www.nytimes.com/2021/03/22/business/biden-infrastructure-spending.html
https://www.nytimes.com/2021/03/22/business/biden-infrastructure-spending.html
https://www.nytimes.com/by/lisa-friedman
https://www.nytimes.com/by/jim-tankersley
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structures more energy efficient. Hundreds of billions of dollars 
would go toward “high-growth industries of the future,” such as 
advanced battery manufacturing. 

The underlying message — that the next step of America’s 
economic recovery is fundamentally tied to countering the climate 
crisis — represents a major pivot in the way Democrats make the 
case for tackling global warming. No longer merely an 
environmental imperative like saving the polar bears, or a side 
element of a stimulus package like it was under the Obama 
administration, climate change has become the centerpiece. 

Administration officials say they view averting catastrophic 
warming and pursuing American dominance of the emerging global 
industries as inseparable. That is a sharp break from even the most 
recent Democratic administration, when Mr. Biden was vice 
president, let alone the Trump era, when the president denied the 
existence of climate change. 

“Thinking about addressing climate change through 
infrastructure is in itself not a revolutionary idea, but if you said to 
most people, ‘Is America’s infrastructure in trouble?’ I think the first 
words they would mention to you are bridges and roads, not E.V. 
charging stations,” said Robert N. Stavins, an environmental 
economist at Harvard University. 

White House officials would not put a dollar figure on the 
amount dedicated to climate change, but one person familiar with 
the talks said climate and clean energy spending could exceed $2 
trillion. 
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 Image “If you said to most people, ‘Is America’s 
infrastructure in trouble?’ I think the first words they would mention 
to you are bridges and roads, not E.V. charging stations,” one 
analyst said.Credit...John G Mabanglo/EPA, via Shutterstock 

Some climate activists say the plan suffers from a lopsided 
approach that would increase the supply of clean-energy projects 
and products while doing little to spur demand by forcing reductions 
in fossil fuel consumption. 

Republicans, who unanimously opposed Mr. Biden’s $1.9 
trillion coronavirus stimulus package, and even some independent 
analysts recoil at wrapping climate policy in the widely popular 
mantle of infrastructure, which raises old arguments against 
government-driven industrial policy. 

Senator John Barrasso, Republican of Wyoming, said in a 
statement that Mr. Biden should focus on working with Republicans 
“to fix America’s crumbling roads and bridges,” rather than “raise 
taxes while also spending trillions on a bill that includes the 
punishing regulations of the Green New Deal.” 

But Mr. Biden is not straying from his recent positions. He 
promised during his campaign to “build a more resilient, sustainable 
economy” that puts the United States on a path to achieve net-
zero emissions by midcentury, while creating “millions of good 
paying jobs.” He has continued to hit the theme since his 
inauguration. 
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 Image Senator John Barrasso, Republican of 
Wyoming and ranking member of the Senate Energy and Natural 
Resources Committee, has been a vocal critic of the Biden 
plan.Credit...Anna Moneymaker for The New York Times 

“Today is climate day at the White House, which means that 
today is jobs day,” the president said in January before signing a 
suite of executive orders to combat warming. 

Along with more than $600 billion for the construction of roads, 
bridges, rail lines, and electric vehicle charging stations, the 
infrastructure package will incorporate some form of a rebate 
program championed by Senator Chuck Schumer of New York, the 
majority leader, to replace millions of gas guzzling cars in the next 
decade with electric vehicles. 

Biden’s Agenda › 
Some environmental groups on Monday criticized Mr. Biden for 

not proposing an even bigger package for climate change. But 
Representative Alexandria Ocasio-Cortez, Democrat of New York, 
who has championed the Green New Deal, an aggressive plan to 
address climate change and revamp the economy, called reports 
of the infrastructure package “encouraging.” 

“One of the big goals we had when we introduced the Green 
New Deal was to shift climate change from being a billion dollar 
problem to a trillion dollar opportunity,” Ms. Ocasio-Cortez said in 
an interview. 

https://www.nytimes.com/2021/01/27/climate/biden-climate-executive-orders.html
https://www.nytimes.com/2021/01/27/climate/biden-climate-executive-orders.html
https://www.nytimes.com/2019/10/24/climate/climate-change-schumer-electric-cars.html
https://www.nytimes.com/spotlight/joe-biden?name=styln-stimulus-biden&region=MAIN_CONTENT_2&block=storyline_latest_updates_recirc&action=click&pgtype=Article&variant=show&index=0
https://www.nytimes.com/2019/02/21/climate/green-new-deal-questions-answers.html
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“The fact that climate and infrastructure is seen as part of the 
same endeavor is, I think, highly reflective of that shift,” she said. 

 Image A coal-fired power plant in Glenrock, 
Wyo. Some critics of the Biden plan say it lacks incentives to 
reduce fossil fuel consumption.Credit...Benjamin Rasmussen for 
The New York Times 

So far, the package excludes the one thing that economists 
agree is the most efficient way to draw down planet-warming 
emissions: taxing or otherwise putting a price on the carbon dioxide 
emissions that cause it. Instead of a gasoline tax, for instance, the 
president plans to greatly raise fuel efficiency standards for cars, 
forcing automakers toward electric vehicles through regulation, not 
legislation. Similarly, Mr. Biden plans to reimpose strict emissions 
regulations on electric power plants to move the sector away from 
coal. 

“Biden never made a carbon tax the center of his proposal,” 
said John Podesta, a former adviser to President Barack Obama 
on climate change. “I think he believed that the combination of 
investments and standards with a focus on equity was a winning 
formula both for the economy and was more politically viable.” 

Others, though, said they worried that Mr. Biden’s strategy — 
long-term projects and regulation that could take years to finalize 
— was too lengthy, too pricey and too uncertain to cut enough 
emissions. 
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“The scale of the climate problem demands the most 
economically efficient response, and because it’s politically difficult 
to talk about pricing carbon we’re drifting toward a really expensive 
way of addressing climate,” said Alex Flint, executive director of the 
Alliance for Market Solutions, a conservative nonprofit group that 
supports a carbon tax. 

“A carbon tax at least has to be part of the discussion,” Mr. Flint 
added. 

Mr. Stavins of Harvard University cautioned that using 
government spending to achieve both job creation and climate 
change, while popular, isn’t always compatible. Quick boosts to the 
economy rely on so-called “shovel-ready” projects — and those 
aren’t necessarily the ones that will lead to deep decarbonization. 

 Image Mr. Biden signing climate change-related 
executive orders in January. “Today is climate day at the White 
House, which means that today is jobs day,” he said. Credit...Anna 
Moneymaker for The New York Times 

But, he conceded, if Mr. Obama could not secure legislation to 
cap carbon emissions when he had 59 Democrats in the Senate, 
Mr. Biden cannot win a similarly tough plan with 50 Democrats, one 
of whom, Senator Joe Manchin III, represents the coal state of West 
Virginia. 

Supporters of the package say tying climate action to fiscal 
growth is good politics and grounded in fact. A federal report in 
2018 found that failing to curb planet-warming pollution could result 
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in more record wildfires, crop failures and crumbled infrastructure 
across the country, shrinking the U.S. economy 10 percent by the 
end of the century. 

Jamal Raad, who co-founded the climate advocacy group 
Evergreen Action, said both the politics of climate change and the 
market for clean energy have changed dramatically over the past 
decade. 

 “There’s been a whole lot of work telling a broader story about 
what climate change means and what the transition to clean energy 
would mean for our economy and jobs,” he said. “This investment 
package is about telling a positive story about economic growth in 
clean energy.” 

https://www.nytimes.com/2021/03/23/climate/biden-
infrastructure-stimulus-climate-
change.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article 

 
 
7 - Biden Team Prepares $3 Trillion in New Spending 

for the Economy 

A pair of proposals would invest in infrastructure, education, 
work force development and fighting climate change, with the aim 
of making the economy more productive. 

 A wind farm in Carbon County, Wyo. Clean energy 
is among the areas that would see investment under President 
Biden’s infrastructure plan.Credit...Benjamin Rasmussen for The 

https://www.nytimes.com/2018/11/23/climate/us-climate-report.html
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New York Times 

 By Jim Tankersley 
Published March 22, 2021Updated May 12, 2021 
WASHINGTON — President Biden’s economic advisers are 

pulling together a sweeping $3 trillion package to boost the 
economy, reduce carbon emissions and narrow economic 
inequality, beginning with a giant infrastructure plan that may be 
financed in part through tax increases on corporations and the rich. 

After months of internal debate, Mr. Biden’s advisers are 
expected to present the spending proposal to the president and 
congressional leaders this week, as well as begin outreach to 
industry and labor groups. On Monday, Mr. Biden’s national climate 
adviser, Gina McCarthy, discussed his infrastructure plans — and 
their role in combating climate change — in a meeting with oil and 
gas industry executives. 

Administration officials caution that details remain in flux. But 
the enormous scope of the proposal highlights the aggressive 
approach the Biden administration wants to take as it tries to 
harness the power of the federal government to make the economy 
more equitable, address climate change, and improve American 
manufacturing and high-technology industries in an escalating 
battle with China. 

The $1.9 trillion economic aid package that Mr. Biden signed 
into law this month includes money to help vulnerable people and 
businesses survive the pandemic downturn. But it does little to 

https://www.nytimes.com/by/jim-tankersley
https://www.nytimes.com/spotlight/joe-biden
https://www.nytimes.com/2021/04/15/business/economy/infrastructure-economy-biden.html
https://www.nytimes.com/2021/03/25/us/politics/biden-news-conference.html
https://www.nytimes.com/2021/04/05/business/economy/biden-infrastructure.html
https://www.nytimes.com/2021/04/05/business/economy/biden-infrastructure.html
https://www.nytimes.com/2021/03/17/us/politics/us-china-relations.html
https://www.nytimes.com/2021/03/17/us/politics/us-china-relations.html
https://www.nytimes.com/2021/03/22/business/biden-coronavirus-stimulus.html
https://www.nytimes.com/by/jim-tankersley


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

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

 ــ 28ــ 

advance the longer-term economic agenda that Mr. Biden 
campaigned on, including transitioning to renewable energy and 
improving America’s ability to compete in emerging industries, like 
electric vehicles. Administration officials essentially see those goals 
— building out the nation’s infrastructure and shifting to a low-
carbon future — as inseparable. 

The package under consideration would begin that effort in 
earnest. 

“President Biden’s plan represents a stunning shift in priorities, 
addressing many of the nation’s most pressing challenges,” said 
Seth Hanlon, a senior fellow at the liberal Center for American 
Progress think tank, contrasting the plan with the priorities of Mr. 
Biden’s predecessor President Donald J. Trump. “As reported, the 
plan is very wide-ranging, reflecting the fact that we’ve 
underinvested in so many areas.” 

Just how to approach the legislative strategy is still under 
discussion given the size of the proposal and the thin majority that 
Democrats hold in the House and the Senate. 

Mr. Biden’s advisers plan to recommend that the effort be 
broken into pieces, with Congress tackling infrastructure before 
turning to a second package that would include more people-
focused proposals, like free community college, universal 
prekindergarten and a national paid leave program. 

Some White House officials believe the focus of the first 
package may be more appealing to Republicans, business leaders 
and many moderate Senate Democrats, given the 

https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/biden-congress-infrastructure.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/biden-congress-infrastructure.html
https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/biden-congress-infrastructure.html
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longstanding bipartisan push in Washington for an infrastructure 
bill. 

That plan would spend heavily on clean energy deployment and 
the development of other “high-growth industries of the future” like 
5G telecommunications. It includes money for rural broadband, 
advanced training for millions of workers, and one million affordable 
and energy-efficient housing units. Documents suggest it will 
include nearly $1 trillion in spending on the construction of roads, 
bridges, rail lines, ports, electric vehicle charging stations, and 
improvements to the electric grid and other parts of the power 
sector. 

Whether it can muster Republican support will depend in large 
part on how the bill is paid for. 

Officials have discussed offsetting some or all of the 
infrastructure spending by raising taxes on corporations, including 
increasing the 21 percent corporate income tax rate and a variety 
of measures to force multinational corporations to pay more tax in 
the United States on income they earn abroad. That strategy is 
unlikely to garner Republican votes. 

“I don’t think there’s going to be any enthusiasm on our side 
for a tax increase,” Senator Mitch McConnell of Kentucky, the 
Republican leader, told reporters last week. He predicted the 
administration’s infrastructure plan would be a “Trojan horse” for 
tax increases. 

The overall price tag of the package could approach $4 trillion 
since it includes several tax incentives, like credits to help families 

https://www.nytimes.com/2021/05/12/us/politics/biden-congress-infrastructure.html
https://www.nytimes.com/2021/03/01/business/infrastructure-biden-stimulus.html
https://www.c-span.org/video/?c4952165/senator-mcconnell-expects-democrats-budget-reconciliation-push-infrastructure-bill
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afford child care and to encourage energy efficiency in existing 
buildings. It could also extend temporary tax cuts meant to fight 
poverty, which could increase the size of the proposal by hundreds 
of billions of dollars, according to estimates prepared by 
administration officials. 

Mr. Biden supports all of the individual spending and tax 
proposals under consideration, but it is unclear whether he will back 
splitting his agenda into pieces, or what legislative strategy he and 
Democratic leaders will pursue to maximize the chances of pushing 
the effort through Congress. 

His advisers have debated the merits of aggressively pursuing 
compromise with Republicans and business leaders on an 
infrastructure package, which would most likely require dropping or 
scaling back plans to raise taxes on corporations. Another route 
would be to move the sweeping bill through a special parliamentary 
process that would require only Democratic votes, as Mr. Biden did 
with the stimulus package. 

“President Biden and his team are considering a range of 
potential options for how to invest in working families and reform 
our tax code so it rewards work, not wealth,” said Jen Psaki, the 
White House press secretary. “Those conversations are ongoing, 
so any speculation about future economic proposals is premature 
and not a reflection of the White House’s thinking.” 

Mr. Biden said in January that his relief bill would be followed 
by a “Build Back Better Recovery Plan,” which would include 
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investments in infrastructure, manufacturing, clean energy, skills 
training and other areas. 

The timing of that proposal — which Mr. Biden had initially said 
would come in February — slipped as administration officials 
focused on completing the relief package. In the interim, 
administration officials have concluded that their best chance to 
advance Mr. Biden’s larger agenda in Congress will be to split it 
into pieces. 

The infrastructure proposal includes large portions of the plan 
Mr. Biden offered during the 2020 election, including investments 
that his campaign predicted would create five million new jobs, on 
top of restoring all the jobs lost last year during the Covid-19 crisis. 

The second plan is focused on what many progressives call the 
nation’s human infrastructure — students, workers and people left 
on the sidelines of the job market — according to documents and 
people familiar with the discussions. It would spend heavily on 
education and programs meant to increase the participation of 
women in the labor force by helping them balance work and 
caregiving. 

 Image An electric vehicle charging station in 
Baker, Calif. Documents suggest a Biden administration plan would 
include nearly $1 trillion in spending alone on the construction of 
roads, bridges, rail lines, and electric vehicle charging 
stations.Credit...Philip Cheung for The New York Times 

https://joebiden.com/made-in-america/
https://joebiden.com/made-in-america/
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That plan would also extend or make permanent two temporary 
provisions of Mr. Biden’s recent relief bill: expanded subsidies for 
low- and middle-income Americans to buy health insurance and 
tax credits aimed at cutting poverty, particularly for children. 

Officials have weighed financing that plan through initiatives that 
would reduce federal spending by as much as $700 billion over a 
decade, like allowing Medicare to negotiate prescription drug costs 
with pharmaceutical companies. The officials have discussed 
further offsetting the spending increases by raising taxes on high-
earning individuals and households, like raising the top marginal 
income tax rate to 39.6 percent from 37 percent. 

One question is how, exactly, to apply Mr. Biden’s campaign 
promise that no one earning less than $400,000 a year would pay 
more in federal taxes under his plan. Currently, the top marginal 
income tax rate starts at just above $500,000 for individuals and 
above $600,000 for couples. Mr. Biden proposed raising that rate 
during the campaign. 

Mr. Biden’s advisers say they are committed to not raising the 
tax bills of any individual earning less than $400,000. But they have 
debated whether to lower the income threshold for the top marginal 
rate, to tax all individual income above $400,000 at 39.6 percent, 
in order to raise more revenue for his spending plans. 

Mr. Biden’s broader economic agenda will face a more difficult 
road in Congress than his relief bill, which was financed entirely by 
federal borrowing and passed using the special parliamentary 
tactic. Mr. Biden could again try to use that same budget 

https://www.nytimes.com/2021/03/13/business/economy/child-poverty-stimulus.html
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reconciliation process to pass a bill on party lines. But moderate 
Democrats in the Senate have insisted that the president engage 
Republicans on the next wave of economic legislation, and that the 
new spending be offset by tax increases. 

Large business groups and some congressional Republicans 
have expressed support for some of Mr. Biden’s broad goals, most 
notably efforts to rebuild roads, bridges, water and sewer systems, 
and other infrastructure. The U.S. Chamber of Commerce and the 
National Association of Manufacturers have both spoken favorably 
of spending up to $2 trillion on infrastructure this year. 

But Republicans are united in opposition to most of the tax 
increases Mr. Biden has proposed. Business groups have warned 
that corporate tax increases would scuttle their support for an 
infrastructure plan. “That’s the kind of thing that can just wreck the 
competitiveness in a country,” Aric Newhouse, the senior vice 
president for policy and government relations at the National 
Association of Manufacturers, said last month. 

Administration officials are considering offering as part of their 
plans to extend some 2017 tax breaks that are set to expire, like 
the ability to immediately deduct new investments, in order to win 
business support. 

Top business groups have also expressed an openness to Mr. 
Biden breaking up his Build Back Better agenda to pass smaller 
pieces with bipartisan support. 
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“If you try to solve every major issue in one bill, I don’t know 
that’s a recipe for success,” Neil Bradley, the executive vice 
president and chief policy officer at the U.S. Chamber of  

https://www.nytimes.com/2021/03/22/business/biden-
infrastructure-spending.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االقتصادات العربية: -ثالثاا 
 أشهر 5في  %0.4تراجع االحتياطي األجنبي لألردن  - 8

روافد العملة الصعبة في المملكة تأثر سلباا الدخل السياحي أحد أهم 
 :2021يونيو , 17 :نشر في رويترز –عمان   بالجائحة

أظهرت بيانات من البنك المركزي األردني، اليوم الخميس، تراجع 
احتياطي العمالت األجنبية في الشهور الخمسة األولى من العام الحالي 
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 .2020مليار في نهاية  15.91مليار دوالر، مقارنة مع  15.85إلى  0.4%
يعاني األردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل 

 .السياحي أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة
 ، قد أظهرت تراجع االحتياطي األجنبياألردنيكانت أرقام للبنك المركزي 

مليار دوالر مقارنة مع  15.49إلى  %2.6في أول شهرين من العام الحالي 
 .2020مليار في نهاية  15.91

بعد  2016وبدأ االحتياطي األجنبي باألردن في التأثر سلبا منذ بداية 
نبي، ار األجتباطؤ النمو في حواالت المغتربين والدخل السياحي واالستثم

 .وهي العوامل المغذية الحتياطي العملة األجنبية في المملكة
وبحسب أرقام سابقة للبنك المركزي األردني، فإن احتياطي العمالت 

 14.76مليار دينار ) 10.45إلى  2021في يناير  %1األجنبية تراجع 
 .2020مليار دوالر( مقارنة مع مستواه في نهاية 

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/06/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A
C%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-0-4-%D9%81%D9%8A-5-
%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 

 المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسيمصرف اإلمارات  - 9

نقطة  15تماشيا مع االحتياطي االتحادي سيكون سعر األساس الجديد 
 : 2021يونيو , 17 :نشر في العربية.نت -دبي  أساس

أعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، أنه سيقوم، اعتباراا من 
ى تسهيالت اإليداع ، برفع "سعر األساس" عل2021يونيو  17اليوم الخميس 
 .نقاط أساس 5لليلة واحدة بـ 

مجلس  وقال المصرف في بيان له، إن هذا القرار يأتي، إثر إعالن

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/03/16/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-2-6-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/06/17/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2023
https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/06/17/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2023
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نقاط  5ضة بـ برفع سعر الفائدة على االحتياطيات الفائ االحتياطي الفيدرالي
أساس في اجتماعه أمس األربعاء، وعليه سيكون سعر األساس الجديد الذي 

 .نقطة أساس 15حدده المصرف المركزي هو 
كما قرر المصرف المركزي اإلبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض 
سيولة قصيرة األجل من المصرف المركزي من خالل كافة التسهيالت 

 .نقطة أساس فوق سعر األساس 50عند االئتمانية القائمة 
ويحدد سعر األساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على االحتياطيات 
الفائضة المعتمد من قبل االحتياطي الفيدرالي األميركي، الموقف العام 

 .للسياسة النقدية للمصرف المركزي
 كما يوفر حداا أدنى لسعر الفائدة الفعلي ألسعار سوق النقد لليلة واحدة

 .في الدولة
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/06/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-

%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-5-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9 

البرلمان العراقي يكشف عن عقارات مملوكة للدولة في الخارج  - 10
 ومسجلة باسم أشخاص

 18.06.2021 
كشف البرلمان العراقي عن وجود عقارات مملوكة للدولة في دول أوربية 

 .ت إعالمية ومخابراتيةوعربية، لكنها مسجلة باسم شخصيا
و أكد طه الدفاعي عض وبحسب تصريحات لوكالة األنباء العراقية )واع(،

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي وجود عقارات سجلت باسم واجهات 
 إعالمية وشخصيات مخابراتية.

https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/06/17/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2023
https://www.ina.iq/128306--.html
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األمالك والعقارات العراقية في الخارج، هي إما وأوضح الدفاعي أن 
عقارات تابعة إلى وزارة الخارجية، أو وزارات أخرى كالتجارة والتربية والزراعة، 

ما عقارات تابعة للنظام السابق منها قصر كان أو باريس وغيرها.  وا 
اسم وسجلت ب وكشف أن النوع األخير تم شراؤه "في زمن النظام السابق

وشخصيات عربية مهمة"، الفتا  واجهات إعالمية وشخصيات من المخابرات
 إلى أنه تم استخدامها في زمن النظام السابق بمختلف التوجهات السياسية.

توجد عنها  وأكد الدفاعي أن هذه العقارات "تم إخفاؤها عن الدولة وال
 المعلومات الكافية".

وعن طريقة استردادها ومعرفة تفاصيلها، أكد عضو لجنة النزاهة في 
مجلس النواب العراقي أن هذا األمر يحتاج إلى جهود كبيرة لمعرفة هذه 

 العقارات عن طريق بعض الواجهات التي يمكن عن طريقها الوصول لها.
بين دول  ي إلى أنها ماوبخصوص أماكن هذه العقارات، لفت الدفاع

، مشيرا إلى وجود "مزارع مهمة تابعة إلى وزارة التجارة في كوبا عربية وأوروبية
 وفيتنام وهي للرز والشاي والتبغ وهي معروفة ومسجلة بأسماء الوزارات".

رلماني العراقي أن تقوم وزارة الخارجية بمتابعة هذه العقارات، وطالب الب
 وأن "تتصرف بها وفق السياقات القانونية المتبعة كبيعها أو استثمارها".

https://arabic.sputniknews.com/news/202106181049287332-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-
%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-

%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/ 

https://arabic.sputniknews.com/business/20170424/1023666447.html
https://arabic.sputniknews.com/business/20170424/1023666447.html
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20210318/1048400426.html
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20210318/1048400426.html
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20210318/1048400426.html
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 2018اكتشف أفضل الفلل للبيع في مصر في  - 11

 
شهد االقتصاد المصري تطوراا ملحوظاا في جميع  2004في عام 

المجاالت الزراعية والتجارية والسياحية والطبية والهندسية حيث زادت وتيرة 
رة من قبل الحكومة المصرية من أجل جذب اإلصالحات السياسية في تلك الفت

المزيد من رؤوس األموال األجنبية وزيادة نمو الناتج المحلي. وأدى ذلك إلى 
زيادة المستوى المعيشي لطبقة كبيرة من الشعب المصري وكان لذلك أثره 
الواضح على القطاع العقاري في مصر، فبارتفاع متوسط دخل الفرد ارتفعت 

والمعنوية فزاد إقبال المصريين على شراء الفلل والمنازل متطلباته المادية 
المزدوجة والقصور. ومع الزيادة في الطلب على ذلك النوع من العقارات كان 

، عبإلرضاء رغبات هذه الفئة من الشعلى المطورين العقاريين التحرك بسرعة 
يالت ففقام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات هائلة من األراضي لبناء ال

والقصور الكبيرة بمواصفات وخصائص تلبي احتياجات السكاان. وكان من 
ضمن العوامل الهامة التي يجب على المطورين العقاريين أخذها بعين 
االعتبار هي المناطق واألحياء السكنية التي تتواجد بها تلك الفلل والمنازل، 

ات الجديدة والمجمعفأصبح االتجاه العام هو بناء الفلل والمنازل في المدن 
السكنية وبعض مناطق وسط البلد الراقية. وفيما يلي سنستعرض أكثر المناطق 

 شعبية للبحث عن فلل ومنازل للبيع في مصر
: فلل للبيع بالقاهرة  كونها العاصمة فهي الوجهة األولى لعدد كبير :أوالا

ا أنها ممن رجال األعمال المصريين والمستثمرين األجانب للسكن واإلقامة، ك
مكان اإلقامة المفضل ألغلب المغتربين العرب الذين يمثلون الشريحة األكبر 



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

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

 ــ 39ــ 

في مصر. وعندما ُيفكر هؤالء في االستقرار يبحثون عن أول ما يبحثون 
 :؛ وذلك يرجع إلى أنها فلل للبيع بالقاهرة عن

فهي تحتوي على أهم الجامعات  –المركز التعليمي األكبر في مصر  •
فهي تحتوي  –المركز الطبي األكثر كفاءة  • .والمدارس الحكومية والدولية

على أكبر مستشفى تعليمي حكومي باإلضافة إلى عدد كبير من أكبر 
فهي تحتوي على أكبر  –مركز التسوق األكبر  • .المستشفيات المتخصصة

مراكز التسوق مثل: مول العرب وكايرو فيستيفال سيتي وسيتي ستارز وغيرهم 
 .لتسوق التجاريةمن أكبر األسواق ومراكز ا

 :ومن أكثر األماكن شعبية للبحث عن فلل للبيع بالتقسيط بالقاهرة
هي من أكبر المدن الجديدة في مصر؛ وتتميز بموقعها  –القاهرة الجديدة 

الجغرافي الفريد فهي تبعد تمام البعد عن صخب وازدحام وسط المدينة وفي 
ائري ثل: الطريق الدم -نفس الوقت ترتبط بها عن شبكة كبيرة من الطرق 

ُتمكنك من الوصول إلى وجهتك أينما  –ومحور المشير وطريق السويس 
كانت في غضون دقائق، وتتميز المدينة بالتخطيط العمراني الجيد الذي 
ا بانتشار  يفصل بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية، كما تتميز أيضا

يام بالهواء النقي طوال أالمساحات الخضراء في أطرافها فيستمتع السكاان 
العام. فضالا على أن المدينة تحتوي على كافة المرافق والخدمات الرئيسية 
والمراكز الترفيهية التي تالقي رغبات السكاان من: مراكز تجارية للتسوق 
ومطاعم وكافيهات ودور سينما وجامعات ومدارس، فضالا عن قربها من 

فلل  ساهم في زيادة إقبال المشترين علىمطار القاهرة الدولي. كل ذلك وأكثر 
 .للبيع بالقاهرة الجديدة

https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%81%
D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html 

https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9.html
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 فلل للبيع بالقاهرة - 12

 دد من التجمعات السكنية ُيعد أشهرها التجمعوتنقسم القاهرة الجديدة إلى ع
الخامس، ويتميز ذلك التجمع السكني بأنه يحتوي على أكبر الشوارع التجارية 
واألكثر حيوية في القاهرة الجديدة وهو شارع التسعين الذي ُيعد المركز 
الرئيسي لكافة الشركات والبنوك هناك. ولذلك ُيفضل العديد من رجل األعمال 

ع بالتجمع فلل للبي مرين البحث عن فلل دوبلكس هناك. وتبدأ أسعاروالمستث
جنيه. أما الرحاب فهي ثاني المناطق شعبية  4,000,000من  الخامس

ات ة، وتتميز الرحاب بالهدوء والمساحللبحث عن فلل فخمة في القاهرة الجديد
الخضراء الواسعة كما أنها تحتوي على كافة المرافق والخدمات األساسية التي 
تعمل على تلبية احتياجات السكان من مول وسوق تجاري ومنطقة خاصة 
للمطاعم والكافيهات ومراكز طبية ونادي رياضي ومساجد. وُيعد متوسط 

ال ل من نظيره في التجمع ليكون متوسط سعر فياسعار فلل للبيع بالرحاب أق
 .جنيه 2,000,000للبيع هناك 
ثاني المدن الجديدة شعبية عند البحث عن فلل صغيرة للبيع  –الشروق 

وذلك ألنها تتميز بموقعها النائي عن الصخب والضوضاء واالزدحام فيعم 
مدن د من الالهدوء جميع أحيائها وشوارعها، وُتعد الشروق قريبة جداا من عد

الساحلية التي ُتعد وجهة مميزة لقضاء عطلة صيفية رائعة مثل: راس سدر 
أقل  فلل للبيع بالشروق ودهب وراس شيطان وطابة وغيرهم. وُتعد أسعار

 .جنيه 1,700,000نسبياا من القاهرة الجديدة لتبدأ من 
ثالث المدن الجديدة شعبية للبحث عن فلل مودرن للبيع،  – أكتوبر 6

اكتوبر من أكبر المدن السكنية الصناعية في القاهرة الُكبرى  6وُتعد مدينة 

https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82.html?ob=pa
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82.html?ob=pa
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وتتميز بأنها مدينة متكاملة تحتوي على مطار دولي خاص بها ومدارس 
وجامعات ومراكز تسوق تجارية ومصانع ويوجد بها كافة المرافق والخدمات 

ئيسية، ويحدها شبكة طرق تجعلها على مقربة من كافة أنحاء الجمهورية الر 
 :فيصلها ب

 مناطق وسط المدينة مثل المهندسين والزمالك: المحور •
 الهرم والمعادي والتجمع الخامس: الطريق الدائري •
 االسكندرية والساحل الشمالي: طريق مصر اسكندرية الصحراوي •

 6فى  الفلل ة أحياء القاهرة. وتبدأ اسعارفهناك أنت على مقربة من كاف
 .جنيه 1,450,000من  اكتوبر

 ثانياا: فلل للبيع باالسكندرية
ثاني أكبر المحافظات المصرية وميناء مصر األول، يقصدها رجال 

عمال والمستثمرين لقضاء أعمالهم التجارية وُيفضلها المغتربين لكونها األ
عروس البحر المتوسط. كالقاهرة تحتوي االسكندرية على كافة مقومات الحياة 
التي تجعل منها الُمستقر المثالي للباحثين عن فلل دبلكس للبيع مثل: 

. كما لكافيهاتالجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز التسوق والمطاعم وا
تمثل االسكندرية المنتجع االستجمامي األمثل للعديد من السكاان الذين يرغبون 
في الهروب من صخب القاهرة وازدحامها بفضل مناخها الرائع صيفاا وشتاءاا 
وهدوء شوارعها واحتوائها على عدد كبير من الشواطيء والمنتجعات السياحية 

 .فلل للبيع باالسكندرية ال علىالراقية فذلك أدى إلى زيادة اإلقب
وُيعد العجمي من أشهر أحياء االسكندرية عند البحث عن فلل فخمه للبيع 
وذلك لمكانته التاريخية الكبيرة التي اكتسبها منذ االحتالل الفرنسي على 
مصر، فقد كان المستقر الرئيسي لقادة الجيش الفرنسي آنذاك فعملوا على 

https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1.html?ob=pa
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1.html?ob=pa
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
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نشاء عدد كبير من القصور والفلل الفاخرة لتصبح وجهتهم  تطوير الحي وا 
ا المستقر لعدد كبير  الخاصة عند المكوث في مصر. كما كان العجمي أيضا
من رجال الدولة المصريين وكبار رجال األعمال والمشاهير وال يزال الحي 
يحتفظ بتلك المنزلة إلى اآلن فهو يحتوي على عدد كبير من فلل فاخرة للبيع 

عليها المشترين من كل حدب وصوب. وُتعد أسعار فلل للبيع التي يقبل 
 2,000,000بالعجمى هي األعلى في االسكندرية ليكون متوسط سعر الفيال 

 .جنيه
وأخيراا بعد ما استطلعنا سوياا أفضل األماكن في مصر للبحث عن فلل *

ث حبالتقسيط يأتي السؤال األهم، مطلوب فيال للشراء، ماذا أفعل؟ إذا كنت تب
عن فلل للبيع بمصر ُيمكنك أن تجد ما تريد على الموقع الخاص بنا، يوجد 
لدينا قأئمة بأفضل فلل للبيع بالصور الخاصة بكل فيال من الداخل والخارج؛ 
كل ما عليك فعله هو أن ما تريد ومن ثم تتواصل مباشرة مع الوكيل العقاري 

 .المسؤول عن الفيال لشرائها مباشرة
https://www.propertyfinder.eg/ar/%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9/%D9%81%

D9%84%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 
 خلوي في سوريةخدمة الدفع اإللكتروني متاحة لكل خط  - 13

 2021أيار  25 :الخبير السوري 
بين منهل جنيدي المدير العام للهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد أن خدمة 
الدفع اإللكتروني تأتي حلقة متقدمة في العمليات اإللكترونية التي يستطيع 
المواطن من خاللها التعامل مع الخدمات من الجهات العامة أو الخاصة دون 

 .ة إلى مراجعتهاالحاج
ولفت إلى أن الخدمة ستكون متاحة لكل المشتركين الحاصلين على خط 
خلوي بغض النظر عن نوع الجهاز الخلوي الذي يمتلكونه حيث تم إطالقها 

المتاحة لكل أنواع الهواتف أو عبر خدمة ” يو اس اس دي“عبر تقنية 
اتجاهين لكتروني بالتطبيقات وبذلك سيكون متاحاا ممارسة عمليات الدفع اإل

من زبون إلى زبون أو من الزبون إلى الفعالية االقتصادية الحكومية أو 
 .الخاصة التي يحصل المواطن على خدماتها في تعامالته اليومية

وأكد جنيدي أنه تم اتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة لتكون وسيلة الدفع 
الذي  م خصم المبلغعبر الشركات الخلوية سهلة وبسيطة وآمنة بحيث ال يت

يريد المواطن دفعه من حسابه اإللكتروني إال بعد التأكد من وصوله إلى الجهة 
   .التي تم الدفع إليها بما يضمن حقوق الزبون والجهة التي يقوم بالدفع إليها

http://syrianexpert.net/?p=58075 
 

 4060شركة تطوير عقاري رساميلها اإلجمالية  67ترخيص  - 14
 رةمليون لي

 2021أيار  25 :الخبير السوري 
بلغ عدد شركات التطوير العقاري، التي رخصتها هيئة التطوير 
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، ست منها عائدة للقطاع 67واالستثمار العقاري ترخيصاا نهائياا حتى تاريخه 
مليون ليرة سورية، حصة االستثمار األجنبي  4060العام، برساميل إجمالية 

، كما بلغ عدد الشركات المرخصة %1,4ه مليوناا، أي ما نسبت 164منها 
 1,229مليون، شّكل االستثمار األجنبي منها  2100، برساميل 39أولياا 

 العام  ، علماا أن الهيئة منحت، خالل الربع األول من%91,10مليوناا، بنسبة 
 .الجاري، ترخيصاا نهائياا ألربع شركات، وأولياا لشركة واحدة

المهندس أيمن محمد مطلق إن الهيئة تعمل على وقال المدير العام للهيئة 
إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تساعد على تلبية 
االحتياجات السكنية للناس، وهي مهّمة مستمرة تتجّسد باختيار المواقع 
قامة مناطق تطوير عقاري عليها، وذلك بالتنسيق مع  المناسبة إلحداث وا 

ة، إضافة للترخيص لشركات جديدة، حيث وضع الجهات العامة ذات الصل
حجر األساس ألول مشروع سكني، نهاية آذار الفائت، وهو مشروع تالل 

 .إميسا في منطقة أم العظام في حمص
كما أنجزت الهيئة مشروع تعديل قانون التطوير واالستثمار العقاري رقم 

يؤّسس ، وهو حالياا قيد المناقشة في مجلس الشعب، إذ 2008لعام  15
المشروع للمرحلة المقبلة، وينسجم مع خطط إعادة اإلعمار، كونه يشجع على 
التوّسع في إطالق مشاريع جديدة وحيوية، اعتماداا على تقديم المزيد من 

 .التسهيالت وتبسيط اإلجراءات
 مناطق التطوير

تعمل الهيئة بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداا إلحداثها 
ق تطوير جديدة خاصة أو عامة، ويوجد حالياا، وفقاا لمطلق، عدد منها كمناط
 :أهمها
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هكتارات، تؤمن  8,204ثالث مناطق في ريف دمشق بمساحة إجمالية  –
 .وحدة سكنية، وتعود ملكيتها لشركات خاصة 7950
 172,48خمس مناطق في حماة، ملكيتها عائدة للدولة، بمساحة  –

 .وحدة 3439هكتاراا، تؤمن 
 894,61سبع مناطق في حلب، اثنتان منها تعودان لشركات خاصة بـ –

 .وحدة 37723هكتاراا، تؤمن 
هكتاراا، تؤمن  69,6منطقتان في حمص، تعود ملكية إحداها للدولة، بـ –
 .وحدة 2400
 .هكتاراا  256منطقة في درعا، تعود ملكيتها للدولة، بـ –
هكتاراا، تؤمن  64,61ـإضافة لوجود أربع مناطق، قيد اإلحداث، ب –
 .وحدة 7651

فيما تعمل الهيئة، من خالل مشاركتها في اللجنة الوزارية المختصة، على 
وضع مؤشرات لتصنيف أراضي أمالك الدولة المعتمدة من هيئة التخطيط 
اإلقليمي في محاور التنمية المكانية في ريف دمشق، وتقييمها حسب ميزاتها 

 .، تمهيداا إلحداث مناطق جديدةوأهميتها وأولوية العمل بها
 العالقة مع الجهات

يرى المطلق أن الهيئة ال تواجه صعوبات حقيقية تعترض سير عملها، 
عندما يتعلق األمر بتشابك ملكيات وتبعية العقارات مع أكثر من وزارة أو 
محافظة أو مؤّسسة، كون اختيار المناطق المرشحة للدراسة واإلحداث، تكون 

من قبل الوحدات اإلدارية )مجالس المدن والبلديات..(، أو أنها  عادة مقترحة
تقع ضمن ملكية شركات التطوير المرخصة أصوالا لدى الهيئة. أما عن تنسيق 
األدوار مع الشريكة اإلستراتيجية في القطاع العقاري، أي هيئة اإلشراف على 
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الهيئة  بينالتمويل العقاري، فإن التنسيق، كما يؤكد مطلق، قائم ومستمر 
وجميع الجهات العامة والخاصة ذات العالقة بالشأن العقاري، والسيما هيئة 
التمويل، حيث إن األدوار لكل من الهيئتين واضحة ومحّددة بموجب القوانين 

 .واألنظمة المعمول بها، وال توجد أية عقبات تشوب العمل المشترك بينهما
 ..لهذه األسباب

ل بأنه يؤخذ على الهيئة تباطؤ نشاطها، وضعف ال يؤيد مطلق الرأي القائ
تأثيرها منذ إحداثها، واصفاا إياه بالرأي غير الدقيق والبعيد عن الواقع 
والموضوعية، فالهيئة قامت وتقوم بكامل دورها الذي أناطه بها قانون إحداثها 

/، أما إن كان المقصود هو عدم تنفيذ مشاريع التطوير المحدثة، 15رقم /
مر متعلق بالظروف الراهنة، والسيما آثار الحرب على سورية فهذا األ

وانعكاسها على االستثمار بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، الذي 
تأثر كغيره من القطاعات باإلرهاب واألعمال التخريبية، إضافة لالرتفاع 
الكبير والمتزايد باألسعار والمواد واألجور والمحروقات وصعوبة تأمينها، 
والحصار االقتصادي الظالم على البالد، الذي يشّكل عائقاا ال يمكن تجاهله 

 .حيال تنفيذ أية مشاريع جديدة، سواء في القطاع العقاري أم في غيره
 ..عن الترويج

تنفذ الهيئة خطتها الترويجية، سنوياا، من خالل المشاركة في المعارض 
قانون التطوير، والمزايا والمؤتمرات والندوات، والتي تعرض، من خاللها، 

والتسهيالت والحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات المرخصة، واإلجراءات 
الالزمة لتأسيس وفتح فروع للشركات األجنبية، وكيفية الحصول على تراخيص 
لهذه الشركات، إضافةا لعرض أهم الفرص االستثمارية المطروحة، والخرائط 

رغب ع وكيفية التقدم والتعاقد عليه، وتزويد من يوالبيانات المتعلقة بكل مشرو 
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باللغة االنكليزية، التي تحتوي معلومات وخرائط عن  (CD) باألقراص الليزرية
لبعث ا…الفرص المطروحة، ونسخاا من قانون التطوير مترجمة إلى لغات عدة

 http://syrianexpert.net/?p=58064 أحمد العمار –
 

 ..بل االستثمار في سوريةوزير االقتصاد يبّشر بمستق - 15

 ..وزير االقتصاد يبّشر بمستقبل االستثمار في سورية 
 :الخبير السوري

أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن المرحلة القادمة 
ستكون أفضل اقتصادياا وسورية هي بيئة مناسبة لالستثمار معوالا على الهيئة 

تكون واجهة لالستثمارات الداخلية والخارجية العامة لالستثمار باعتبارها س
والجهة األلمع وأن االتكال سيكون عليها خالل المرحلة القادمة مرحلة إعادة 

 .اإلعمار
كالمه هذا جاء خالل االجتماع الذي عقد في هيئة االستثمار السورية 
مؤكداا أن رأس المال المحلي في سورية كبير وأكبر مما هو متوقع إضافة 

ودخوله  18أس المال الموجود بالخارج وأن صدور قانون االستثمار رقم إلى ر 
حيز التنفيذ العملي سوف يساهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس 
األموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات تشكل أولوية بالنسبة لسورية 

تاج يع قاعدة اإلنفي المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، بما يسهم في توس
والخدمات واستثمار الموارد المحلية والطاقات المتاحة والمعطلة وبالتالي 
تسريع دوران عجلة االقتصاد وزيادة فرص العمل، ورفع معدالت النمو 

 .االقتصادي سعياا نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة
ن منح و الوزير الخليل أضاف : إن قانون االستثمار الجديد يعتبر أول قان
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مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين ونعمل ضمن دليل 
اإلجراءات على إلزام الجهات العامة بالمهل المحددة بحيث ال تتجاوز مهلة 

 .يوماا  30البت بمنح إجازة استثمار جاهزة مدة 
 وخالل االجتماع وجه الخليل القائمين على الهيئة بالعمل الحثيث باتجاه
استكمال كافة التحضيرات المطلوب القيام بها، والسيما فيما يتعلق بضرورة 
اإلسراع بإعداد دليل اإلجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتضمن 
جراءات الترخيص  الضوابط والشروط والمعايير الفنية واألعباء المالية، وا 

ددة بإطار ن محالواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، بحيث تكو 
زمني ملزم وتصميم نموذج إجازة االستثمار وفقاا للقانون الجديد التي سيتم 
منحها بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات الالزمة لتنفيذ المشروع وفق 

 .أدلة اإلجراءات المعتمدة
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ ما يلزم النطالق العمل بمراكز خدمات 

الهيئة وفروعها، ومخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في المستثمرين في 
هذه المراكز، إضافة إلى وجوب إعداد مشروع خريطة االستثمار الخاص بما 
عداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع  ينسجم مع أحكام القانون الجديد، وا 

ن و االستثمارية، كما وجه العاملين في الهيئة بإعداد نسخة مترجمة عن القان
باللغة اإلنكليزية بشكل عاجل، لموافاة البعثات السورية  2021لعام  18رقم 

العاملة في الخارج وبعثات الدول العربية واألجنبية العاملة في سورية بنسخة 
عنها. كما تطرق الوزير الخليل خالل االجتماع إلى بعض القضايا اإلدارية 

ا بشكل التي تقع على عاتق كادرهالمتعلقة بعمل الهيئة، مشيراا إلى المسؤولية 
خاص لجهة القيام بجميع األنشطة الترويجية لجذب االستثمار المحلي 
والخارجي، فضالا عن ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة 
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االستثمار، ومعالجة القضايا التي تواجه كافة المستثمرين بالسرعة الممكنة 
 .وبالجودة المطلوبة

http://syrianexpert.net/?p=58073 
 

أخيراً خطوة تأخرت ألف عام..ربط مخرجات البحث العلمي  - 16
 بمتطلبات المجتمع

 14/06/2021 :  البعث  
تنظم جامعة دمشق ورشة للبحث العلمي ببرنامٍج مكثٍف ونشاطاٍت  

ة نحو تشاركي” متعددة تشمل كل القطاعات على مدار أسبوٍع..تحت عنوان
لتكون األولى من نوعها على هذا المستوى، وبمشاركٍة   ،”يةبحثية تطبيق

واسعٍة من مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات هدفها تحويل احتياجات 
القطاعات اإلنتاجية إلى أفكار بحثية، حيث افتتح الورشة الدكتور محمد يسار 
عابدين رئيس جامعة دمشق بالتأكيد على ربط مخرجات البحث العلمي 

لبات المجتمع من خالل تكامل الجامعة مع مختلف جهات القطاع بمتط
الحكومي والخاص، مؤكداا أن أهمية الورشة تنبع من ابتعادها عن اللقاءات 
التقليدية بهدف توفير مناخ مناسب للتقارب والتكامل لالستفادة من جميع 
 مخرجات األبحاث العلمية التي تجري في جامعة دمشق، والتأكيد على جدية

 .البحث العلمي الذي بات مطلباا متزايداا للتنمية
” البعث“الدكتور فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق وفي تصريٍح لـ 

تحدث عن أهمية انعقاد الورشة انطالقاا من إدراك الجهات المعنية بأن غالبية 
رسائل الماجستير والدكتوراه التي تنجز ال هدف مثمر لها، مضيفاا أن ما يحز 

أساتذة وطالب وطاقات إضافة إلى أموال ”نفس امتالكنا لكل اإلمكانياتبال
ومع ذلك ال يتم استغاللها أو االستفادة منها..! وهذا ما ” رصدت لهذا األمر
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نلمسه من رسائل الدكتوراة والماجستير الُمنجزة التي توضع على الرف..!، 
 أي فكرة ألي رسالةأن األمر اليوم قد اختلف، ولن يتم االنطالق من   مؤكداا 

نما  إذا لم تكن لها حاجة مجتمعية، مشدداا على أن الورشة لن تكون النهاية وا 
هي بداية عمل حثيث، خاصة وأنها تحتاج لعمل مستمر ومتواصل مع كل 

 .الجهات ستقوم بعدها الجامعة بأخذ محور معين لكل ورشة على حدىا 
تحدة للسكان في الدكتور عمر بالن ممثل مساعد لصندوق األمم الم

ق الدعم والتنسي  أن أهمية الورشة تنبع من خالل  ”البعث”سورية أوضح لـ
عطاء الحوافز لألساتذة والمدرسين والباحثين في مجال البحث  والتشبيك وا 
العلمي، موضحاا المحاور األربعة التي يعمل الصندوق عليها المتضمنة بدايةا 

ين والعنف القائم على النوع الصحة اإلنجابية، والمساواة بين الجنس
االجتماعي، إضافة إلى محور دعم ودمج الشباب والمحور الرابع واألخير 
المتعلق بالسكان والتنمية والبيانات الديموغرافية، ومن هنا تأتي أهمية 
األبحاث، وهي موضوع مشترك بين كل هذه المحاور، التي تحتاج لتقييم 

 .تخطيط سليم وتقييم ومراقبة ومتابعةالوضع الراهن واالحتياجات، ومن ثم 
حسيَّان عميد كلية الصيدلة في جامعة   في حين أكدت الدكتورة جميلة

أن خصوصية الورشة تأتي من كونها األولى من نوعها ” البعث”لـ  دمشق
على هذا المستوى سواء من حيث الوزارات والقطاعات والمؤسسات الخدمية، 

 بحاث العلمية التي تنجز، مشيرة إلى وجودللتشبيك معها من أجل تفعيل األ
أبحاث كثيرة في الكليات الطبية كالصيدلة لها عالقة مباشرة بالمجتمع كدراسة 
تحسين بعض المواد الدوائية أو دراسة التسممات الناتجة عن تلوث الهواء، 

في  للتطبيق عوضاا أن تبقى  التي من المفيد والضروري أن تخرج نتائجها
 .األدراج
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تأكيده على وجود خلل بالبحث بين من يقوم به وبين الجهة المعنية، وب
أوضح الدكتور مجدي الجمالي مدير الهيئة العليا للبحث العلمي في تصريٍح 

أن األهمية الكبرى للورشة تنبع من التشاركية التي تعاني من خلل ” البعث“لـ 
قة بدراسات المتعل ظهر في عدة نماذج ُقِدمت كتلك التي عرضتها وزارة التربية

تُنجز وتنتهي بنتائج ال تصل إلى الجهة المعنية، ما يعني سوء بالتنسيق، 
 العميد  بينما أكد مدير مركز البحث العلمي ممثل إدارة الخدمات الطبية

ين على أهمية تعزيز التشاركية ب” البعث“الطبيب باسم ديوب في حديثه لـ 
ر ث العلمي وتطوير التكامل باألفكاكافة القطاعات والمؤسسات في مجال البح

سعياا نحو إيجاد أبحاث تهدف في هذه المرحلة لدعم االقتصاد والتنمية وصوالا 
لتحقيق األهداف الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي ودعماا الستمراريتها 

 http://syrianexpert.net/?p=58330  في المنظور القريب..البعث
 

 لألمالك البحرية بأولوية سياحية خطة استثمارات تنموية - 17

 16/06/2021 :البعث  
يأتي طرح مواقع شاطئية من األمالك البحرية لالستثمار على امتداد 
الشاطئ السوري والذي دخل حّيز التنفيذ بعد إعالن المديرية العامة للموانئ 
 عن مزايدات الستثمار هذه األمالك، ليعيد إلى واجهة االهتمام أولوية تحقيق
الجدوى االستثمارية والريعية االقتصادية والوظيفة السياحية التي تشّكل قيمة 
مضافة من هذا االستثمار المنّظم والمدروس والمجدي، وهذا من شأنه أن 
يغلق باب اإلشغاالت العشوائية، بما ينعكس على جمالية الشاطئ وفي الوقت 

لسياحة لمفتوحة أمام انفسه يدعم السياحة الشعبية ويوّسع مساحات الشواطئ ا
الشعبية التي تجذب الكثير من مرتادي وقاصدي هذا النمط السياحي األوسع 
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من غيره ألنه يالئم أوسع الشرائح في المجتمع. ولعّل عودة استثمار األمالك 
البحرية وفق ضوابط واشتراطات محّددة لتنظيم العملية االستثمارية وتحديد 

ل األمالك البحرية يكفل تحقيق الجدوى الخدمية األهداف الرئيسية إلعادة تأهي
واالقتصادية والسياحية والبيئية والتركيز على المشروعات المولدة لفرص 
يجاد خطة متكاملة  العمل، مع الحفاظ على الواجهة البحرية لمدينة الالذقية وا 

 .اا إلعادة تنظيم األمالك العامة البحرية وتوظيفها جمالياا واستثمارياا واقتصادي
وللوقوف على واقع استثمار األمالك البحرية على امتداد الساحل السوري 
واإلجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للموانئ في هذا المجال، أشار مدير 

قة إلى انطال” البعث”عام مديرية الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي لـ
 المدروس والمحّفز والمجديجديدة لمديرية الموانئ في التعاطي االستثماري 

مع األمالك البحرية، حيث أوضح أن المديرية تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل 
لتطبيق القرارات الجديدة في إطار استثمار األمالك البحرية بطريقة المزايدة 
العلنية لالستثمار الموسمي واالستثمار المؤقت، وفيما يخّص االستثمار 

ت الخيم والمظالت وخدمات الشاطئ والذي ينتهي الموسمي المحدود بإشغاال
بانتهاء الموسم الصيفي في بداية شهر تشرين الثاني، فإن المواقع المعروضة 
تشمل الشواطئ المفتوحة والشعبية بنسب محّددة من طول الشاطئ في كل 

 .منطقة عقارية على امتداد الشريط الساحلي
ال  م االستثمارات بحيثورّكز قبرصلي على اعتماد معايير وأسس تنظي

من طول الشاطئ والباقي يكون شاطئاا  %20تتجاوز المواقع المعروضة نسبة 
أمتار بين كل  5شعبياا مفتوحاا، مع الحفاظ على مساحات خالية ال تقّل عن 

استثمار وآخر ليكون متاحاا للعامة وهناك االستثمار الدائم الذي يشمل 
ّم طرح ع السياحية والمزارع السمكية والتي يتالفعاليات االقتصادية مثل المشاري
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مواقعها بالتوافق مع الخارطة االستثمارية التي يتّم إنجازها بالتعاون ما بين 
 .وزارتي النقل والسياحة وهيئة التخطيط اإلقليمي

وحول هذا االستثمار المؤقت طويل األمد بّين قبرصلي أن هذا االستثمار 
االستثمارية المعّدة من قبل وزارة السياحة وهيئة يتّم باالعتماد على الخارطة 

التخطيط اإلقليمي بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حيث يتّم تحديد الصفة 
االستثمارية لكل قطاع بحسب طبيعة الشاطئ والبنى التحتية وستتّم هذه اآللية 
لالستثمار التي تتيح مجال المنافسة وجذب االختصاصين في مجال 

لسياحي أو اإلنتاجي، مما يسمح باالستفادة من الموارد المتاحة االستثمار ا
 .وتحقيق عائدية استثمار أفضل وضمان خدمات مناسبة

وأشار مدير عام الموانئ إلى أنه تّم طرح موقع لالستثمار طويل األمد 
في مجال االستزراع السمكي )أحواض شاطئية وأحواض عائمة في البحر( 

رية، كما تّم طرح موقع لالستثمار السياحي كناٍد في منطقة طوق جبلة العقا
صالحها في مدينة الالذقية. وتركزت االستثمارات في شاطئ  لليخوت وا 
 .الشقيفات وفي الالذقية في شاطئ وادي قنديل وفي بانياس في شاطئ جوبر

وأكد مدير عام الموانئ على األهمية االقتصادية في توفير جو تنافسي 
في المشاركة سواء لالستثمار الموسمي )خدمات شاطئية لالستثمار ومساواة 

نتاجية كالمزارع السمكية(  / أو لالستثمارات االقتصادية/ مشاريع سياحية وا 
واستقدام المؤهلين لالستثمار من خالل الشروط المحّددة ضمن دفاتر الشروط 

اس يالفنية والحقوقية والمالية، فعلى سبيل المثال شاطئ جوبر شمال مدينة بان
ليرة للمتر وبنتيجة المزايدة وصل سعر المتر  6000يصّنف درجة ثالثة بسعر 

 .ليرة 11800إلحدى الشرائح إلى 
وهذه االستثمارات تأتي لتعطي قيمة تنموية إنتاجية مضافة للشاطئ، 
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وتكون محّفزاا لمشروعات التنمية الشاطئية التي تشّكل مورداا لعائدات اقتصادية 
 تحصيلها من االستثمارات البحرية والمالحية..البعثمنتظرة باإلمكان 

http://syrianexpert.net/?p=58411 
 

جدل وخالفات في الواليات المتحدة بسبب رفع العقوبات عن  - 18
 شركتين لرجل األعمال السوري سامر فوز؟

 16/06/2021 :الخبير السوري  
بطتين تين مرتأثار قرار وزارة الخزانة األمريكية إلغاء العقوبات عن شرك

 .برجل أعمال سوري؛ تساؤالت ومطالبات في الكونغرس لتفسير هذه الخطوة
وكانت وزارة الخزانة األمريكية قد نشرت، الخميس، قائمة محدثة تتعلق 
يران، تضمنت إزالة شركتين تابعتين لسامر فوز  بالعقوبات المرتبطة بسوريا وا 

قتهما وأوروبية بسبب عالوشقيقه حسن، اللذين يخضعان لعقوبات أمريكية 
 .بالحكومة السورية

، المملوكة لسامر” إي أس أم للتجارة الدولية“والشركتان المعنيتان هما 
 .المملوكة لحسن، ومقرهما اإلمارات” سيلفرباين دي إم سي سي”و

أن أعضاء في الكونغرس ” واشنطن فري بيكون“من جهته، ذكر موقع 
بايدن، مؤكدين أن وزارة الخزانة رفعت وجهوا أسئلة إلى إدارة الرئيس جو 

 .العقوبات عن شركتي فوز، دون استشارة الكونغرس، ودون تقديم تفسير
لكن فوز يخضع للعقوبات قبل بدء تطبيق قانون قيصر، وبالتالي فإن 
اإلدارة ليست مضطرة الستشارة الكونغرس قبل رفع العقوبات، علما أن األمر 

 .رفع العقوبات بشكل كامل عن الشخصيتينيتعلق بالشركتين تحديدا دون 
واتهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب إدارة بايدن بأنها تحاول 



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

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

 ــ 55ــ 

إرضاء إيران قبيل استئناف المفاوضات حول الملف النووي اإليراني في فيينا 
هذا األسبوع، ال سيما أن رفع العقوبات شمل مسؤولين إيرانيين سابقين 

 .فط اإليرانيوشركات مرتبطة بتجارة الن
لكن وزارة الخزانة األمريكية تحدثت في بيان لها عن أن هذا التغيير في 

تغير في سلوك أو وضع من جانب األطراف “قائمة العقوبات جاء بناء على 
 .، دون توضيح الجديد الذي طرأ وسمح برفع العقوبات”الخاضعة للعقوبات

ن خالل الحرب سامر فوز تربح مباشرة م“وقال النائب جو ويلسون: 
 .”السورية

وكانت وزارة الخزانة األمريكية قد بررت فرض العقوبات على فوز وآخرين، 
مرتبطون بشبكة دولية تستفيد منها “، بأنهم 2019حزيران/ يونيو  11في 

، مضيفة أن العقوبات ستعمل على قطع إمدادات ”السلطات السورية
 .واستثمارات الحكومة السورية

سيعزز التزام الواليات المتحدة بفرض خسائر “اإلجراء وتابعت بأن هذه 
 .ا، وفق تعبيرها حينه”مالية على من يدعمون األسد، بما في ذلك سامر فوز

 http://syrianexpert.net/?p=58373 وكاالت
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 
 


