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

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

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 

 سؤول.   أطيب التمنيات. هو الم
 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 
 يفتقدون الحماية الكافية ألموالهم« العمالت المشفرة»مستثمرو  - 1

 «سوق التشفير»األكثر شيوعًا عن  5األسئلة الـ  
« المفاتيح الفريدة»يتحمل مالكو العمالت المشفرة مسؤولية رعاية 

 الخاصة بهم. من المصدر
 2021يوليو  03 :التاريخدبي  ■سامح عوض هللا  :المصدر

يبذل المتداولون في سوق العمالت المشفرة جهوداً كبيرة السترداد أموالهم 
التي قد يخسرونها جراء تداول األصول المشفرة، حيث ال تتمتع بالحماية 
الكافية عند حدوث خطأ ما، فالمواجهة التي حدثت بين الجهات التنظيمية 

، إحدى «بايناناس»ومنصة  المسؤولة عن سوق المال في المملكة المتحدة،
 .أكبر بورصات العمالت المشفرة في العالم، تذكر المتداولين بذلك

عن هيئة الرقابة المالية في بريطانيا « فاينينشيال تايمز»ونقلت صحيفة 
أشخاص مشترين محتملين  10تأكيداتها، أن أقل من شخص واحد من بين كل 
مية بشأن العمالت المشفرة، للعمالت المشفرة، تلقوا بالفعل تحذيرات رس

% من مالك العمالت المشفرة يعتقدون بشكل غير صحيح 15موضحة أن 
أن لديهم بعض شبكات األمان المالي. وأجابت الصحيفة عن األسئلة الخمس 

 .األكثر شيوعًا عن سوق التشفير
 لماذا ال توجد إجراءات لحماية المتداولين في سوق العمالت المشفرة؟ 1

تيرة التطور في مجال العمالت المشفرة قدرة الهيئات فاقت و  ■■
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التنظيمية والرقابية على االستجابة، فقد خرجت معظم القواعد المالية في العقد 
، عندما ظهرت 2008الماضي من رحم األزمة المالية العالمية في عام 

كهواية لمجموعة صغيرة من المستخدمين المتحمسين لشبكة « بيتكوين»
لكن يبقى السؤال األساسي: ما هو التشفير؟ ولماذا ال يدخل بسهولة اإلنترنت، 

في اإلطار التنظيمي الحالي. يقول الرئيس التنفيذي في مؤسسة خدمات 
ال »بالمملكة المتحدة، أنتوني مورو، إنه « أوبن موني»االستشارات المالية 

ات المالية توجد إجراءات كفيلة بحماية المتداولين، فالمنظمون وصانعو السياس
 .«يكافحون لتحديد اإلجراءات التي يجب أن تتخذ

وفي المملكة المتحدة، هناك نظام لتأمين الودائع، لكنه ال يغطي مخاطر 
تداول العمالت المشفرة، وكذلك في أوروبا، تقع معظم األصول المشفرة خارج 

ركات تشريعات الخدمات المالية، أما في الواليات المتحدة، فإنه يتم ترخيص ش
وساطة العمالت المشفرة باعتبارها شركات تحويل األموال، وليس كمؤسسات 

 .استثمارية
هل الشركات التي تعمل في مجال إدارة األصول المشفرة غير منظمة  2

 حقًا؟
نعم، ففي سويسرا، التي سعت إلى تشجيع هذا المجال، تعتبر  ■■

ى ترخيص وتفي عمليات تبادل العمالت المشفرة قانونية، إذا حصلت عل
بالقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، لكن في الواليات المتحدة، فإن لجنة األوراق 
المالية والبورصات األميركية، أكبر منظم لألسواق، تعتبر العمالت المشفرة 

ليست أوراقًا مالية. أما في المملكة المتحدة، فإنه يتعين على « بيتكوين»مثل 
جال تداول العمالت المشفرة، التسجيل لدى الجهة الشركات التي تعمل في م

 .التنظيمية لمراقبة مكافحة غسيل األموال



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

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

 ــ 6ــ 

 ماذا يحدث إذا حظرت الجهات التنظيمية تداوالت األفراد؟ 3
رمزياً أكثر من كونه تحريميًا، « باينانس»قد يبدو قرار إيقاف بورصة  ■■

، رغم Binance.com إذ اليزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى موقع
التحذيرات من عدم السماح لها بالعمل في المملكة المتحدة. كما تنشر الجهة 
التنظيمية في المملكة المتحدة قائمة بالشركات التي تعتقد أنها تقدم خدمات 

 .تشفير من دون إذن، وتوصي بعدم التعامل معها
ء وفي الواليات المتحدة، يمنع المستثمرون المقيمون داخلها من شرا

األصول الرقمية، ما لم تكن الشركات التي تعرضها مسجلة لدى لجنة تداول 
 .«باينانس»السلع اآلجلة، وُيحظر عليها االستثمار في 

ماذا لو فقدت كلمة المرور المشفرة الخاصة بي على بورصات التداول 4 
 أو ُسرقت؟
« المفاتيح الفريدة»يتحمل مالكو العمالت المشفرة مسؤولية رعاية  ■■

الخاصة بهم، والتي تعمل مثل كلمات المرور وتسمح للمستخدمين بشراء وبيع 
أصول التشفير، فإذا فقدوها فال توجد طريقة الستعادتها، وحتى أكثر 

، فإنها ال تغطي المستثمرين الذين فقدوا Coinbase البورصات تنظيمًا، مثل
 .كلمة المرور الخاصة بهم

 بورصة العمالت المشفرة؟ماذا لو فشل نظام التداول في  5
توفر األسواق المالية التقليدية تمييزًا واضحًا بين التبادالت، حيث  ■■

تتم الصفقات من خالل الوسطاء الذين يقومون بتنفيذ الصفقات نيابة عن 
المستثمر، لكن في أسواق التشفير، تكون األدوار أكثر مرونة، فالبورصات 

تفاظ باألصول أيضًا، فإذا واجهت إحدى ليست منصة للتداول فقط، وإنما لالح
هذه المنصات صعوبات مالية، أو تم اختراقها، أو تعطلت أنظمة تكنولوجيا 
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 .المعلومات، فقد يستغرق األمر وقتًا طوياًل الستعادة األصول
https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-07-03-

1.1509594 

 
 الهيئات الرقابية األميركية تسعى إلى تنظيم سوق العمالت المشفرة - 2

 ن من االحتياللحماية المستثمري 
مليون دوالر في عمليات احتيال  82مستثمرون في عمالت رقمية خسروا 

 أشهر. من المصدر 6خالل 
 2021يوليو  09 :التاريخ إعداد: سامح عوض هللا ■ :المصدر

اق المالية والبورصات في تعكس التصريحات األخيرة لرئيس هيئة األور 
الواليات المتحدة، غاري جينسلر، أمام أعضاء في مجلس النواب، والتي قال 

قواعد حماية المستثمرين يجب أن تنطبق على بورصات العمالت »فيها إن 
، رغبة الهيئات الرقابية األميركية في وضع قواعد لتنظيم سوق «المشفرة

، التي تحمي المستثمرين في «تريتوول س»العمالت المشفرة أسوة بأنشطة 
 .مجال األوراق المالية

لكن التحدي الذي يواجه هذه السوق هو عدم وجود جهة لتنظيمه، مهمتها 
التدقيق على تعامالت بورصات العمالت المشفرة أو الوسطاء، حيث إن 
الكثير من األموال تستثمر في العمالت المشفرة رغم القلق بشأن ما إذا كان 

 .ام مالي متطور إلدارتهاهناك نظ
ال يمكن »عن جينسلر قوله: « وول ستريت جورنال»ونقلت صحيفة 

معرفة ما إذا كانت بعض عمليات التداول في بورصات العمالت المشفرة 
 .«حقيقية أم مزيفة
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 خسائر
من جهتها، أوضحت لجنة التجارة الفيدرالية، أن مستثمرين خسروا ما 

مليات احتيال على العمالت الرقمية خالل مليون دوالر في ع 82يقرب من 
الربع الرابع من العام الماضي والربع األول من العام الجاري )خالل ستة 

أضعاف المبلغ خالل فترة األشهر الستة نفسها قبل  10أشهر(، أي أكثر من 
عام، مشيرة إلى أن العديد من الخسائر جاءت من المحتالين الذين استهدفوا 

 .ن على وسائل التواصل االجتماعيصغار المستثمري
وكانت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب األميركي، شكلت 

عضوًا للنظر في التغييرات التشريعية المحتملة،  12مجموعة عمل من 
 .ودراسة األصول الرقمية التي تم تطويرها دون أي تنظيم تقريباً 

 سلطة تنظيمية
حتياطي الفيدرالي آنذاك، جانيت ، قالت رئيسة مجلس اال2014وفي عام 

أو العمالت « بيتكوين»يلين، إن مجلس النواب ليست لديه سلطة لتنظيم عملة 
 .المشفرة المماثلة

وحدها « بيتكوين»وفي ذلك الوقت، بلغ إجمالي القيمة السوقية لعملة 
مليار دوالر،  622مليارات دوالر، لكن قيمتها اآلن تقدر بنحو  4.3نحو 

اليين من المستثمرين األفراد وحفنة من الشركات العامة، بما فيها يملكها الم
 .، عمالق صناعة السيارات الكهربائية في الواليات المتحدة«تيسال»شركة 

وأفادت يلين، التي ترأس حالياً وزارة الخزانة، بأن الوزارة : االستقرار المالي
شبكات الدفع  في المراحل األولى من مراجعة ما إذا كانت سلطتها لتنظيم

يمكن أن تنطبق على بعض أصول التشفير، موضحة أنها تستخدم في ذلك 
إحدى األدوات الممكنة، وهي مراقبة االستقرار المالي، الستهداف األصول 
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 .المشفرة مثل العمالت المستقرة المدعومة نقدياً 
لكن بعض المنظمين قال إن تلك األداة، يمكن أن تصبح مصدرًا 

تسمح هذه الخطوة للمنظمين بكتابة القواعد التي تحكم تلك للمخاطر، حيث 
 .األنشطة، وإعطاء السلطة لالحتياطي الفيدرالي على العمالت المشفرة

وفي الوقت الحالي، تعتبر هيئة األوراق المالية : المشرف الفعلي
والبورصات األميركية، المشرف الفعلي على الصناعة، غير أن نموذجها 

لشركات المشفرة، التي قالت إن قواعد حماية المستثمر ال التنظيمي ُيحبط ا
تتناسب دائمًا مع كيفية استخدام العمالت المشفرة، الفتة إلى أن الهيئة لم 
توضح كيف يمكن للوسطاء االحتفاظ بأصول تشفير ُتعتبر أوراقًا مالية، نظرًا 

 .همألن طريقة الحفظ تختلف اختالفًا كبيرًا عن كيفية االحتفاظ باألس
وأضافت شركات العمالت المشفرة، أن على المنظمين كتابة القواعد التي 
تناسب صناعتهم، بداًل من االعتماد على إجراءات اإلنفاذ الخاصة بأوضاع 

 .سابقة
رأت الرئيسة التنفيذية لجمعية أسواق األصول الرقمية، : مدونة سلوك

مت بعض الشركات ميشيل بوند، أنه في ظل غياب القواعد الفيدرالية، التز 
 .بمدونة سلوك داخلية تحكم أخالقيات عمل الشركة

من غير المرّجح أن تنجح محاوالت تنظيم األصول الرقمية »وقالت إنه 
إذا لم يكن لديك مهندسون ومطورون ومبرمجون على الطاولة، ألن 

 .«التكنولوجيا يمكن أن تكون معقدة للغاية
 .تتناسب مع العمالت المشفرةشركات: قواعد حماية المستثمرين ال  •

https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-07-09-
1.1511979?itm_source=parsely-api 
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٪ من األصول المشفرة 10.6صناديق التحوط األميركية تمتلك  - 3
 سنوات 5خالل 

 
 2021يونيو  15 :التاريخ سامح عوض هللا ـــ دبي :المصدر

لمتوقع أن تحتل صناديق التحوط في أميركا الشمالية طليعة من ا
المستثمرين في مجال العمالت المشفرة، خالل الخمس سنوات المقبلة. بحسب 
استطالع رأي نشره موقع "كوين تليغراف" المتخصص في العمالت المشفرة. 
ة وقال تقرير إنه على الرغم من أن صناديق االتحاد األوروبي والمملكة المتحد

٪ 6.8ليست بعيدة عن الركب، إال أنها تتوقع االحتفاظ بنسبة تصل إلى نحو 
 .من أصولها في األصول المشفرة في غضون خمس سنوات

من كبار المسؤولين  100وأشارت دراسة استقصائية جديدة شملت 
الماليين في صناديق التحوط في جميع أنحاء العالم إلى أن القطاع يخطط 

عرضه ألصول التشفير على المدى القريب. الفتا أنه من لزيادة كبيرة في ت
المتوقع أن تصل قيمة األصول في مجال التشفير التي تحتفظ بها صناديق 

مليار دوالر. وأوضح أن الصناديق التي تتخذ  312التحوط العالمية إلى نحو 
إذ من الواليات المتحدة مقرًا لها تعد أكثر تفاؤاًل بشأن فئة األصول الجديدة، 

 غضون  في٪ في المتوسط 10.6يتوقع زيادة تعرض محفظتها للتشفير إلى 
 .سنوات خمس

كان مديرون بارزون في صناديق التحوط مثل بول تودور جونز من 
دعاة بيتكوين وسط مخاوف بشأن الميول التضخمية في االقتصاد. كما يتخذ 

وتشي، وجهة الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بريدج كابيتال، أنتوني سكارام
نظر مماثلة إلمكانيات بيتكوين كمخزن للقيمة، معتبرًا أنها متفوقة على 
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 .الذهب
اسم كبير آخر في القطاع يدعم العملة المشفرة هو آالن هوارد الذي 
استثمر في شركتين ناشئتين لألصول الرقمية بعد استثماره السابق كمزود 

شركة ون   ٪ في25صة لخدمات حفظ األصول الرقمية. ورغم أنه يمتلك ح
ريفر ديجيتال إلدارة األصول، فإن هناك تقارير تكشف عن خطط بريفان 

 .هوارد لالستثمار المباشر في العمالت المشفرة
https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-06-15-

1.1502417?itm_source=parsely-api 

 
 مار المباشرإلى االستث« الفضول»تحولت من  - 4

 تجعل الجميع خبراء في تشفير الُعمالت الرقمية« بيتكوين»

 
 :المصدرالُعمالت الرقمية متقلبة ومحفوفة بالمخاطر وعرضة للفقاعات. 

 2021مايو  07 :التاريخ إعداد : سامح عوض هللا
« بيتكوين»األميركية، بأن عملة « نيويورك تايمز»أفادت صحيفة 

مشفرة األخرى تحولت من مرحلة الفضول إلى االستثمار المباشر، والعمالت ال
ما جعل الكثير من الناس أثرياء، مشيرة إلى أن الجميع أصبح حاليًا خبيرًا 

 .في تشفير العمالت الرقمية
وذكرت الصحيفة أن العديد من األشخاص يستخدمون بالفعل تقنية 

المشفرة، دون أن يدركوا  ، وهي التكنولوجيا األساسية للعمالت«بلوك تشين»
 .ذلك أو يفهموا كيف تعمل هذه التقنية بالضبط

 تغيير جذري 
وتفصياًل، بعد أيام قليلة من إدراج إحدى منصات العمالت المشفرة 
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أسهمها في أسواق األوراق المالية العالمية، اجتمعت مئات من النساء في 
 .«بيتكوين»غرفة اجتماعات افتراضية للحديث عن عملة 

، التي استضافت «Ladies Get Paid» كن المؤسس المشارك لشركةل
الحدث، كلير واسرمان، تعجبت من اإلقبال، مشيرة إلى أنه أظهر مدى التزام 

 .النساء بتحقيق الثراء
هناك تغييرًا جذريًا يحدث في الطريقة التي نعيش ونعمل بها »وقالت إن 

ال أريد »حضرن االجتماع: ، مضيفة للنساء الالتي «بسبب العمالت المشفرة
 .«أن تفوتكن فرصة المستقبل

 شركات التشفير
من جهتها، قالت إحدى الشخصيات المؤثرة في مجال العمالت المشفرة، 

سيدتي، إذا كنت عازبة، أعدكي أن هذا »بيتكوين فرانكي، على سبيل المزاح: 
 .«مكان رائع لتكوني فيه

، على «نظام األبوي الماليتفكيك ال»وانتهى الحدث بصرخات تدعو إلى 
 .حد وصف الحاضرات

وكانت فرانكي، انجذبت إلى تداول العمالت المشفرة العام الماضي، بعد 
على شركة التوظيف الخاصة بها بين عشية « كورونا»أن قضى وباء 

 .وضحاها
وعندما سحبت محفظة رقمية قديمة كانت قد نسيت أمرها، فوجئت بمدى 

ذلك بدأت في دراسة وشراء العمالت الرقمية والتحدث نموها من حيث القيمة. ل
 .عنها على وسائل التواصل االجتماعي

وبدأت أعمالها في تنظيم األحداث، لكنها غير متأكدة من رغبتها في 
العودة إلى تلك الحياة، حيث إن شركات التشفير تقوم بتوظيفها للترويج 
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 .لمشروعاتها، ولديها فكرة عن بدء عمل تشفير
 خبراء الكل

« بيتكوين»األميركية تحولت عملة « نيويورك تايمز»وبحسب صحيفة 
والعمالت المشفرة األخرى من مرحلة الفضول إلى االستثمار المباشر، ما 
جعل الكثير من الناس أثرياء للغاية، خصوصًا أن بورصة العمالت المشفرة، 

 .مليار دوالر 58هي اآلن شركة مدرجة في سوق المال بقيمة 
تقدم أمواالً بالعملة الرقمية لعمالئها من « وول ستريت»كرت أن بنوك وذ

أصحاب الثروات العالية، مشيرة إلى أن الكل أصبح اآلن خبيرًا في تشفير 
 .العمالت الرقمية

 «YOLO» اقتصاد
الجديد  «YOLO» وأوضحت الصحيفة أن كل ذلك جزء من اقتصاد

أو يبيعون عملة أو يتوقعون ثروة، الجامح، إذ يبدو أن الجميع أصبحوا أثرياء 
الفتة إلى أن العمالت الرقمية متقلبة ومحفوفة بالمخاطر وعرضة للفقاعات؛ 
لكنه تم بالفعل جمع ثروات ال حصر لها وخسارتها، في بعض الحاالت، كما 

، وهي «بلوك تشين»أن العديد من األشخاص يستخدمون بالفعل تقنية 
المشفرة، دون أن يدركوا ذلك أو يفهموا كيف التكنولوجيا األساسية للعمالت 

 .تعمل هذه التقنية أو ما يعملون بالضبط
 عصر جديد

، دانيال آيفز، إن «ويدبوش سيكيوريتيز»وقال محلل األسهم في شركة 
هوس )بيتكوين( ليس بدعة، بل بداية عصر جديد على صعيد العملة »

 .«الرقمية
ة المشفرة، على أقل تقدير، باختصار، ُينظر اآلن إلى العمل»وأضاف: 
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الخالصة هي أن »، مشيرًا إلى أن «على أنها مكان جيد لتخزين بعض النقود
 .«عدم التورط في العمالت المشفرة، يعني االستمتاع بالبقاء فقيراً 

 مستثمر كبير
، اشترى رجل يدعى 2012إنه في عام « نيويورك تايمز»قالت صحيفة 

بسعر سبعة دوالرات، لكنه « بيتكوين»لة مارك بيربنغر، بعض وحدات من عم
لم يكن ينظر إليها على أنها استثمار في ذلك الوقت، بل أنفقها على إصدارات 

دوالرًا، غير أنه في  30ولعبة مراهنة، وباع البقية بسعر « بيتكوين»مجلة 
ألف  63الواحدة « بيتكوين»وقت سابق من الشهر الجاري، جاوز سعر عملة 

 .دوالر
الصحيفة أن بيربنغر، أصبح اآلن، مستثمرًا كبيرًا في شركة وأضافت 

للوساطة المالية، كما أنه مدير أصول في سويسرا، « كريبتو فاينانس غروب»
الفتة إلى أنه فضاًل عن ذلك، يسعى أصدقاؤه إلى الحصول على مشورته 

 .بشأن استثمارات العمالت المشفرة
دون أن يفهموا « بلوك تشين»العديد من األشخاص يستخدمون تقنية  -

 .كيف تعمل
https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2021-05-07-

1.1486941?itm_source=parsely-api 

 
« إيثيريوم»و« بيتكوين»يوفر تداول « كريبتو فوريكس» - 5

 «اليتكوين»و

 2021مايو  26 :التاريخدبي  ■سامح عوض هللا  :المصدر
، البنك المتخّصص في التداول واالستثمار في «بنكساكسو »أعلن 

األصول المتعددة عبر اإلنترنت، عن إطالق عرض كريبتو فوريكس الجديد 
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في مجال العمالت المشفرة، والذي ُيتيح للعمالء من منطقة الشرق األوسط 
« اليتكوين»و« إيثيريوم»و« بيتكوين»وشمال إفريقيا فرصة تداول عمالت 

ليورو والدوالر األميركي والين الياباني من حساب أحادي بسالسة مقابل ا
 .الهامش

الحالية التي « ساكسو بنك»ويأتي العرض الجديد استكمااًل لمحفظة 
أداة مختلفة لتتبع العمالت المشفرة والمالحظات المتداولة  32تضم أكثر من 

سجلة في البورصة، والتي تجاوزت هذا العام حتى اآلن إجمالي التداوالت الم
 .% في أحجام هذه التداوالت130الذي شهد ارتفاعًا بنسبة  2020في عام 

ويمكن للعمالء تداول أزواج العمالت المشفرة في مجموعة مختارة من 
األسواق خالل ساعات التداول االعتيادية ألسواق صرف العمالت من مساء 
 األحد وحتى مساء الجمعة. وإضافة إلى ذلك، سيحظى العمالء بفرصة

التداول والتحوط من المخاطر قصيرة وطويلة األمد في العمالت المشفرة 
الرئيسة الثالث، والتي ستكون على شكل أدوات مالية مشتقة وليست عمالت 
نقدية تقليدية. ونظرًا للطبيعة المتقلبة لهذه األدوات، ُيسمح بالتداول باستخدام 

 .ء البنك المحترفينلعمال 3:1للعمالء األفراد و 2:1رافعة مالية قدرها 
، كاي فان «ساكسو بنك»وقال المحلل االستراتيجي العالمي لدى 

طّور )ساكسو بنك( عرضًا يمنح عمالءنا القدرة على الوصول إلى »بيترسن: 
الفضاء الرحب والمتنامي للعمالت المشفرة بطريقة مرنة وآمنة وسلسة ومن 

ستخدام المحفظات أو خالل حساب واحد مرخص بالكامل، دون الحاجة إلى ا
حلول تخزين المحفظات الرقمية دون االتصال بالشبكة. ويجمع العرض 
الجديد بين الحلول المالية التقليدية والمشفرة، حيث نلمس تطورًا ملحوظًا 
للسوق الذي يجذب اهتمام المتداولين األفراد والمؤسسات المالية على حد 
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 .«سواء
األمان وسهولة االستخدام المرتبطة بدأنا في طرح منتج ُيوفر »وأضاف: 

بفئات األصول األكثر ُنضجًا، إلى جانب التقلب والديناميكيات التي ُتميز 
عمالت )بيتكوين وإيثيريوم واليتكوين(، ما يمنح العمالء فرصة التداول على 
المدى القصير والطويل في سوق العمالت المشفرة الُمزدهرة. ونجح حّل 

حقيق هذه المعادلة باالعتماد على شركة رائدة تتمتع )كريبتو فوريكس( في ت
بخبرة تمتد ألكثر من ثالثة عقود في مجاالت التداول واالستثمار ودمج المزايا 

 .«التقليدية ألزواج العمالت مع اإلمكانات الواعدة للعمالت المشفرة
https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-05-26-

1.1493789?itm_source=parsely-api 
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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 - Trump Organization expects to be charged 

Thursday in Manhattan criminal case 

PUBLISHED WED, JUN 30 20219 Dan 
Mangan@_DANMANGAN 

The Trump Organization has been told to expect that criminal 
charges will be filed by Manhattan prosecutors against the company 
belonging to former President Donald Trump as early as Thursday. 

It is not yet clear whether any other people, particularly Trump 
Organization Chief Financial Officer Allen Weisselberg, also will be 
charged. 

The Manhattan district attorney’s office has been investigating 
the Trump Organization for several years. 

WATCH NOW 
VIDEO02:49 
Prosecutors set to file charges against the Trump Organization 

Thursday 
The Trump Organization has been told to expect that criminal 

charges will be filed by Manhattan prosecutors against the 
company belonging to former President Donald Trump as early as 
Thursday afternoon, NBC News reported Wednesday. 

It is not yet clear whether any other people, particularly Trump 
Organization Chief Financial Officer Allen Weisselberg, also will be 
charged Thursday. Trump himself is not expected to be charged 

https://www.cnbc.com/dan-mangan/
https://www.cnbc.com/dan-mangan/
https://twitter.com/_DanMangan
https://www.cnbc.com/2021/06/25/trump-organization-allen-weisselberg-face-possible-criminal-charges.html
https://www.cnbc.com/2021/06/25/trump-organization-allen-weisselberg-face-possible-criminal-charges.html
https://www.cnbc.com/donald-trump/
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Thursday. 
NBC reported that two representatives from the Trump 

Organization said they were told the charges were imminent. One 
person said the charges are expected around 2 p.m. Thursday. 

The Manhattan district attorney’s office has been investigating 
the Trump Organization for several years in connection with 
multiple issues. 

Recently, the DA’s office has focused the probe on fringe 
benefits awarded by the company to Weisselberg and one of his 
sons, who works for the company, and on whether taxes were 
properly paid for those benefits, which have included apartments. 

The Wall Street Journal first reported that both the company 
and Weisselberg would be charged Thursday. 

Weisselberg’s lawyer did not immediately respond to a request 
for comment. Weisselberg’s former daughter-in-law, Jennifer 
Weisselberg, has been cooperating with the DA’s investigation. 

Any charges filed Thursday or later in the week are not 
expected to be the end of the case. Vance’s office is continuing to 
investigate allegations that the Trump Organization misstated the 
value of various real estate properties for financial benefit. 

Trump has denied any wrongdoing by his company. 
Biden touts better-than-expected jobs numbers: ‘We have 

Covid-19 on the run’ 
SCOTUS leaves rulings in place against florist who 

discriminated against gay weddings 
A spokesman for DA Cyrus Vance Jr. has repeatedly declined 

https://www.cnbc.com/2021/05/19/new-york-attorney-general-says-the-trump-organization-is-being-investigated-in-a-criminal-capacity.html
https://www.cnbc.com/2021/05/19/new-york-attorney-general-says-the-trump-organization-is-being-investigated-in-a-criminal-capacity.html
https://www.cnbc.com/2021/03/31/ny-prosecutors-subpoena-trump-organization-execs-bank-records.html
https://www.cnbc.com/2021/04/08/manhattan-da-reportedly-collected-records-from-former-daughter-in-law-of-trump-org-exec.html
https://www.cnbc.com/2021/04/08/manhattan-da-reportedly-collected-records-from-former-daughter-in-law-of-trump-org-exec.html
https://www.wsj.com/articles/trump-organization-and-cfo-allen-weisselberg-expected-to-be-charged-thursday-11625060765
https://www.wsj.com/articles/trump-organization-and-cfo-allen-weisselberg-expected-to-be-charged-thursday-11625060765
https://www.cnbc.com/2021/03/19/trump-lawyer-michael-cohen-meets-with-da-vance-on-criminal-probe.html
https://www.cnbc.com/2021/03/19/trump-lawyer-michael-cohen-meets-with-da-vance-on-criminal-probe.html
https://www.cnbc.com/2021/03/19/trump-lawyer-michael-cohen-meets-with-da-vance-on-criminal-probe.html
https://www.cnbc.com/2021/07/02/biden-on-june-jobs-economy-is-on-the-move-and-covid-is-on-the-run.html
https://www.cnbc.com/2021/07/02/biden-on-june-jobs-economy-is-on-the-move-and-covid-is-on-the-run.html
https://www.cnbc.com/2021/07/02/supreme-court-declines-to-say-whether-flower-shop-can-reject-same-sex-weddings.html
https://www.cnbc.com/2021/07/02/supreme-court-declines-to-say-whether-flower-shop-can-reject-same-sex-weddings.html
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to comment on the probe or any timing of possible charges. 
Ronald Fischetti, a lawyer for the Trump Organization, and 

spokesmen for the company did not immediately respond to 
requests from CNBC seeking comment. 

If the Trump Organization is convicted of a crime, the company 
could face fines or restrictions on its conduct going forward. 

Rudy Giuliani is suspended from practicing law in New York 
Fischetti told CNBC last week, “In my more than 50 years of 

practice, never before have I seen the District Attorney’s Office 
target a company over employee compensation or fringe benefits.” 

“The IRS would not, and has not, brought a case like this,” the 
lawyer said. “Even the financial institutions responsible for causing 
the 2008 financial crises, the worst financial crisis since the great 
depression, were not prosecuted.” 

But Fischetti last week also confirmed the likelihood of criminal 
charges against the company. “It looks like they are going to come 
down with charges against the company and that is completely 
outrageous,” Fischetti told NBC News at the time. 

“They could not get Allen Weisselberg to cooperate and tell 
them what they wanted to hear and that’s why they are going 
forward with these charges and they could not get him to cooperate 
because he would not say that Donald Trump had knowledge or 
any information that he may have been not deducting properly the 
use of cars or an apartment.” 

https://www.cnbc.com/2021/06/30/trump-organization-expects-to-be-
charged-thursday-in-manhattan-criminal-case.html 
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7 - The biggest threat to Biden’s hot economy could be 

his own policies 

Thomas Franck@TOMWFRANCK JUN 30 20214 
SHAREShare Article via FacebookShare Article via 

TwitterShare Article via LinkedInShare Article via Email 
KEY POINTS 
As Americans resume pre-Covid activity and the White House 

seeks even more stimulus, President Joe Biden’s policy agenda 
may be his biggest economic threat. 

“The headwind could be too much of a good thing,” economist 
Allen Sinai says of continued stimulus efforts like Biden’s 
infrastructure plan and the rising risk of inflation. 

Biden has a lot to celebrate about his economy: Job growth 
and wages are on the rise, economic activity is returning and the 
S&P 500 is breaking records. 

The Federal Reserve could move to hike interest rates if 
inflation spikes in the second half of 2021 or beyond. 

 
U.S. President Joe Biden delivers remarks highlighting the 

benefits of Bipartisan Infrastructure Framework, at La Crosse 
Municipal Transit Utility, in La Crosse, Wisconsin, U.S., June 29, 
2021. 

Kevin Lamarque | Reuters 
Halfway through 2021, and about six months into the Biden 

administration, the U.S. economy has by many metrics made a full 
recovery from the Covid-19 pandemic. 

https://www.cnbc.com/tom-franck/
https://twitter.com/tomwfranck
https://www.cnbc.com/coronavirus/
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One year ago, nationwide business closures sent the 
unemployment rate climbing to 13.3%. It’s now at 5.8%. Average 
hourly wages are now higher than they were just before the 
pandemic. 

The stock market is at record highs, and U.S. consumers are 
now feeling more confident than at any point in the last 16 months. 
GDP, which swooned 31.4% in the second quarter of 2020, is 
expected to top 8% in the second quarter of 2021 and herald a 
new era of business expansion. 

So with employment, wages and economic activity up, the S&P 
500 reaching new highs, and effective coronavirus vaccines within 
reach of nearly all U.S. residents, what could possibly derail the 
Biden economy? 

The answer to that question, according to some economists, is 
Biden himself. 

As the president proposes trillions more spending on top of a 
historic level of stimulus, the risk is that his administration could 
overheat the U.S. economy and spark a wild spike in prices. 

As workers return to the labor force and American consumers 
rush to spend months of pent-up savings accrued during the 
pandemic, the risk of overheating is now the greatest hazard for 
the U.S. economy, said Allen Sinai, chief global economist and 
strategist at Decision Economics. 

“The headwind could be too much of a good thing,” Sinai said 
Tuesday.  

Perhaps paradoxically, “the headwinds are a consequence of 
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the tail winds,” he continued. “In the rush to cushion and save the 
economy, was too much stimulus supplied?” 

CNBC Politics 
Read more of CNBC’s politics coverage: 
Trump Organization charged with years-long tax fraud scheme 
Pelosi names Republican Liz Cheney to panel investigating 

Jan. 6 riot 
Kamala Harris’ chief of staff honed tough tactics under Bill 

Clinton 
Having learned from the mistakes of the financial crisis more 

than 10 years ago, federal lawmakers and the Federal Reserve 
moved quickly in March 2020 to flush the economy with stimulus. 

While Congress and former President Donald Trump worked 
to pass the $2.2 trillion CARES Act, the Fed slashed interest rates 
and embarked on a historic effort to flood financial markets with 
cash by buying billions in mortgage-backed securities and Treasury 
bonds each month. 

But with the markets and American consumers acting as if the 
Covid pandemic is over, and with the Biden administration lobbying 
for another trillion dollars for infrastructure, the stage could be set 
for inflation beyond the Fed’s control. 

The White House did not immediately respond to CNBC’s 
request for comment. 

Good report card 
By most economic metrics, U.S. workers and businesses have 

staged a robust recovery from the pandemic thanks in large part to 

https://www.cnbc.com/2021/07/01/trump-organization-cfo-allen-weisselberg-pleads-not-guilty-to-tax-crimes.html
https://www.cnbc.com/2021/07/01/pelosi-names-liz-cheney-other-members-of-jan-6-committee-to-probe-pro-trump-riot.html
https://www.cnbc.com/2021/07/01/pelosi-names-liz-cheney-other-members-of-jan-6-committee-to-probe-pro-trump-riot.html
https://www.cnbc.com/2021/07/01/kamala-harris-chief-of-staff-tina-flournoy-blocked-bill-clinton-aides-allies.html
https://www.cnbc.com/2021/07/01/kamala-harris-chief-of-staff-tina-flournoy-blocked-bill-clinton-aides-allies.html
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an unprecedented policy response by both the Trump and Biden 
administrations. 

The 46th president’s critical priorities were on full display in 
the $1.9 trillion American Rescue Plan Democrats ushered through 
Congress in March. The Biden relief bill not only authorized billions 
in additional funding for vaccine deployment, but also refreshed 
direct economic support in the form of $1,400 stimulus checks and 
an extension of enhanced jobless benefits. 

Thus far, those programs appear to have worked to help the 
economy accelerate in the second quarter. 

While total employment is still below pre-pandemic levels, U.S. 
employers have added back more than 2 million jobs since Biden 
took office and are expected to narrow that gap further in the 
coming months. Wages are up 2% over the last year. 

 
The Labor Department’s upcoming jobs report, due out Friday, 

is expected to show that employers added a strong 706,000 
positions in June and that average hourly earnings rose 3.6% over 
the last year, according to economists polled by Dow Jones. 

https://www.cnbc.com/2021/01/14/biden-stimulus-package-details-checks-unemployment-minimum-wage.html
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“A lot is going well. I think that the stimulus package really did 
its job. Trump had a good one, and then Biden had a good one,” 
said Fundstrat Global Advisors policy analyst Tom Block. “The jobs 
numbers, while they haven’t been as big as some would have liked, 
are pretty darn good. They’re moving in the right direction.” 

Reports from corporate America are also upbeat. 
With the first-quarter earnings season over, 86% of S&P 500 

companies reported earnings results that were better than 
expected, the most in any quarter since at least 2008, when 
FactSet first began measuring.  The second quarter is already 
shaping up well for C-suite executives: A record-high number of 
S&P 500 companies have issued positive earnings and sales 
guidance for the three months ending June 30, according to 
FactSet earnings analyst John Butters. 

The S&P 500, up a dizzying 14% in six months, closed at 
another record high on Tuesday. 

The Atlanta Federal Reserve, which tracks data in real time to 
estimate changes in gross domestic product, expects GDP to grow 
at an 8.3% annualized pace for the second quarter. 

Like any president, Biden hasn’t been shy on sharing news 
about a hot economy.“The bottom line is this: The Biden economic 
plan is working,” the president said in late May. “We’ve had record 
job creation, we’re seeing record economic growth, we’re creating 
a new paradigm. One that rewards work — the working people in 
this nation, not just those at the top.” 

Cloudier skies ahead?: For all the fanfare a vigorous recovery 

https://www.cnbc.com/2021/05/27/biden-says-rising-wages-are-a-sign-his-economic-agenda-is-working-.html
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merits, economists are starting to wonder whether the White 
House’s most-recent stimulus efforts are a good idea. 

Biden and a bipartisan group of senators announced last week 
that they had reached an agreement on a $1.2 trillion deal to fund 
improvements to roads, bridges, broadband and waterways. The 
Senate is expected to consider that bill in the coming weeks. 

Meanwhile, the administration is also asking lawmakers to 
approve an additional $1.8 trillion in new spending and tax credits 
aimed toward children, students and families. 

And that gives economist Sinai pause. 
“The tail wind is now getting so big that nobody could say what 

it’s going to bring,” he said. Right now, “it’s $5.9 trillion. Now, with 
probably a trillion of infrastructure, it’s almost $7 trillion. That’s 30% 
of GDP and has no historical precedent. And it could be too big.” 

Investors and economists have for weeks warned that rising 
input costs, while manageable over a prolonged period, are likely 
to be passed on to American consumers if businesses feel they 
can’t absorb them without a material impact on earnings. 

And evidence of that is already starting to trickle in. 
The consumer price index jumped sharply this spring, and was 

up 5% year over year in May, the hottest pace since 2008. The 
core personal consumption expenditures price index, the Fed’s 
preferred inflation gauge, rose 3.4% in May from a year ago to 
notch its fastest increase since the early 1990s. 

While higher gasoline and grocery prices are annoying — the 
average price for a gallon of regular gasoline purchased by 

https://www.cnbc.com/2021/06/29/stocks-should-add-to-gains-in-the-second-half-but-there-are-two-big-concerns.html
https://www.cnbc.com/2021/06/29/stocks-should-add-to-gains-in-the-second-half-but-there-are-two-big-concerns.html
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American consumers is up 92 cents over the last 12 months — 
accelerating inflation also draws the Fed’s attention. 

When the central bank feels that the economy is overheating 
and price growth is excessive, it raises interest rates and curbs 
asset purchases to help “pump the brakes.” That sort of tapering 
has been known to depress equity markets since higher interest 
rates erode the value of future corporate earnings.  

Persistent inflation or inflation expectations can also impact the 
economy in more direct ways. Higher interest rates through Fed 
tightening mean fewer people are able to afford loans on cars or 
homes. Rapid inflation also makes any price — a wage, a home 
assessment, or the cost of a gallon of milk — far more volatile, and 
therefore difficult to value. Fed Chair Jerome Powell has reiterated 
that, while he expects inflation to rise in 2021, it is likely to prove 
transient. Sinai isn’t so sure. 

“I don’t think with this kind of growth and stimulus from the 
fiscal side that’s coming into the economy anyone should be 
sanguine, or assume that inflation is a blip,” he said. “History is 
very clear: Once an economy gets going, once the animal spirits 
get going and spending gets going, inflation, with a lag, follows.” 

https://www.cnbc.com/2021/06/30/why-biden-is-the-biggest-threat-to-
his-own-economy.html?recirc=taboolainternal 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 أوبك في زمن الكورونا - 8

نشهد بداية حرب أسعار جديدة، تبدو وكأنها قفزة في المجهول. أهم ملمح 
لها تدفق المزيد من اإلمدادات، خاصة بعد التحلل من أي اتفاق لتقييد اإلنتاج 

فطية إلى إثر انهيار التحالف بين الرياض وموسكو، ما سيدفع كل دولة ن
اإلنتاج بأقصى طاقة متاحة لديها. وكأي حرب، فمن السهل بدؤها، لكن من 

 .الصعوبة بمكان التحكم في نهاياتها
 كاتب صحافي من السودان مختّص بقضايا النفط، السر سيد أحمد

2020-03-11 

حمر يتحققون من درجة حرارة أطباء الصليب األ
 ..لمنظمة "أوبك" في فيينا 178المشاركين في االجتماع الـ 

في األول من هذا الشهر، صدر بيان في مدينة هيوستن األمريكية بإلغاء 
المؤتمر السنوي لمجموعة كامبيردج ألبحاث الطاقة، الذي كان يفترض أن 

خمسة أالف شخص من  يبدأ بعد تسعة أيام. المؤتمر الذي يستقطب حوالي
أركان صناعة النفط العالمية، من وزراء ومديري شركات، يعتبر منصة 
أساسية للتداول في شؤون وشجون عالم الطاقة خاصة. ومن مهندسي اللقاء 
األساسيين دانيل يرجن مؤلف كتاب "الجائزة" الذي يعتبر واحدًا من أفضل 

 .األعمال األكاديمية التي تؤرخ لصناعة النفط
بر المحيط األطلسي، وبعد ستة أيام من اإلعالن الذي صدر في ع

هيوستن، دخل وزير النفط الروسي االسكندر نوفاك مبنى منظمة أوبك في 
فيينا لينخرط في مباحثات لخمس ساعات مع وزراء المنظمة، وخاصة وزير 

https://assafirarabi.com/ar/author/author-244/
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النفط السعودي. انتهى االجتماع إلى ما كانت تتخوف منه األسواق: عدم 
على خفض إضافي لإلنتاج، األمر الذي أدى إلى تراجع في أسعار  االتفاق

في المئة عند اإلغالق يوم الجمعة ثم افتتحت  10النفط في األسواق بنحو 
األسواق على تراجع أكبر عند بدء العمل يوم اإلثنين بعد عطلة نهاية األسبوع، 

سبق صدام ، عندما غزا الرئيس العراقي األ1991وهو أكبر تراجع منذ العام 
 .حسين الكويت

بين ما جرى في هيوستن وفيينا خيط أساسي: فيروس الكورونا الذي بدأ 
في أكبر دولة مستوردة للنفط وثاني أكبر مستهلك له وهي الصين. ثم راح 
يتمدد ويهدد بأن يصبح وباًء عالميًا بتأثيراته المختلفة على صناعة السفر 

تصادية، األمر الذي يعني إضعافًا بمختلف أشكالها، وسائر األنشطة االق
 20للطلب، بداية في الصين التي يتوقع أن يتراجع استهالكها للنفط بنحو 
 3.8في المئة، وأن يتراجع الطلب خالل الربع األول من هذا العام بنحو 

مليونًا تمثل حجم الطلب العالمي المقدر  96مليون برميل يوميًا، من أصل 
 .على النفط

 ؟تأثير كورونا
تحسبًا لهذا، كان الموقف السعودي يقوم على ضرورة التصدي لتأثيرات 

تعاني أصاًل من  فيروس الكورونا، التي فاقمت في إضعاف السوق، وهي
من خارج أوبك، ما أدى إلى تراجع حصة المنظمة  زيادة في اإلمدادات

ن برميل يوميًا. بلورت النقاشات اقتراحين: تمديد العمل مليو  30إلى أقل من 
باتفاق خفض اإلنتاج الحالي بعد انقضاء أجله مع نهاية هذا الشهر، إلى 

مليون برميل من السوق، بل  2.1آخر العام، وهو االتفاق القاضي بإزالة 
وتعميقه بإضافة مليون ونصف مليون برميل يوميًا، وذلك لضمان استقرار 

http://assafirarabi.com/ar/27126
http://assafirarabi.com/ar/27126
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 .ر على وضعها الحالي على األقلاألسعا
لكن روسيا كان لها رأي آخر، وهو ليس جديدًا، إذ بدأت منذ فترة تتساءل 
عن جدوى االستمرار في برنامج لخفض اإلنتاج، في الوقت الذي تتمدد فيه 
صناعة النفط الصخري األمريكية. وهذه ينعشها وجود من يتحمل عبء الدفاع 

نصيبه عبر المشاركة في برنامج لخفض عن األسعار، ودون أن تيحمل 
اإلنتاج. موسكو اتبعت خالل السنوات الثالث الماضية خط التحالف مع 
الرياض لتصبح أكبر دولة من خارج أوبك تشارك المنظمة جهودها بخفض 

 .اإلنتاج لدعم األسعار
فيروس الكورونا بدأ في أكبر دولة مستوردة للنفط وثاني أكبر مستهلك 

ن. وهو يتمدد ويهدد بأن يصبح وباًء عالميًا بتأثيراته المختلفة له وهي الصي
على صناعة السفر بمختلف أشكالها، وسائر األنشطة االقتصادية، األمر 
الذي يعني إضعافًا للطلب، بداية في الصين التي يتوقع أن يتراجع استهالكها 

 .في المئة 20للنفط بنحو 
خرى، وعلى رأسها أنها تنظر إضافة إلى ذلك فإن لموسكو حساباتها األ

بعين ناقدة إلى الجهود األمريكية لتعطيل بناء خط األنابيب الذي ينقل الغاز 
من روسيا إلى ألمانيا، كما أن ميزانيتها تقوم على تحقيق سعر لبرميل النفط 

دوالرًا، األمر الذي يجعلها في وضع أفضل لمقابلة أي تدهور  42في حدود 
 .في األسعار

لم تنتظر كثيرًا لتخرج إلى العلن بخطتها البديلة لعدم مواصلة الرياض 
آذار/ مارس أعلنت شركة أرامكو  7اتفاق خفض اإلنتاج. فيوم السبت في 

عن أسعار جديدة ومخفضة لمختلف األسواق، ووفق نوعيات أنواع النفط 
المباعة. فالشحنات المتجهة إلى األسواق اآلسيوية سيتم تخفيض أسعارها ما 
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دوالر للشحنات  8- 6دوالر للبرميل، وسيكون التخفيض ما بين  6- 4ن بي
دوالر لتلك المتجهة إلى األسواق األمريكية. كما  7المتجهة إلى أوروبا، و

سرب المسؤولون السعوديون أنهم يعتزمون رفع إنتاجهم عن معدله اليومي 
ورة متدرجة مليون برميل، ابتداًء من الشهر المقبل، وبص 9.7الحالي البالغ 

مليون برميل يوميًا،  12.5قد تصل به إلى أعلى قمة إنتاجية ممكنة وهي 
وهي الطاقة اإلنتاجية القصوى لدى السعودية، وذلك للتعويض عن تراجع 

 .دوالرًا للبرميل 30األسعار التي يرى البعض أنها قد تستقر على ما دون 
 ثالث محاوالت

ليست األولى من نوعها، وأهم هذه باختصار بدايات حرب أسعار، وهي 
ملمح لها تدفق المزيد من اإلمدادات، خاصة بعد التحلل من أي اتفاق لتقييد 
اإلنتاج إثر انهيار التحالف بين الرياض وموسكو، الذي استمر ألكثر من 
ثالث سنوات، األمر الذي سيدفع كل دولة نفطية إلى اإلنتاج بأقصى طاقة 

 .متاحة لديها
ب األسعار هو العمل على الحفاظ على حصة أوبك ومع أن جوهر حر 

في السوق، التي تسير في اتجاه تقلص مستمر، إال أنها في واقع الحال تعكس 
رغبة السعودية في أن تتمتع بحصة أكبر، بصفتها صاحبة االحتياطي 
الضخم، والقدرة اإلنتاجية والتصديرية الهائلة، وكذلك القدرة على الصمود في 

لسببين أساسيين: تدني كلفة استخراج النفط مقارنة بالمنتجين  حرب األسعار،
 .اآلخرين، وتمتعها بإمكانيات مالية أفضل

يذكر التاريخ القريب ثالث محاوالت من قبل، قادت فيها السعودية حرب 
 :األسعار النفطية

األولى في مطلع ثمانينات القرن الماضي عندما كانت أسعار البترول  -
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بانتظام، األمر الذي دفع الرياض ومن باب خوفها من تتجه إلى أعلى 
التأثيرات السلبية المتوقعة لألسعار المرتفعة إلى العمل على إحداث تخمة 

ماليين برميل يوميًا، األمر الذي فرض على  10نفطية، وذلك عبر ضخ 
 .أوبك العودة إلى الموقف السعودي وتوحيد السعر

ت القرن الماضي، وبسبب تنامي المرة الثانية في منتصف ثمانينا -
عبء دور المنتج المرجح الذي تحملته السعودية والذي بموجبه تقوم برفع 
وخفض إنتاجها وفق حاجة السوق. لكن المنتجين اآلخرين استمرا في تجاوز 
الحصص المخصصة لهم، األمر الذي كان يدفع الرياض باستمرار إلى 

السعودية بالتخلي عن سعر أوبك خفض إنتاجها. وبعد تحذيرات عديدة قامت 
الرسمي، واتباع نظام تسعير مرن يسمح لها بالمنافسة في السوق، األمر الذي 
أطلق حرب أسعار كان من أبرز نتائجها العودة إلى استراتيجية الحفاظ على 

 .حصة المنظمة في السوق بدون االنشغال بمعدل سعري معين
ى الحفاظ على حصة يفترض أن جوهر حرب األسعار هو العمل عل

أوبك في السوق، التي تسير في اتجاه تقلص مستمر. إال أنها في واقع الحال 
تعكس رغبة السعودية في أن تتمتع بحصة أكبر، بصفتها صاحبة االحتياطي 
الضخم، والقدرة اإلنتاجية والتصديرية الهائلة، وكذلك القدرة على الصمود في 

 . هذه الحرب
تراتيجية مع نمو متصل في حجم الطلب، األمر استمر العمل بهذه االس

الذي أدى الى بروز مناطق إنتاج وإمدادات جديدة من خارج أوبك، خاصة 
من الواليات المتحدة، مع االختراق التقني وبروز النفط الصخري، وكذلك 
النفط المنتج من مناطق في أعماق البحار ونفط الرمال الكندي، وكلها تشير 

ية جعلت من الممكن اإلنتاج من مناطق غير تقليدية إلى اختراقات تقن
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وبأساليب غير معهودة، وأسهمت في النهاية في إحداث تخمة في األسواق 
. وكان ذلك هو ما أعاد 2015و 2014برزت بصورة واضحة في عامي 

إلى ساحة النقاش مرة أخرى فكرة العودة إلى استراتيجية الدفاع عن األسعار، 
قتها أصرت على أن تكون موسكو طرفًا في أي اتفاق، ولو أن السعودية و 

 .وهو ما حدث بعد عدة أشهر
هذه المرة، تبدو العودة إلى حرب األسعار وكأنها قفزة في المجهول.  -

إذ أن الحرب ستدور بين ثالثة من كبار المنتجين في العالم وهم السعودية، 
جية العالية التي تتجاوز وروسيا، والواليات المتحدة. ولكل منهم قدراته اإلنتا

مليون برميل يوميًا، لكن مع تباين في حجم الكميات المصدرة. األمر  12
خاصة  الثاني الذي ال بد من أخذه في االعتبار، هو وجود العنصر التقني،

الهيدروليكي إلنتاج  ، واستخدام تقنية الحفرفيما يتعلق باإلنتاج األمريكي
النفط الصخري الذي شكل منافسًا قويًا لذاك التقليدي. ثم أن المنافسين 
الرئيسيين للرياض، وهما موسكو وواشنطن، دولتان كبيرتان ومؤثرتان في 
المشهد السياسي العالمي. هذا باإلضافة إلى تنامي الوعي بالتأثير السلبي 

المناخي، وهي قضية خرجت من أروقة للوقود األحفوري على البيئة والتغير 
الجدل األكاديمي إلى ساحات مجموعات الضغط، واستهداف الشركات 

 .النفطية لخفض استثماراتها وعملياتها في ميدان الصناعة النفطية
وفوق هذا، فهناك قضية من يقود السوق بعد انهيار التحالف السعودي 

م بذلك حتى وإن اصطفت الروسي ،وعدم قدرة السعودية لوحدها على القيا
 .دول أوبك خلفها

وكأي حرب، فمن السهل بدؤها، لكن من الصعوبة بمكان التحكم في 
نهاياتها، ما لم تفرض حقائق السوق أوضاعًا جديدة. لكن ذلك ال يمكن أن 

http://assafirarabi.com/ar/20599
http://assafirarabi.com/ar/20599
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يتبلور، بعد وقت قد يزيد أو يقصر، إال بحسب قدرة الالعبين األساسيين على 
فاق ما لتقليل الخسائر بين الرياض وموسكو. أما التحمل، أو الوصول إلى ات

الواليات المتحدة، وهي الطرف الثالث الرئيسي في معادلة السوق النفطية 
اليوم، فهي تتبنى مواقف ومفاهيم تكاد تكون أقرب إلى "الطهارة"، بعدم التدخل 

 .في األسواق بأي صورة كانت
https://assafirarabi.com/ar/29602/2020/03/11/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d9%83-

%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/ 

 
 هل يتجه عصر النفط إلى الغروب؟ - 9

جهود خفض انتاج النفط لرفع أسعاره ال تعني استعادة مكانة هذه المادة 
لمي في قمة باريس باعتماد الملوثة للبيئة وال مردوديتها، والسيما مع القرار العا

 مصادر طاقة متجددة. فهل يأفل عصر النفط؟
 كاتب صحافي من السودان مختّص بقضايا النفط، السر سيد أحمد

2017-08-14 

 سوريا -وسيم المرزوقي 
خفض االنتاج دعماً ألسعار بعد أكثر من سبعة أشهر من تطبيق برنامج ل

النفط، يبدو أن المشكلة أعمق مما كان ُمتوّقعًا، بدليل أن سعر البرميل لم 
يتحسن بصورة توازي حجم الخفض المنّفذ والذي طبق بنسبة التزام غير 

دولة تشارك فيه من داخل وخارج منظمة  24مسبوقة، خاصة وأّن هناك 
قد أعلنت مسبقًا أن برنامج الخفض "أوبك". وعلى الرغم من أّن هذه الدول 

هذا سيستمر حتى شهر آذار/ مارس المقبل، فإّن سعر البرميل ال يزال يتراوح 
دوالرًا. كما أّن حجم المخزونات النفطية ال يزال أعلى من معدل  50و 45بين 

https://assafirarabi.com/ar/author/author-244/
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 .الخمس سنوات الذي تفّضله الصناعة النفطية
رة لندن الشهر الماضي، والقيام دفع هذا الوضع بوزير الطاقة السعودي إلى زيا

بخطوة غير مسبوقة عبر اجراء لقاءات مع بعض مديري صناديق التحّوط 
الذين يؤثرون في المناخ العام للسوق عبر اتخاذ قرارتهم الخاصة بإبرام 
صفقات لبيع أو شراء كميات من النفط. ذلك أن مثل هذه الصفقات تستبطن 

ب، وهو ما ُيسهم في تحديد اتجاه السعر رفعًا سعرًا معينًا مستقبلّيًا في الغال
أو انخفاضًا. لم يتسرب شيء حول ما توّصل اليه إاّل القول بأّن الوزير 
السعودي سعى إلى تحّسس وضع السوق، وكيف ُيمكن لقرارات "أوبك" 
 .وحلفائها التأثير فيه عبر قرارات خفض االنتاج

ز السعودي مؤخرًا على خفض النقطة الوحيدة التي لفتت األنظار هي التركي
الصادرات، على أساس أنها األكثر تأثيرًا فيما يتعّلق بوضع االمدادات ومن 
ثم على المخزونات. وكانت كّل قرارات الخفض في السابق ترّكز على اإلنتاج، 
على أساس أن أّي برميل ُينتج ال بّد من حسابه ولو تّم استهالكه محليًا. 

ى ممارسة التخزين الثابت والعائم، حيث يتّم وضع ويعود ذلك فيما يبدو إل
كميات من النفط في هذه المخزونات الستخدامها وقت الحاجة، بما في ذلك 

 .طرحها في األسواق
أعلنت الرياض فعاًل عن خفٍض في صادراتها هذا  :الخطوة السعودية 

 الشهر بما يزيد على نصف مليون برميل يوميًا، وهي خطوة تكتسب أهميتها
من توقيت اإلعالن عنها في فصل الصيف حيث يزيد الطلب على اإلستهالك 

 .المحلي، بغاية توليد المزيد من الطاقة الكهربائية لشدة الطلب عليها
أما النقطة االكثر أهمية فتتمّثل في أن السعودية عادت الى لعب دور 

ج خفض المنتج المرّجح الذي ينخفض بانتاجه لدعم األسعار. وقد حقق برنام
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االنتاج هذه المرة نسبة التزام غير مسبوقة بصورة عامة. ففي شهر حزيران/ 
في المئة، إاّل أنها تراجعت إلى ما  110يونيو الماضي بلغت نسبة االلتزام 

في المئة في الشهر الماضي. فاالتفاق عانى من ثغرات  90يزيد قلياًل عن 
يبيا ونيجيريا من اإلتفاق هيكلية تتمثل بصورة رئيسية في استثناء كل من ل

بسبب ظروفهما الداخلية، على أن إنتاج البلدين لم يستمّر على حاله وإّنما 
استمر في التصاعد، األمر الذي يعني أن أي خفض ُيمكن التعويض عنه 

 .جزئّيًا باالنتاج المتصاعد من هذين البلدين
خطوة الرياض بتحمل عبء أكبر تنطلق من حسابات خاصة، وهي  

رغبة في الدفع باتجاه تحسين األسعار الى أقصى حّد ممكن، وذلك ألن ال
عينها على خطوة طرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" لإلكتتاب في األسواق 
العالمية. وكّلما كان سعر برميل النفط أعلى كّلما تحسنت فرص عملية 

وبسبب عدم تحقيق أّي تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحّسن   .اإلكتتاب تلك
االسعار، فإن عبء خفض االنتاج ُيلقي بظالله على البعض. فاالكوادور 
أعلنت أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بخصوص خفض االنتاج، كما أن 
الشكوك ُتثار حول مدى التزام العراق واإلمارات وغيرهما ببرنامج الخفض. 

ض عن وهو ما يهدد بإضعاف البرنامج، ألن هذه الدول تسعى الى التعوي
 .ضعف األسعار بزيادة الكميات الُمباعة وتجاوز حّصتها المقررة

خطوة الرياض بتحمل عبء أكبر تنطلق من حسابات خاصة، وهي 
الرغبة في الدفع باتجاه تحسين األسعار الى أقصى حّد ممكن، وذلك ألن 
عينها على خطوة طرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" لإلكتتاب في األسواق 

وكّلما كان سعر برميل النفط أعلى كّلما تحسنت فرص عملية  العالمية.
اإلكتتاب تلك، وحققت الرياض معظم أهدافها من تلك الخطوة. لهذا ُيمكن 
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النظر الى قرار خفض الصادرات على أساس أنه خطوة يؤمل أن تكون 
مؤقتة، تأمل بتحسين وضع الطلب وموازاته بالعرض، وتقليص حجم 

هر المقبلة المتبقّية من هذا العام. علمًا أن المخزونات المخزونات خالل األش
مليون برميل، على الرغم  250ما تزال ُتقّدر من حوالي خمس سنوات بنحو 

 .مليون برميل 90من أنها تراجعت خالل النصف األول من هذا العام بحوالي 
على أن مشكلة الفائض النفطي في السوق ال تقتصر فقط على عدم 

ك" وبعض الدول خارجها ببرنامج الخفض الُمعلن، وانما بأّن هناك التزام "أوب
العٌب أخر ليس لـ"أوبك" سيطرة عليه، وهو صناعة النفط الصخري األميركية 
التي ظّلت في حالة نمّو مستمر، وهي ُتسهم بدورها في سّد أّي فجوة في 

ي األميركي اإلمدادات تقوم "أوبك" وحلفائها بإحداثها. ولهذا فاإلنتاج المحلّ 
ماليين برميل يوميًا ورّبما يتجاوزها العام المقبل، األمر  10مرشٌح ليصل إلى 

 .الذي يعني تقليصًا لإلستيراد من النفط األجنبي
على أن ما يجري في قطاع النقل هو األهم، وهو القطاع  : قطاع النقل 

اقية باريس الذي ُيعتبر من المستهلكين الرئيسيين للوقود األحفوري. أعادت اتف
للتغيير المناخي تركيز األنظار على مستقبل صناعة النفط. ومن الواضح أن 
جهود العمل في اتجاه خفض اإلنبعاثات الحرارّية وتوسيع خيارات الطاقة 

 .المتجددة وصلت إلى مرحلة الالعودة
وعلى الرغم من أّن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة تذهب في اتجاه أّن 

لطلب على النفط سيكون في حدود عشرة في المئة، مّما يجعل من النمو في ا
ماليين برميل  103توفير امدادات تزيد على  2040الضروري بحلول العام 

يومّيًا لمقابلة االستهالك، إاّل أن هناك مؤشرات على حدوث متغّيرات ُيمكن 
تعرضًا أن تؤدي إلى وضعّية مختلفة ُكلّيًا حينها. فقطاع النقل هو األكثر 
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لالختراعات الجديدة ولقوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعايير الفنية لتقليل 
ر الوكالة أّن هذه  اإلنبعاثات الحرارية وزيادة فاعلية استهالك الوقود. وُتقدِّّ

مليون برميل  11اإلجراءات ُيمكن أن توثر على االستهالك، بما يزيد على 
وهنا يأتي دور السيارات الكهربائية المتنامي، خاصة لجهة  .يوميًا وقتها

استخدامها في عملّيات النقل المشتركة التي تقضم شيئا فشيئًا من ممارسات 
وتقاليد السيارات الخاصة المعتمدة على الوقود األحفوري. وتشير التقديرات 

رشح مليون سيارة( م 1.2إلى أن حجم أسطول السيارات الكهربائية الحالي )
، وهو ما تقدر شركة 2035مليوناً بحلول العام  450لقفزة ضخمة ليصل إلى 

مليون برميل من النفط يومّيًا.  5.2"بريتش بتروليوم" أنه يعني االستغناء عن 
من جانبها، بدأت شركة "رويال دتش شل" في التركيز على مجال وقود 

ارية ومن ثّم إقامة الهايدروجين، وهو ما يالئم هدف تقليص اإلنبعاثات الحر 
بنية أساسية من محطات الوقود في الواليات المتحدة وأوروبا، والدفع في 
مجاالت الطاقة المتجددة والوقود الحيوي. وهذه جهود يمكن أن تتسبب في 

مليون برميل نفط يوميًا كما ترى الوكالة الدولية  13اإلستغناء عن حوالي 
 .للطاقة

متفق عليها في اتفاقية باريس، وهو خفض كل ذلك يصب في إطار الهدف ال
الحرارة بمقدار درجتين. األمر الذي يعني أن ذروة الطلب على النفط قد تكون 

، وبعدها تبدأ عملية التراجع التي ُيمكن أن تؤدي إلى 2020في العام 
، علمًا أن كالًّ من 2040مليون برميل يوميًا في العام  20اإلستغناء عن 

ما من أكبر المستهلكين للوقود األحفوري يضعان خططًا الصين والهند، وه
للتركيز على السيارات الكهربائية فقط. بل وصل األمر بالهند إلى تعيينها 

ذروة الطلب على النفط   .لهدف في العقد المقبل: بيع سيارات كهربائية فقط
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، وبعدها تبدأ عملية التراجع التي ُيمكن أن تؤدي 2020قد تكون في العام 
 2040مليون برميل يوميًا في العام  20إلى اإلستغناء عن 

إّن الجدل حول استخدام السيارة الكهربائية قديم، لكنه اكتسب أهمية  
اضافية مع تصاعد الوعي بتأثير اإلنبعاثات الحرارية على البيئة، مما دفع 
بالعديد من الحكومات الى تقديم حوافز واعفاءات ضريبية لمن يشترون 

 2040أو  2030كهربائية... وإلى تحديد مدى زمني مثل العام  سيارات
لقصر االنتاج والمبيعات على السيارات الكهربائية فقط. كما يلحظ االهتمام 
المتنامي بالسيارات الهجين، تلك التي تستخدم الوقود التقليدي والكهرباء، وكثرة 

ظلت تضع السيارات العروض التسويقية لها. اال أن النظرة التقليدية السائدة 
الكهربائية في موضع هامشّي. حتى أّن شركة النفط العمالقة "أكسون موبيل" 

، فان حصة السيارات الكهربائية في السوق قد ال 2040ترى أنه حتى العام 
 .تتعدى العشرة في المئة

على أن وكالة "بلومبيرغ" اإلخبارية نشرت تقريرًا مؤخرًا ُيقّدم رؤية مختلفة. 
لتقرير على فرضية أّن أسعار هذا النوع من السيارات في حالة تراجع يقوم ا

مستمّر، بل وبأكثر مّما هو متوقع، وذلك اّتساقًا مع حملة مكافحة اإلنبعاثات 
 2025الحرارية التي اكتسبت زخمًا عالميًا لدرجة ترى فيها أنه بين عامي 

لتقليدية من ناحية يمكن أن تصبح السيارات الكهربائية منافسة لتلك ا 2030و
 .السعر، حتى مع استبعاد الدعم الحكومي

هذا التغيير في المزاج العام للسوق بدأ ينعكس على تخطيط بعض  
الشركات، مثل "فولكس فاغن" و"تيلسا" إلنتاج مليون سيارة كهربائية لكّل 
منهما في غضون ثمانية سنوات. كما أن شركة "فولفو" أعلنت أنها في غضون 

قط، سُتقّصر انتاجها على السيارات الكهربائية أو تلك الهجين.. وكّل عامين ف
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هذا يمكن أن يدفع بنسبة مبيعات هذا النوع من السيارات إلى أكثر من 
النصف، على األقّل في السوق األميركية كما ترى "بلومبيرغ"، وهو تطّور إذا 

 .من السوق  ماليين برميل نفط يوميا 8حدث واستقّر سيؤدي إلى إزالة نحو 
أّما ما يبقى فهو عاملي تخفيض كلفة البطارية الكهربائية وتسهيل مهمة 
شحنها بالطريقة التي ُتنافس بها محطات تعبئة الوقود التقليدية المنتشرة في 

 .كل مكان، وهو ما يتطلب استثمارا أكبر في البنية التحتية
https://assafirarabi.com/ar/17146/2017/08/14/%d9%87%d9%84-

%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a5%d9%84%d9%89-

%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%9f/ 

 

العمالت »شرطة أبوظبي تُحذّر من عروض التداول في  - 10
 «الرقمية المشفرة

 2021يوليو  05 :اليوم  اإلمارات ■أبوظبي  :المصدر 
حّذرت شرطة أبوظبي الجمهور من العروض التي تصل إلى 

ن من أفراد المجتمع خالل الفترة األخيرة، والتي تعرض خدمات الكثيري
، داعية الجمهور إلى ضرورة «العمالت الرقمية المشفرة»التداول في 

توخي الحذر، وعدم االنسياق وراء اإلغراءات والوعود بتحقيق مكاسب 
 .مالية سريعة وخيالية

في  وحث مدير قطاع األمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي،
، الجمهور على ضرورة عدم مشاركة معلوماتهم «خلك حذر»إطار حملة 

الشخصية، أو االنصياع للمكالمات والرسائل واإلعالنات مجهولة 
المصدر، والتي غالبًا ما تدعي أنها شركات أو منصات مرخصة لتداول 
العمالت الرقمية المشفرة. وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون بإغراء 
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ء بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من خالل تداول العمالت العمال
الرقمية المشفرة، ومن خالل استالم تحويالت مالية من مصادر مشبوهة، 
مشددًا على ضرورة عدم شراء وتداول هذه العملة اإللكترونية، التي تعد 
وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، وال تحتاج في إصدارها 

أو ضوابط. وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات إلى أي شروط 
الجنائية، العقيد راشد خلف الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتحذير جميع 
شرائح المجتمع من مخاطر الوقوع في أيدي النصابين، مؤكدًا الحرص 
على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم، والتصّدي ألساليبهم 

 .بير احترازية أمنية متقدمةاإلجرامية المتجددة بتدا
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2021-07-

05-1.1510758 
 

 معملة عربية.. أكثر عملة مقومة دون قيمتها في العال - 11

 |  22.07.2021:تاريخ النشر
أظهر مؤشر "بيغ ماك" الذي تعتمده مجلة "إيكونوميست" لتقييم عمالت 
الدول، أن معظم عمالت العالم مقيمة أمام الدوالر بأقل من قيمتها الحقيقية، 

 .واألمر كذلك ينطبق على العمالت العربية
عيارا ، وأصبح م1986وأطلقت "اإليكونوميست" مؤشر "بيغ ماك" في 

عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعمالت من أجل معرفة ما إذا كانت 
ويعتمد المؤشر على مقارنة القدرات الشرائية  .دون قيمتها الحقيقية أو فوقها

دولة، حيث يمثل الهامبرغر، وحدة تسهل مقارنة سعر  48للعمالت في 
ارت "إيكونوميست" إلى وأش .صرف العمالت مقابل الدوالر أو قيمتها الشرائية
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واعتبرت  مقومة بأقل من قيمتها في العالم، الليرة اللبنانية أكثر عملة أن
%، يليها في المرتبة 70.2العملة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة  أن

  .%59.9الثانية الروبل الروسي، الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 
يم بعض العمالت العربية مقابل الدوالر حسب وفيما يلي جدول يظهر تقي

 :(2021"بيغ ماك" )بيانات يوليو  مؤشر

 
economist 

كذلك يشير المؤشر إلى أن معظم العمالت في العالم مقيمة دون 
العادلة مقابل الدوالر، باستثناء الفرنك السويسري، والكرونا السويدية  قيمتها

السويسري مقيم فوق قيمته الفعلية بنسبة والنرويجية، فعلى سبيل المثال الفرنك 
 RT :المصدر   .24.7%

https://arabic.rt.com/business/1254500-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 

 بنك سورية الدولي اإلسالمي معرض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 
 

بنك سورية الدولي اإلسالمي يدعوكم لزيارة معرض تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت الذي سيقام على أرض مدينة المعارض في

 5حزيران ومن الساعة  18إلى   14من تاريخ   A11- B5  26  الجناح
لياًل، وذلك إلطالعكم على أبرز خدماتنا اإللكترونية المتميزة  11عصرًا إلى 

 .والجديدة
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 ،بنك_سورية_الدولي_اإلسالمي
 واالتصاالت_معرض_تكنولوجيا_المعلومات

 الموبايل_البنكي
 اإلنترنت_المصرفي

 ألو_بنكي
 نقاط_البيع

https://m.facebook.com/301732157276892/photos/a.301951050588336/92135184198158
4/?type=3&source=48&__tn__=EH-R 

http://almustshar.sy/archives/6979 
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%

A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

2370575319837808 

 
 ..تأمالت في السياسة الخارجية الروسية - 12

 الفروف: هذا هو رأُينا باألسد

 بتوقيت غرينتش ٠٣:٣٣ - ٢٠٢١يونيو  ٠٨الثالثاء   
، تحت هذا ”نحن أمة مهّذبة، تأمالت في السياسة الخارجية الروسية”
كتب وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف رؤية شاملة ودقيقة  العنوان

للدبلوماسية الروسية الحالية في العالم، منتقدا بشدة قلب األنظمة بالقوة، 
ومتهما الغرب بمساعدة او غض الطرف عن 'داعش' والنصرة، ومتهما أيضا 

ة عن ، ومقّدما رواية الفت”االرهابيين” تركيا بتمرير مقاتلي التنظيمين 
والعراقي حيث يربطهما ربطا وثيقا، بما في ذلك نظرة  الوضعين السوري 

 .موسكو للعالقة مع الرئيس السوري بشار األسد ومستقبله على رأس السلطة

https://www.alalamtv.net/news/5637798
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 سوريا - العالم
، صار 1920بلغته الروسية ثم االنكليزية في العام الكتاب الذي صدر 

حاليا باللغة العربية في مكتبات كثيرة ) والبعض ترجم العنوان ب نحن شعب 
مهّذب(، وفيه اضافة الى ما تقدم، شرح تحليلي لواقع ومستقبل التوازنات 
الدولية، وقلق الفت على المسيحية وعلى مسيحيي الشرق والذين 

 .أهمية الفتة عليهم الفروف يعّلق
 :إليكم أبرز المقاطع.. ننشرها كما هي

في محاولة للحفاظ على هيمنتهم، تصّرف شركاؤنا الغربيون لألسف 
م، وظهر بإسلوب أخرق في العراق ، وتحت ذرائع كاذبة، ثم أطاحوا بصدا

اإلرهاب وظهرت "داعش" بعد الغزو األميركي للعراق ، وقد إعترف مؤخرا 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن داعش نشأت بعد التدخل في العام 

، أرادوا إعادة تشكيل العراق وفقا العتقاداتهم، إن العامود الفقري لداعش 2003
قة لهم بااليديولوجيا هم الضباط السابقون في جيش صدام الذين ال عال

 .االسالمية والراديكالية والتطرف
شركاؤنا الغربيون يحاولون في سوريا اإلطاحة ببشار األسد، وان سورية 
هي مهد المسيحية وال تتكون من المسلمين الشيعة والسنة فقط... ان الوضع 
في سورية والعراق مترابط، ففي كلتا الحالتين، نحن نتعامل مع عواقب ما 

سمى بتصدير الديمقراطية والتدخل الخارجي من أجل القضاء على األنظمة يُ 
 .غير المرغوب فيها

إن عدد المسيحيين يتضاءل بصورة سريعة في سورية والعراق. إننا قلقون 
للغاية من خروج المسيحيين، وهذا يقنعني مرة أخرى بأن القيم الحالية التي 

مسيحية، وقد تم التركيز على يتم تصديرها من أوروبا هي قيم ما بعد ال

https://www.alalamtv.net/
https://www.alalamtv.net/syria
https://www.alalamtv.net/syria
https://www.alalamtv.net/syria
https://www.alalamtv.net/tag/4291?t=%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81
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اإلطاحة بما يسمى األنظمة االستبدادية التي ال تنسجم مع مفهوم وفئات 
المصافحين والخاضعين للفلسفة الليبرالية. إن أوروبا التي رفضت ان تشير 
في دساتيرها الى جذورها المسيحية ال تهتم بالمسيحيين، وإن اعتقادي الراسخ 

األخلقية والروحية فأنك ستصبح قريبا غير مبال  هو أنه بمجرد نسيان جذورك
 .بالجذور الروحية والقيم األخالقية لآلخرين

 األسد والمعارضة
على الرغم من أن الجميع قد أدركوا بأنه لن تكون هناك عملية سياسية 
بدون بّشار األسد، وإن قرار مجلس األمن والقرارات التي اتُّخذت بشأن سورية 

مشاركتنا الفّعالة واإلستباقية، ال تحتوي على أي طلب أو ، ب2012منذ العام 
تلميح بأن الرئيس األسد يجب أن يرحل، بل على العكس من ذلك، فقد قيل 
بأن الشعب السوري وحده هو الذي يقرر مصيره، وان العملية السياسية يجب 
أن تكون شاملة لجميع قوى المجتمع السوري، دون استثناء عرقيا وسياسيا 

فيا وكذلك أطياف المعارضة، على الرغم من ذلك فكلما كنت التقي وزير وطائ
األميركي جون كيري كان يسألني عّما يجب القيام به، فاذّكُره  خارجيةال

الخارجية السابقة هيالري كلينتون في  بخطواتنا، ومنها حين اعتمدنا مع وزيرة
وكذلك مع األوروبيين والصينيين والعرب واألتراك بيان  2012حزيران/يونيو 

جنيف، لكن األميركيين رفضوه االقتراحات في مجلس األمن ألنه لم ُيذكر 
 ..فيها بانه ينبغي على الرئيس السوري التنحي واال ستكون عقوبات عليه

ساعات ولم  7ذلك، لقد جلسنا في جنيف لمدة اين مكتوب :” سألُت 
لماذا :” وخالل المناقشات سألت جون كيري أيضا ” نذكر شيئا عن هذا 

واآلن في سورية بعد ليبيا،  2003ترتكبون الخطأ مرتين، في العراق عام 
فأجابني بأنه في خالل غزو العراق كان سيناتورا وقد صّوت ضد الغزو، أنه 

https://www.alalamtv.net/tag/3638?t=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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ك أوباما كان أيضا ضد ذلك في حينه، لكن ليبيا في خالل أمر جيد اذًا، وبارا
حكم كلينتون كانت خطأ ايضا، لقد انتهكوا وثيقة مجلس األمن، التي كانت 
تهدف فقط الى أغالق السماء وعدم السماح للطائرات الليبية بالطيران، لكنهم 

ن في قصفوا وقتلوا العقيد معمر القذافي بوحشية، واآلن هناك أرهابيون كثيرو 
ليبيا، ومن هناك يتدّفق المقاتلون، واألسلحة، التي تصل أيضا الى جمهورية 

 .”..مالي وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد
 لسنا مع تنحية االسد

، لقد قرأت الشائعات حول أن على الرئيس األسد التنّحي روسيا لم تقترح
المرحوم رئيس مديرية المخابرات العامة في ههيئة األركان العام للقوات 
المسّلحة الروسية، ايغور سرغون، سافر الى دمشق واقترح على الرئيس 
السوري التنحي، هذا غير صحيح البّتة. فهذا الحديث مع األسد لم يكن 

 . ديمير بوتين مباشرةضروريا وهو كان يتحادث مع الرئيس فال
كشف رئيس االتحاد الروسي فالديمير بوتين ماهية اتفاقه مع الرئيس 
السوري، فهو أعلن مرارا وتكرارا، بأن الرئيس األسد وافق على محادثات مع 
المعارضة بما فيها المسّلحة، ووافق على تشكيل أوسع جبهة من الجيش 

كافحة االرهاب على األرض، السوري ووحداته ووحدات المعارضة الوطنية لم
والذين سيكونون مستعدين لمحاربة داعش والنصرة. كذلك إتفق الرئيسان على 
أن الرئيس الرئيس بشار األسد، وفي سياق العملية السياسية التي سُيرسل 
اليها وفدا، سيكون مستعّدا للنظر في الصالحيات السياسية، والتي أدرجت 

، 2254ت مجموعة فيينا وقرار مجلس األمن في المحّصلة النهائية في قرارا
لذلك نؤكد أنه لم يطلب أي شخص ) األسد( اللجوء السياسي ولم يقترح أي 

 .شخص مثل هذا األمر

https://www.alalamtv.net/tag/3077?t=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 تحديد مصير سوريا بيد السوريين فقط
في جميع قرارت األمم المتحدة التي اتُّخذت باإلجماع في السنوات 

ين وحدهم هم المخولون بتحديد األخيرة، ثمة نصوص واضحة تقول ان السوري
مصير بلدهم في اطار الحوار الشامل وبمشاركة جميع الجماعات العرقية 
والطائفية والسياسية في هذه الدولة، وان جميع األطراف الخارجية بما فيها 
روسيا وأميركا وبلدان المنطقة، هي وفقا لقرارات األمم المتحدة، مدعوة الى 

 .هذا الحوار الشامل وقد حّققنا ذلك تماماتهيئة جميع الظروف لمثل 
نحن نقول ان الحل المثالي بالنسبة لسورية والعراق وليبيا هو باالتحاد 
وتدمير االرهابيين وتنظيم انتخابات حّرة، ومن ثم ترك هذه الدول وشأنها، 
لكن شركاءنا يقولون ) وهو ما قاله لنا مثال وزير الخارجية االميركي جون 

يمكن ان يتحدوا معنا في ضرب االرهاب، لكن قبل ذلك يحب كيري( أنهم 
االتفاق على اننا سنزيح الرئيس بشار األسد، ونحن نسألهم : لماذا؟ فيجيبون: 

% من السكان ال يقبلون به ويقفون ضده، فنقترح عليهم 80إنه دكتاتور وان 
ع تنظيم الكفاح سريعا ضد االرهاب وتنظيم انتخابات حرة على الفور ولند

% يزيحون رئيسهم بطريقة ديمقراطية خالل التصويت، فيقولون 80هؤالء ال 
 .لنا ان هذا يأخذ وقتا طويال، ويجب القيام بذلك اآلن، لماذا؟ ال أحد يعلم

 من هو البديل؟
سالنا شركاءنا من سيكون بديال عن الرئيس السوري بّشار األسد، ومن 

ولن يحدث الشيء نفسه الذي يضمن اآلن بأنكم لن تطيحوا به بطريقة ما، 
حدث في ليبيا، حيث هناك زعيم استبدادي لم يكن محبوبا، ولكن في خالل 
واليته لم يكن هناك ارهابيون على اإلطالق؟ صحيح أنه فرض نظاما صارما، 
ولكن الليبيين ازدهروا اقتصاديا واجتماعيا، فكان هناك بنزين شبه مّجاني، 
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ليمية، وكان لديهم الكثير من المال والشعب ودراسة مّجانية في أي مؤسسة تع
 .قليل والنفط كثير، فتمت ازالته

لقد أصبحت ليبيا مرتعا لالرهاب، وبلدا يمر عبره المسلحون واالسلحة 
جنوبا الى افريقيا والى الشمال، هم الذين يقلقون اوروبا واالن الجميع يعاني، 

 .ألن ليبيا الموحدة ما عادت موّحدة
ان ”يبيا وسوريا لم ينكسروا، وعند األميركيين حكمة تقول: إن العراق ول

، هذه الدول بدأت باالصالح، ويقول ”لم يكن الشيء مكسورا فال تصلحه
األوروبيون انه من اجل حل مشكلة النازحين والالجئين ووقف تدفقهم فمن 
الضروري استعادة النظام في هذه الدول، واعتقد انه في كل مكان وجد تّدخل 

محاوالت لذلك، وكانت قوية ووقحة، سيكون من الممكن من خالل الحوار أو 
ومن خالل اشراك قادة هذه الدول في المحادثات أن يتحولوا بشكل أو بآخر 

 .الى شركاء
لقد اعتاد شركاؤنا األوروبيون حل مشكالت هذه المجتمعات بالطريقة 

يجب أن يعيشوا التي اعتادوا العيش بها هم انفسهم، ويعتقدون أن الجميع 
هكذا. وبحسب تقاليد تعود الى قرون غابرة، فان أصدقاءنا االنجلوسكسونيين 

، وهم ” المنبوذ” ومن هو ” ذو السمعة الحسنة”يقومون بتحديد من هو البلد 
يشعرون، بانه حين يصبح العالم متعدد األقطاب، فانهم يفقدون القدرة على 

نتعامل معه بصبر، ولكن األمر  تقدير اآلخرين، وهذا سؤال فلسفي، ونحن
 .بالنسبة لهم مؤلف لالسف

 هذا غيض من فيض الرؤى االستراتيجية
هذا غيٌض من فيض االسرار والتحليالت والرؤى اإلستراتيجية التي 
يقّدمها سيرغي الفروف في كتابه المهم وهو يشرح فيه أيضا بالتفصيل كيف 
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ابيين بذريعة انها تطال كان يهب األميركيون ضد روسيا حين تقصف االره
أيضا المعارضة المعتدلة، ويقول كنا نطلب منهم فصلها عن االرهابيين 
 .ونطلب أيضا ان تعطينا أماكنهم لكي نجنبهم ذلك لكن االميركيين ال يفعلون 

 وكالة اوقات الشام االخبارية
https://www.alalamtv.net/news/5637798/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D

9%81-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF 

 
يتضمن أحكاماً تحسن الوضع االقتصادي  2585موسكو: القرار  - 13

 واالجتماعي في سورية

 سانا-موسكو 2021-07-12 
ن الدولي حول تمديد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار مجلس األم

آلية إيصال المساعدة اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود يتضمن عددًا من 
األحكام التي تنطوي على أهمية مبدئية للتعامل مع حاجات السوريين الشاملة 

 .وتحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي في البالد
ني اليوم وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها االلكترو 

إن القرار يؤكد العزم على بذل الجهود لتحسين إرساليات المساعدة اإلنسانية “
إلى مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية من دمشق وهذا بالذات نظام 
تقديم المساعدة الذي توافق مع أحكام القانون الدولي اإلنساني والمبادئ 

 .”ون األساسية واالحترام التي يوثقها هذا القان
يعترف بالحاجة الملحة لتوسيع النشاط “وأضافت الخارجية إن القرار 

اإلنساني عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار المبكرة التي تشمل مشاريع 
 .”المساكن المياه والكهرباء والتعليم والصحة وتشييد 
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وبينت الخارجية الروسية أن القرار يرحب بمبادرات المنظمات اإلنسانية 
الصلة ومنها على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب األحمر ويتوجه  ذات

 .لدعمها بنداء إلى األسرة الدولية والوكاالت المتخصصة 
ولفتت الخارجية إلى أن القرار يعير االهتمام الخاص لتأثير جائحة كوفيد 
السلبي الذي يزيد من وضع السوريين المأساوي المتردي بحد ذاته والذي 

على البلدان األعضاء في منظمة األمم المتحدة أن تبدي رد فعلها  ينبغي
تجاهه بما يتوافق مع نداء األمين العام لألمم المتحدة لتخفيف العقوبات 

 .أحادية الجانب على سورية
وأوضحت الخارجية الروسية أن مجلس األمن كلف األمين العام أنطونيو 

لتزويد اإلنساني ليس من غوتيريش بإبالغه بصورة مفصلة عن مؤشرات ا
داخل سورية فحسب بل عن اإلرساليات عبر الحدود وأن يتضمن التقرير 
للمرة األولى معطيات عن آلية توزيع المساعدة اإلنسانية في إدلب التي 
يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الذي يصنفه مجلس األمن منظمة إرهابية 

نطقة خفض التصعيد التي وكذلك عن عمل المنظمات غير الحكومية في م
 .ال يملك ممثلو األمم المتحدة الوصول إليها حتى اآلن

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها بأن يتيح التنفيذ النزيه ودون تحيز 
وتسييس للقرار تحسناً جدياً للوضع اإلنساني في سورية وتخفيفاً للمعاناة مشيرة 

ي وضعه ممثلو روسيا والواليات إلى أن التأييد باإلجماع لمشروع القرار الذ
 .المتحدة يشكل تأكيدًا واضح المعالم على التوافق الدولي الناشئ حالياً 

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أكد أن اعتماد 
بصيغته الحالية يعد انجازًا ألنه تضمن كل الجوانب التي كانت  2585القرار 

ها ويشدد على ايصال المساعدات اإلنسانية من الدول الغربية ترفض تناول
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الداخل السوري وليس فقط من المعابر معرباً عن ارتياح سورية للجهد الروسي 
  .الصيني في تقييد وصول المساعدات الغربية والتركية إلى اإلرهابيين

http://sana.sy/?p=1430945 
 

 الستثمار في رأس المال البشريا - 14

 2021-07-12  اون الين   | الدكتور قحطان السيوفي
، أصبح 2020أكدت العديد من مراكز الدراسات أنه مع نهاية عام 

البشر أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ظهر التأثير  االستثمار في
جائحة فيروس كورونا في الناس واالقتصاد في جميع  المدمر الذي تحدثه

 أنحاء العالم. المقصود
 المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي برأس المال البشري مجموعة من

 يستثمر فيها الناس وتتراكم بما يمكِّنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد
 منتجين في المجتمع.
 ويساعد االستثمار في البشر، من خالل توفير التغذية والرعاية الصحية

 أساسيوالتعليم والوظائف والمهارات، على تنمية رأس المال البشري، وهو أمر 
 إلنهاء الفقر المدقع وبناء مجتمعات متطورة.
 النهوض برأس المال البشري ُينظر إليه على أنه استثمار، وبالتالي هو
 المشروع االستثماري األكثر تأثيرا؛ ألنه استثمار في النمو االقتصادي.

 ، قد2021تقرير عن البنك الدولي، صدر أخيرًا، يحذر من أنه بنهاية عام 
 1.9مليون شخص في براثن الفقر المدقع، أي العيش بأقل من  115يسقط 
في اليوم، ما ُيهدد صحتهم وغذاءهم وتعليمهم، وهذا يتطلب تعاون  دوالر
 لحماية رأس المال البشري. العالم
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في الدول منخفضة الدخل، توجد تحديات هائلة تواجه تنمية رأس المال 
من األطفال على قيد الحياة في المئة فقط  93إذ يتوقع أن يبقى  البشري:

في المئة من  75سوى  60الخامسة، ولن يعيش حتى سن الـ سن حتى
 األشخاص الذين تبلغ

شخصًا  11إن « أوكسفام»عامًا. قالت منظمة مكافحة الفقر  15أعمارهم 
 على األرجح من الجوع كل دقيقة. يموتون 

 وتعتبر المرأة بالمقابل العناية بالبشر تعد جزءًا من البنية التحتية. 
 «.اقتصاد الرعاية»عاماًل مهمًا في زيادة االستثمار 

 وهذا من شأنه تحسين رأس المال البشري، كما أن زيادة االستثمار في الصحة
 والتعليم تعزز نوع رأس المال االجتماعي الذي يميز المجتمعات الناجحة.

 يركز بشكلفي الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، ال يزال االستثمار 
أساسي على رأس المال المادي. حان الوقت إلدراك أن رأس المال البشري، 

 .21البنية التحتية األهم للقرن الـ هو
 مليون طفل يعانون  155العالم يواجه عديدًا من أزمات رأس المال البشري: 

 مليون شخص 400مليون طفل ال يستطيعون القراءة أو الكتابة؛  250التقزم، 
للخدمات الصحية األساسية؛ وال تغطي شبكات األمان االجتماعي  يفتقرون 

ثلث فقراء العالم، وتحتاج الدول النامية إلى المزيد من االستثمار في  سوى 
 رأس المال البشري، وتنمية المهارات، وتكشف األبحاث والوقائع؛ أن رأس بناء

 ــ جزء أهم المال البشري ــ رصيد المعرفة التقنية، والمعارف، والمهارات
 بكثير من ثروة األمم، فكوريا الجنوبية هي واحدة من أكثر بلدان العالم
 تقدمًا، ال يقوم اقتصادها على الموارد الطبيعية، بل على مواهب شعبها
 ومهاراتهم ومعارفهم.
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 يشكل رأس المال البشري أغلبية الثروة في البلدان المرتفعة الدخل، ونسبة
ثروة في البلدان المتوسطة الدخل، ونسبة أقل من مئوية أقل من إجمالي ال

 في البلدان المنخفضة الدخل. ذلك
 إلى أكثر من 28ارتفع عدد البلدان التي تسعى لتنمية رأسمالها البشري من 

منذ إطالق مشروع رأس المال البشري لألمم المتحدة العام الماضي..  60
تثمارات في البشر، ركز على تهيئة الظروف المناسبة لزيادة االس الذي

االقتصادي للنساء بوصفه محركًا رئيسًا للنمو االقتصادي،  والتمكين
األلف يوم األولى من حياة الطفل من خالل االهتمام بالصحة  في واالستثمار

والتعليم، وكذلك مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  والتغذية
 لالزمة للمستقبل.الخدمات وبناء القوى العاملة ا في تقديم

تم إطالق مؤشر رأس المال البشري ألول مرة في االجتماعات السنوية 
، وال تزال هذه المنهجية 2018البنك الدولي في تشرين األول  لمجموعة

 التحديث حتى اآلن. مستخدمة في
االستثمار في رأس المال البشري له دور مهم في تحقيق النمو االقتصادي 

لمعرفة وأصبح لزامًا على المنظمات والدول معًا أن ظل اقتصاد عصر ا في
على المعرفة كمورد أساسي لتحقيق األهداف، كما أن نظرية النمو  تعتمد

تشير إلى النمو في االقتصاد من خالل زيادة المعرفة، واالستثمار  الحديثة
المال البشري، باعتبار العامل األول للنمو االقتصادي هو ابتكار  رأس في

 لمعرفة الحالية والمعارف الجديدة.ا ونشر
 مشروع رأس المال البشري هو جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة
 االستثمارات في البشر كّمًا وكيفًا من أجل تعزيز العدالة والنمو
 االقتصادي. في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يتم التركيز على تنمية
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 رائح المستضعفة واألولى بالرعاية حيث يقعالطفولة المبكرة وبناء قدرة الش
 رأس المال البشري في صميم اإلستراتيجية العالمية للتنمية. ولحماية البشر
 واالستثمار فيهم ويجب مساعدة الحكومات على تحديد أولويات االستثمار في
 البشر، وتوفير حماية أفضل للمواطنين واالستثمار فيهم أثناء هذه الجائحة.

 الدول النامية بالتمويل وبناء القدرات وتبادل المعارف لمساعدةيجب دعم 
 الحكومات على إعطاء األولوية لالستثمار في المواطنين.
ويتعين علينا أن نفعل ذلك وخصوصًا في الدول منخفضة الدخل والدول 

وفي الدول متوسطة الدخل التي تكون موطنًا لعدد متزايد من الفقراء  الهشة،
 ل البشري المنخفض.الما رأس ذوي 

واليوم تركز المنظمات األممية على ثالث طرق إلنهاء الفقر المدقع 
: من خالل تسريع وتيرة النمو االقتصادي الشامل 2030عام  بحلول

خالل بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات من خالل  والمستدام؛ ومن
 الفعال في البشر. زيادة االستثمار

 إلى بذل مزيد من العمل ومزيد من البحوث في مجالأخيراً العالم بحاجة 
 االستثمار في البشر لتأثيره الهائل في النمو االقتصادي ويتعين أن يتعاون 
المجتمع الدولي والعمل على منع األزمات في المستقبل أو التخفيف من 

وأن يسمو المجتمع الدولي إلى مستوى من العمل التعاوني. فحماية  حدتها،
 سالناس ورأ

 مالهم البشري مسؤولية الجميع، وإذا لم نعترف بذلك، فإن أثر التداعيات
 سيكون عالميًا وألجيال مقبلة.

 2021-07-12  اون الين   | الدكتور قحطان السيوفي
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اجتماع نوعي للفروع يهدف الرتقاء بالعمل وتقديم أفضل  - 15
 الخدمات المصرفية في شبكة فروع المصرف

    12/07/2021 سيرياستيبس : – دمشق 
الجليالتي : االرتقاء بالعمل لبلوغ طموح العمالء .. التدريب والتأهيل 

 لتلبية متطلبات المرحلة ومواكبة التحول الرقمي
مع استعداده إلطالق حزمة نوعية ومتميزة من الخدمات المصرفية سواء 
في مجال قروض التجزئة والتي تلبي االحتياجات وبما يسهم في دفع عملية 

لتنمية في سورية وتطوير األعمال على اختالفها ويلبي مختلف االحتياجات ا
التمويلة بفوائد وشروط مدروسة ومتميزة أوفي مجال التحول الرقمي من خالل 
طرح خدمة جديدة من الخدمات االلكترونية التي تواكب ظروف واحتياجات 

أفقي والنهوض  ومع تطلع اإلدارة الجديدة الى تطوير العمل بشكل  المرحلة ,
بعمل الفروع وبما يضمن تقديم افضل الخدمات المصرفية التي تلبي طموحات 
واحتياجات الزبائن , عقد المصرف الدولي للتجارة والتمويل اجتماعًا صباح 

حمل طابع النوعية شمل مدراء فروع المصرف  10/7/2021  يوم السبت
 . المنتشرة في مختلف المدن والمناطق السورية

خالل االجتماع الذي ترأسه الرئيس التنفيذي فادي جليالتي ونوابه  تم 
والمدراء التنفيذين ومدراء الدوائر المعنية باالجتماع تقييم نتائج أداء الفروع 

,  2021مع مناقشة المحفظة االئتمانية للمصرف وفقا لخطة  2020لعام 
لعموالت ( وعرض ومناقشة مستهدفات الفروع للعام الحالي )التسهيالت وا

مع التأكيد على ضرورة العمل  30/6وماهي نسب االنجاز المحققة كما هي 
الستدراك االنحرافات المحققة مقارنة مع المستهدف مع متابعة هذا الجانب 
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من قبل إدارة المصرف بشكل يومي وفقا للنتائج المحققة وذلك في ضوء 
توسيع حصتها  اهتمام إدارة البنك بمتابعة عمل الفروع عن كثب وضمان

السوقية مع إشراك إدارة الفروع بمناقشة وإقرار أي منتجات وخدمات جديدة 
 . لكونهم على دراية تامة باحتياجات عمالء المصرف ومتطلباتهم

وشهد االجتماع حوارًا شفافًا بين اإلدارة والفروع بما سيسهم في تطور 
ق االجتماع لمناقشة العمل واالرتقاء بخدمات المصرف بكافة فروعه , كما تطر 

ظروف عمل الفروع ومعالجة أية صعوبات يمكن أن تعترضها وصواًل إلى 
الهدف الرئيسي وهو االرتقاء بخدمات شبكة فروع المصرف الدولي للتجارة 
والتمويل بشكل متكامل . والتأكيد من قبل الرئيس التنفيذي على تأمين وتقديم 

ستمرار برفد الفروع بالكوادر كل الدعم الالزم لتحقيق ذلك من خالل اال
وتدريبها وتأمين عملية مواكبة الفروع ألية تطورات وأية خدمات أو تقنيات 
مصرفية جديدة في فروع المصرف الدولي للتجارة والتمويل بدرجة عالية من 

 الحرفية والموثوقية وتحقيق التنافسية
ادي الجليالتي وأكد الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل ف .

على أهمية اإلرتقاء بالعمل لتلبية طموح عمالء المصرف وتحقيق أهدافه و 
شعاره بالسعي لراحة الزبائن وخدمتهم، وبما يسهم في تحقيق نهضة حقيقية 

 .بالمصرف وصوال للريادة بالسوق المصرفي
وأشار الجليالتي خالل لقائه مدراء الفروع ورؤساء األقسام إلى أهمية 

يب والتأهيل للكوادر العاملة في المصرف لتلبية متطلبات المرحلة القادمة التدر 
ومواكبة التحول الرقمي الذي يشهده االقتصاد السوري اليوم، الفتًا إلى الخطة 
االستراتيجية التي اعتمدها المصرف خالل السنوات الثالث القادمة والتي 

عمالئه مع تحقيق تهدف إلى توسيع الحصة السوقية للمصرف وحجم قاعدة 
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نمو مستدام في حجم المحفظة االئتمانية والعمل على التطوير الدائم للمنتجات 
و الخدمات المصرفية وخلق الجديد منها بما يلبي طموحات و احتياجات 

 .السوق المصرفي

 عن المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
بلغ رأس وي 2003في العام   تأسس المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
سهم بقيمة  52,500,000ليرة سورية مقسم إلى  5,250,000,000ماله 

 ل.س للسهم الواحد. 100اسمية وقدرها 
ويرفع المصرف شعار السعي لخدمة عمالئه وراحتهم من خالل األنشطة 
والخدمات المصرفية المتنوعة المقدمة فيا شبكة الفروع المنتشرة في 

 المحافظات السورية
ف الدولي للتجارة والتمويل كافة المنتجات والخدمات المالية يقدم المصر  

والمصرفية الموجهة الى قطاعات األفراد والمؤسسات والشركات في سورية 
 فرعاً  23من خالل شبكة فروع منتشرة في مختلف أنحاء القطر بلغ عددها 

والضغوطات  2020وبالرغم من الصعوبات التي اتسم بها عام  . 
واجهت االقتصاد السوري فقد تمكنت مجموعة المصرف من الكبيرة التي 

تحقيق أعلى أرباح بين المصارف التجارية الخاصة وبلغت األرباح قبل 
مليار ليرة منها أرباح مركز تقييم القطع البنيوي غير المحققة  43.02الضريبة 

مليار ليرة في حين بلغت  4.8مليار ليرة ليصبح الربح التشغيلي  38.2بقيمة 
مليار ليرة وهي أعلى نتيجة حققتها المصارف التقليدية  3.8ألرباح الصافية ا

 . 2020بالرغم من الظروف الصعبة عام 
هذا وانعكست النتائج المتحققة بشكل إيجابي على المؤشرات األساسية 
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% ونسبة كفاية 117ألداء المصرف حيث بلغت نسبة السيولة بكافة العمالت 
نسبة تزيد عن النسبة المحددة من قبل مصرف % وهي  44.18رأس المال 

سورية المركزي ولجنة بازل األمر الذي يظهر القوة المالية للمصرف وقدرته 
 على تحقيق الربحية .

 735.54بلغت القيمة السوقية لسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
ل مماجعل القيمة السوقية ألسهم المصرف تص 2020ليرة سورية بنهاية عام 

 مليار ليرة . 38.6الى 
المصرف الدولي للتجارة والتمويل احتل المرتبة الثانية بين البنوك 

 2020مليار ليرة سورية 206,8 التجارية في حجم الودائع بلغت
ومن أهم غايات المصرف توفير وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة  . 

واالستثمار والمساهمة  والملبية لالحتياجات المختلفة وممارسة أعمال التمويل
في عملية التنمية االقتصادية في سورية من خالل قيام المصرف بالمساهمة 
في عملية التمويل واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية 
إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدالت الفائدة على 

 .حقوق المساهمين

 https://syriasteps.com/?d=126&id=188176 

 
 وعدت صديقاً " للراديو ". - 16

في هذا الزمن الرديئ من سنوات الحرب الملعونة على بلدي الحبيبة  
سورية ، والحصار الجائر المفروض من قبل الدول الغربية والتآمر المفضوح 
من ذوي القربى وما خربته يد اإلرهابيين التكفيريين وداعميهم لغالبية البنى 
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و محاوالتهم   التحتية للكهرباء والماء و لموارد النفط و الغاز و مصادرالطاقة
قطع كل شرايين الحياة ، بقي ويبقى الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته 
صامدًا صابرًا ويبتدع طرق وأساليب للصمود والتكّيف مع كل المتغيرات 

ض جهاز " الراديو " ..وبسبب اإلنقطاعات الكهربائية المتكررة والطويلة ، فر 
وجوده بكل قوة علينا وأنا شخصيًا قدمت إعتذاري عن سنوات البعد 

 لهذا الجهاز العظيم الذي ورثته عن والدي رحمه هللا.  والهجران
آه كم من الزمن مضى لم أسمعك فيه أيها " الراديو " لقد نفضت عنه  

د ، وجلست الغبار و أجريت له الصيانة الالزمة وعدت صديقا له من جدي
أستمع له ليعود بي الزمان إلى الوراء ألتذكر كيف كبرت وترعرعت بجانب 
هذا الجهاز الذي لم يكن موجود منه في ذلك الزمان إال عند عدد محدود من 

كان الجيران واألصدقاء يتجمعون حوله ليسمعوا إذاعة دمشق أو   العائالت ،
مئنان لألهل واألقرباء الذين صوت العرب من القاهرة او رسائل التواصل واإلط

وكان يعتصرني الحزن   1967فرقتهم الحرب العدوانية الصهيونية عام ال
واأللم والتفاؤل عندما أسمع صوتًا يقول : " أنا فالن ابن فالن أُهدي سالمي 
إلى اخوتي و أقربائي بيت أبو فالن وفالن... نحن بخير طمنونا عنكم .. 

" صوت   و برنامج  " مرحبا يا صباح"  ت برنامجوإننا لعائدون ". كذلك تذكر 
"حكم   ومسلسل  "صوت القوات المسلحة "  و برنامح  فلسطين من دمشق "

 العدالة "
يقول   كذلك عادت بي الذاكرة إلى أيام حرب تشرين التحريرية حين كان

المذيع : "هنا دمشق ...صرح ناطق عسكري بما يلي ..." ويتابع المذيع 
ارات جيشنا العربي السوري البطل وقواتنا المسلحة على الجبهة أخبار انتص

الجنوبية وكيف كانت طائرات العدو اإلسرائيلي تحترق وهي تهوي فوق دمشق 
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وريفها وكيف يراقب الشعب السوري المعارك من على أسطح المنازل 
وكيف كانت فيروز   والشرفات بمعنويات عالية و روح وطنية ال توصف

 وياجبهة العالي ...  أدم تغني " خبطة
 و غيرها من األغاني الوطنية الخالدة ..." .

وعندما نذكر "الراديو " بالتأكيد سنذكر المذيعة فريال أحمد وكذلك مؤسس 
التمثيليات بإذاعة دمشق حكمت محسن و فرقة أم كامل " تيسير السعدي " 

سماع أصواتهم و أبو فهمي و غيرهم و غيرهم من ذلك الجيل الذي تربينا على 
 الوطنية الصادقة العذبة .

لقد عدت صديقًا للراديو وأصبحت أطير على األثير و الحظت كم 
تطورت وتنوعت وتعددت المحطات اإلذاعية ...لقد عدت والعود أحمد... 
عدت كعاشق التقى حبيبته الغائبة عنه منذ سنين فصلى لها صالة الحب 

 .11/7/2021   لمان صبيحةد.س األولى على قبلة العشاق األبدية.
 

رائد علم االجتماع في العالم و عقل االمة المغيب، أنه كتب في  - 17
 مقدمته الشهيرة في القرن الرابع عشرالميالدي:

 عندما تكثر الجباية تشرف الدولة على النهاية . -
وعندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون  -

ّوالون.. والمغنون النشاز والشعراء النّظامون.. والمّدعون.. والكتبة والق
والمتفيهقون ) أدعياء   والمتصعلكون وضاربو المندل.. وقارعو الطبول

المعرفة ( .. وقارئو الكّف والطالع والنازل.. والمتسّيسون والمّداحون 
 والهّجاؤون وعابرو السبيل واالنتهازيون..

التقدير ويسوء التدبير..  يضيع تتكشف األقنعة ويختلط ما ال يختلط..
  وتختلط المعاني والكالم.. ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل..
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عندما تنهار الدول يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف.. وتظهر 
العجائب وتعم اإلشاعة.. ويتحول الصديق الى عدو والعدو الى صديق.. 

لسطح وجوه ويعلو صوت الباطل.. ويخفق صوت الحق.. وتظهر على ا
مريبة.. وتختفي وجوه مؤنسة.. وتشح األحالم ويموت األمل.. وتزداد غربة 
العاقل وتضيع مالمح الوجوه.. ويصبح االنتماء الى القبيلة أشد التصاقا.. 

 والى األوطان ضربا من ضروب الهذيان..
  يضيع صوت الحكماء في ضجيج الخطباء..

ية والوطنية والعقيدة وأصول والمزايدات على االنتماء.. ومفهوم القوم
الدين.. ويتقاذف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة والخيانة.. وتسري الشائعات 
عن هروب كبير.. وتحاك الدسائس والمؤامرات.. وتكثر النصائح من القاصي 
والداني.. وتطرح المبادرات من القريب والبعيد.. ويتدبر المقتدر أمر رحيله 

ويصبح الكل في حالة تأهب وانتظار.. ويتحول الوضع  والغني أمر ثروته..
الى مشروعات مهاجرين.. ويتحول الوطن الى محطة سفر.. والمراتع التي 

  نعيش فيها الى حقائب.. والبيوت الى ذكريات والذكريات الى حكايات.(
  منقول......      ابن خلدون 

 
مجلس الوزراء يقر نتائج ومخرجات مؤتمر تطوير القطاع  - 18

ويشدد على تكثيف الجهود لضبط  (PCR) لزراعي ويخفض رسم فحصا
 األسواق ومنع االحتكار

 13-07-2021 سانا-دمشق  
أقر مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية برئاسة المهندس حسين 
عرنوس نتائج ومخرجات المؤتمر الختامي لملتقى تطوير القطاع الزراعي 



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

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

 ــ 63ــ 

إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتأهيله والبرامج التنفيذية التي من شأنها 
والنهوض به وتطوير اإلنتاج واإلنتاجية بشكل علمي وتعزيز منهج االعتماد 

 .على الذات وصواًل إلى تحقيق االكتفاء الذاتي

 
دوالرًا  50ليصبح  ”PCR“ وقرر المجلس تخفيض رسم إجراء فحص

إضافة ملياري ليرة دوالر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم و  100بداًل من 
لالعتمادات المرصودة لمشفى جامعة البعث على أن يتم رصد مبالغ إضافية 
خالل موازنة العام القادم الستكمال تجهيزات المشفى ووافق على طلب 

ألف نسخة كتاب  450ماليين و 6المؤسسة العامة للطباعة طباعة وتجليد 
 .مدرسي

المستمرة لتحسين الواقعين  وأكد المهندس عرنوس على الجهود الحكومية
الخدمي والمعيشي في ظل الصعوبات االقتصادية التي يمر بها البلد مشيرًا 
إلى أن هناك إمكانيات محدودة بعد عشر سنوات من الحرب اإلرهابية على 
سورية والتي تم فيها نهب ثرواتنا وتدمير منشآتنا االقتصادية األمر الذي يحتم 

هذه الظروف الصعبة الفتا إلى أن القرارات المتخذة  اتخاذ قرارات للتعامل مع
لهيكلة الدعم ال تعني إلغاء الدعم وإنما توجيهه نحو مستحقيه وأن المرحلة 
القادمة ستشهد تباعاً قرارات مهمة لتنشيط القطاعات اإلنتاجية وتحسين الواقع 

تعطلين المعيشي لمختلف الشرائح وفي مقدمتها شريحة العاملين في الدولة والم
 .عن العمل حالما تسمح الظروف بذلك

 و

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/07/DSC_3951-scaled.jpg
http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/07/DSC_3911-1-scaled.jpg
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شدد المجلس على الوزارات المعنية تكثيف الجهود لضبط األسواق ومنع 
االحتكار واالستغالل ومراقبة محطات الوقود ومنع حدوث التجاوزات وضمان 
التزام وسائل النقل العام بالتعرفة المعتمدة من المجالس التنفيذية واتخاذ 

شددة بحق المخالفين وإلزام وسائط نقل الركاب الخاصة بتركيب العقوبات الم
 .حساسات استكماال لمشروع أتمتة عمليات التزود بالمشتقات النفطية

وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد قاعدة بيانات وطنية باالعتماد 
على البيانات التي تم توفيرها عبر مشروع البطاقة اإللكترونية بما يسهم في 

مار هذه البيانات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتحديد الشرائح األكثر استث
 .احتياجًا وتفعيل برامج الدعم االجتماعية

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير السياحة حول اإلجراءات المتخذة 
لتنشيط موسم السياحة الصيفية واإلجراءات المطلوبة إلعادة تأهيل الفنادق 

 .تشجيع السياحة الداخليةوالمنتجعات والشواطئ و 

 
وشدد المجلس على ضرورة متابعة المشاريع الخدمية واإلنتاجية ذات 
نسب التنفيذ العالية واتخاذ القرارات التي من شأنها تذليل العقبات إلكمال هذه 
المشاريع ووضعها في الخدمة خالل المدد الزمنية المحددة وطلب من الوزارات 

التنفيذية لمخرجات مؤتمر اإلصالح اإلداري والدقة اإلسراع بإصدار القرارات 
 .في اختيار الكوادر اإلدارية الكفوءة

وكلف المجلس وزارة النفط تقديم مذكرة حول واقع االستثمارات في مجالي 
النفط والغاز مع الدول الصديقة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير 

ذاته أن الدولة توزع المشتقات النفطية  التعاون في هذا المجال مبيناً في الوقت
عبر بطاقة الخدمات االلكترونية فقط وأن أي عملية بيع أو شراء خارج هذا 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/07/DSC_3871-scaled.jpg
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 .اإلطار غير قانونية وتستوجب العقوبة
ووافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

 http://sana.sy/?p=1431523 .في مدينة جبلة
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 مصطلحات اقتصادية : 
 «الخندق االقتصادي»

 2021يو ما 28 إعداد: سامح عوض هللا، :المصدر
، الذي أطلقه الملياردير األميركي، «الخندق االقتصادي»يعّبر مصطلح 

وارن بافيت، عن ميزة تتمتع بها الشركة على منافسيها، ما يسمح لها بحماية 
 .ربحيتها وحصتها في السوق 

وغالبًا ما يصعب تقليد تلك الميزة أو تكرارها مثل هوية العالمة التجارية، 
د حاجزاً فّعاالً يعمل كـأو براءات االختراع ضد المنافسة « خندق»، وبالتالي توجِّ

وألن المنافسة هي التحدي الرئيس أمام نجاح الشركات  .من الشركات األخرى 
ولهذا فإن  .المستمر، فإن إبقاء المنافسين في مأزق، يعد أمرًا بالغ األهمية

تنشئ الشركة التي تعتزم أن تظل مهيمنة على السوق، يتوجب عليها أن 
 .«خندقًا اقتصادياً »

https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2021-05-28-
1.1494713?itm_source=parsely-api 

 
 العملة الرقمية الصينية: مكاسب اقتصادية أم تهديد سياسي؟

ـــــــف ـــــــمـــــــؤل  | Paulina Borowska و Kamila Wilczyńska ال
EURACTIV.pl     19  2021مايو 

ملة الرقمية الصــــــــــــــينية اليوان اإللكترونية بكين الناس بنك تشــــــــــــــين الع
العمالت المشــــــــــفرة ســــــــــيكون اليوان الرقمي بمثابة مناقصــــــــــة قانونية ولن يتم 

 تحصيل أي فائدة منه.
تعتمد الصـــــين اليوان الرقمي كعملة رســـــمية للبالد. ســـــتحل العملة محل 

ل ســــــيؤدي إدخال شــــــكل بعض العمالت الورقية والمعدنية المتداولة حالًيا. ه
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ــــــة المفرطــــــة على  إلكتروني للنقود إلى خلق الظروف للســــــــــــــيطرة الحكومي
. تم 2014يعمل بنك الشــــــــــعب الصــــــــــيني على العملة منذ عام  المعامالت؟

واســـــــــــمه الرســـــــــــمي الدفع اإللكتروني للعملة  -إجراء اختبارات اليوان الرقمي 
 .في عدة مدن في البالد  - (DCEP) الرقمية

، حيث تم بالفعل تطوير نظام الدفع غير النقدي بشـــــــــــكل في الصـــــــــــين 
إلى تســـريع هذه العملية بشـــكل أكبر. ســـيكون  DCEP جيد، ســـيؤدي إدخال

 .اليوان الرقمي بمثابة مناقصة قانونية ولن يتم تحصيل أي فائدة منه
قال يان شــــياو ، مدير مشــــروع التجارة الرقمية في المنتدى االقتصــــادي 

اســــتخدام الصــــين للنقد آخذ في التراجع ، وســــيتم " :CNBC العالمي لشــــبكة
 ."استبداله عاجاًل أم آجاًل بطريقة الدفع الرقمية

 
 في جامعة دمشق” الالهوت“افتتاح كلية خاصة لـ  

 :الخبير السوري   
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا يقضي بافتتاح كلية 

ينة دمشق، بدءًا من العام الدراسي مقرها مد” كلية الالهوت“خاصة باسم 
، لتستقطب عددًا من طالبي العلم، بحيث ال يتجاوز عددهم 2022/  2021

طالبًا، وبما يتناسب مع إمكانية استيعاب المبنى الذي لن تتجاوز قدرته  50الـ 
طالبًا، على أن ال تكون  250االستيعابية في مجمل سنوات الدراسة فيه الـ 

 .حد ذاتهاحكرًا على فئٍة ب
وبين معاون وزير التعليم العالي للتعليم الخاص الدكتور شكري البابا أن 
ملكية هذه الكلية تعود لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك، 
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وتتمتع بالشخصية االعتبارية، ويمثلها عميد أمام الغير لتوفير مستلزمات 
، ووفق قرارات ”ادية وكوادر بشريةبنية تحتية ومستلزمات م“افتتاح الكلية من 

مجلس التعليم العالي الناظمة، لتسري عليها بذلك أحكام المرسوم التشريعي 
وتعليماته الناظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد  36رقم 

التي تمنع إحداث فروع لها خارج  6الدراسة الثانوية، باستثناء أحكام المادة 
 .مقرها الرئيسي

وأشار البابا إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها إدارة الكلية على امتداد 
، 2019 /5 /7بتاريخ  6العامين الماضيين، أي منذ صدور المرسوم رقم 

ويأتي  .والقاضي بإحداث كلية خاصة باسم كلية الالهوت مقرها مدينة دمشق
، أما علم ”معرفة هللا“مصطلح الالهوت من دمج كلمتين يونانيتين بمعنى 

الالهوت فهو فن وعلم ومعرفة ما يمكننا أن نعرفه، وفهم ما يمكننا أن نفهمه 
 عن الذات اإللهية بطريقٍة منظمٍة ومفهومة..البعث
http://syrianexpert.net/?p=58765 

 
 مؤشر "بيغ ماك" لتقييم عمالت الدول،

 
في  لدول،"اإليكونوميست" مؤشر "بيغ ماك" لتقييم عمالت ا مجلة أطلقت

لقياس القوة الشرائية  محددة وطريقة عالمياً  معياراً المؤشر ، وأصبح 1986
 عملة أي دولة أقل منمعرفة ما إذا كانت ل في مختلف دول العالم للعمالت

الشرائية للعمالت  ةيعتمد المؤشر على مقارنة القدر  .أكثرقيمتها الحقيقية أو 
، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف الهامبرغرسعر مثل ويدولة،  48 حوالي في
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مؤشر "بيغ ماك" الذي تعتمده يؤكد  .الشرائية قوتهاالعمالت مقابل الدوالر أو 
مجلة "إيكونوميست" لتقييم عمالت الدول، أن معظم عمالت العالم مقيمة 
أمام الدوالر بأقل من قيمتها الحقيقية، واألمر كذلك ينطبق على العمالت 

 صاديالمستشار االقت .العربية
 

 373ألفا و 35% إلى 1.9ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 
 دوالر

 2021يوليو  04 :التاريخ د ب أ -واشنطن  :المصدر
 5% منذ الساعة 1.9ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 

صباحا  10دوالر في الساعة  373ألفا و 35من مساء السبت لتصل إلى 
وتقلبت  .وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج لألنباء اليوم األحدفي نيويورك، 

دوالر و  283ألفا و 43%، حيث يتم تداولها بين 4.1أسعار بيتكوين بنسبة 
% عن أعلى مستوى عند 45دوالر. وانخفضت اآلن بنسبة  683ألفا و 35
وخسرت عملة بيتكوين  .أبريل 14دوالر الذي وصلت إليه في  870ألفا و 64
 .% حتى اآلن هذا العام22% في األسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 2.2

https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-07-04-
1.1510318 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
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