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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 
 عمالت رقمية مشفرة: دليلك لعالم جديد مثير - 1

 10ستخدام البيتكوين كانت لبيتزا بلغ ثمنها أول عملية شراء حقيقية با
 آالف بيتكوين

بين  2010مايو عام  22ليست هذه مبالغة فقد حدث ذلك بالفعل يوم 
اثنين من أعضاء منتدى البيتكوين على اإلنترنت، ويعادل هذا المبلغ في 

مليون دوالر ونصف، لكن بالطبع األمر ال  395لحظة كتابة التقرير حوالي 
ه بهذه البساطة فقد مرت العمالت الرقمية بالكثير من التغيرات يمكن طرح

 الفاصلة.
كان آخرها إقرار البرلمان السلفادوري قانوًنا يعتبر البيتكوين عملة تداول 
قانونية مثلها مثل الدوالر األمريكي، وإذا ما استكملت الخطوات التنفيذية 

تي تعتبر البيتكوين عملة إلقرار القانون ستصبح السلفادور الدولة األولى ال
 قانونية رسمًيا.

دفع هذا التطور غير المسبوق المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إلى 
التحذير من مخاطر استخدام البيتكوين في المعامالت اليومية، لكن األمر 
برمته يمكن اعتباره يحدث في سياق جنوني مثلما وصفه المصرفي األمريكي 

الذي يرى أن الوضع الحالي يشبه طفرة االندفاع نحو ، «كين موليس»الشهير 
، فحينها لم يكن الكثيرون يعرفون 1848الذهب التي حدثت في كاليفورنيا عام 

ما إذا كان هناك ذهب تحت األرض بالفعل أم ال، مؤكًدا على أنه ما زال 
 حذًرا من دخول عالم العمالت الرقمية.
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 ت البداية؟عودة إلى أوائل الثمانينيات.. كيف كان
حتى نستطيع فهم الجذور التاريخية للعمالت الرقمية سنعود بالزمن إلى 

م لنتعرف على عالم التشفير األمريكي ديفيد تشوم الحاصل على 1982عام 
الدكتوراه في علوم الكمبيوتر وإدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا، والذي 

 «.أبو النقود الرقمية»يصفه البعض أنه 
 -CRYPTO»المؤتمر السنوي األول للعمالت المشفرة « متشو »عقد 

الذي ضم العديد من المتخصصين في المجال، وقدم ورقة بحثية « 1982
يمكن وصفها بأنها بذرة أول بروتوكول نقدي رقمي، إذ ضمت اقتراًحا بإنشاء 

 نظام دفع رقمي قائم على التشفير.
وال اإللكترونية في عام أنشأ ديفيد بعد ذلك أول شركة لتقديم خدمات األم

م بالمشاركة مع أشخاص آخرين متخصصين في علم التشفير، وتطور 1990
« إي كاش»باإلعالن عن برنامج ُيدعى  1994األمر بعد ذلك في عام 

يسمح بتنفيذ مدفوعات بأموال إلكترونية من خالل أجهزة الكمبيوتر، إال أن 
أعرب في مقابلة أجريت  م، وقد1998أعلنت إفالسها في عام « تشوم»شركة 

م عن أسفه لفشل العمالت المشفرة الموجودة حالًيا في 2019معه في عام 
 تحقيق رؤيته الخاصة للنقد الرقمي.

إلى أن ُنشرت ورقة تتعلق « تشوم»مرت السنوات بعد إفالس شركة 
، لشخص أطلق على نفسه اسم 2008بتأسيس نظام عملة البيتكوين عام 

والذي ال تزال هويته مجهولة حتى اليوم رغم الضجيج « ساتوشي ناكاموتو»
 الذي أحدثته عملته في العالم.

عمليات تعدين البيتكوين ونظًرا ألنها كانت  2009وانطلقت في عام 
عملة لم يتم تداولها مطلًقا فقد كان من المستحيل معرفة قيمتها الفعلية، وحينها 
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 10التقرير ببيع البيتزا مقابل جرت أول عملية مقايضة أشرنا إليها في بداية 
 آالف بيتكوين.

تعرضت البيتكوين بعد ذلك لفترات صعود وهبوط كثيرة منها أنها في عام 
دوالر قبل أن  300وصلت قيمتها إلى ألف دوالر ثم انخفضت إلى  2013

تعاود االرتفاع مرة أخرى، إلى جانب تعرض بعض مالكها إلى حادث سرقة 
ألف بيتكوين لم ٌيعرف حتى اليوم  850ته فقدان كانت حصيل 2014في عام 

 إلى أين ذهبت.
بمرور الوقت لم تعد بيتكوين وحدها في سوق العمالت الرقمية، فقد 
ظهرت العديد من العمالت األخرى، لكنها لم تستطع أن تتصدر السباق حتى 

 اليوم.
تشعر بالعجز عن فهمها.. إليك كيفية عملها ببساطة تعد عملية تعدين 

لعمالت الرقمية من أكثر العمليات غموًضا بالنسبة لمن هم بعيدون عن ا
تداولها، وحتى نبسط األمر فالتعدين يقوم فيه مستخدمو العمالت الرقمية 

بحل الخوارزميات وفك « عمال المناجم»الذين ُيطلق عليهم مجاًزا تسمية 
في ذلك  الشفرات الرياضية المعقدة الالزمة إلنتاج عملة جديدة مستعينين

 بأجهزة كمبيوتر ذات قدرات خاصة.
وُتحفظ هذه البيانات وعمليات التداول في سالسل محاسبية، ومع كل 
عملية نقل أو تبادل لعملة رقمية يكون المختص في تعدين العملة هو المسؤول 

 عن توثيق البيانات الخاصة بهذا التبادل وإضافتها إلى السلسلة الكتلية.
لم العمالت الرقمية ال بد لنا من الرجوع خطوة إلى وحتى نستطيع فهم عا

الوراء للمقارنة بينها وبين العمالت التقليدية، والتي تتحكم فيها البنوك المركزية 
في كل دولة ما يعني أن المعامالت الخاصة بها تمر عبر النظام المصرفي 
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ت المشفرة المركزي ويتم تسجيلها والتحقق منها من خالله، بينما بالنسبة للعمال
فهي تستخدم األنظمة الال مركزية ويمكن ألي شخص أن يرسل أو يستلم 

 مدفوعات دون أن تمر عبر البنك المركزي.
لكن هناك اختالفات بين العمالت المشفرة في خصائصها، فعملة مثل 

تختلف عن العمالت األخرى في « فيس بوك»التي أطلقتها منصة « ليبرا»
قية وهو ما يجعلها أكثر استقراًرا وأعلى قيمة، كونها مدعومة بأصول حقي

 «.فيزا»و« باي بال»باإلضافة إلى كونها مدعومة من شركات قوية مثل 
 وغيرها.. ما الفرق بين أشهر العمالت الرقمية؟« دوجكوين»و« بيتكوين»

أخذت أنواع العمالت الرقمية في التزايد مؤخًرا بعد صعود قيمة البيتكوين 
ا نستيقظ أحياًنا على أخبار تشير إلى صعود غير متوقع باألخص، وأصبحن

إلحدى العمالت، ما يجعل البعض يقعون في حيرة عند محاولة التعرف على 
أهم العمالت الرقمية ربما لالستثمار فيها أو حتى لمجرد المعرفة، لذلك إليك 

 أهم أربع عمالت رقمية:
 أسعار البيتكوين

ألكثر استخداًما في العالم فحتى وقت قريب البيتكوين: العملة الرقمية ا -1
% من سوق العمالت المشفرة، وأصبحت اليوم العديد 70كانت تستحوذ على 

من الشركات تقبل التعامل بها في معامالتها المالية، ما يجعلها العملة األقرب 
 لمساحة العمالت التقليدية.

 أسعار اإليثريوم
مية شيوًعا وقد ُأطلقت في عام اإليثريوم: ثاني أكثر العمالت الرق -2
، ومن المالحظ أنه ُأجريت عليها العديد من التحسينات المهمة مثل: 2015

وجود العقود الذكية التي تفرض أداء المعاملة بشكل معين وتجبر األطراف 
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على عدم التراجع عن اتفاقيتهم، وتتضمن آليات السترداد األموال في حال 
 ية.انتهاك أحد األطراف لالتفاق

 أسعار الاليتكوين
الاليتكوين: واحدة من أوائل العمالت المشفرة فقد أصدرت في عام  -3
، وهي تعتمد على عدم الخضوع لسيطرة أي سلطة مركزية وتتصل 2011

بشبكة دفع عالمية مفتوحة المصدر، وعلى الرغم من التشابه بينها وبين 
سرع لتوليد الكتلة، مما يعني البيتكوين في نظام التعدين إال أنها تتمتع بمعدل أ

 وقًتا أقصر لتأكيد المعاملة.
 أسعار الدوجكوين

الدوجكوين: ترتبط تسمية هذه العملة بميم شهير انتشر على اإلنترنت  -4
مما جعل مبتكريها يصفونها بأنها عملة مرحة، وهي رابع أكبر عملة من حيث 

عنها في رفع قيمتها القيمة السوقية، وقد ساهم إيلون ماسك بتغريدة غامضة 
 بشكل كبير.

مالمح التكنولوجيا المالية تتشكل من جديد تنعكس آلية عمل العمالت 
الرقمية المشفرة على حدوث ما يمكن تسميته بثورة في مجال التكنولوجيا 
المالية من خالل أكثر من محور، في مقدمتهم أنها تعمل على إنشاء سلسلة 

صناعات المصرفية والمحاسبية أن يكون رقمية ال تنتهي، وذلك مهم في ال
هناك سجل دقيق للمعامالت، وعندما يحدث ذلك تلقائًيا فهو يوفر الكثير من 
الوقت لتسجيل هذه المعامالت يدوًيا، باإلضافة إلى أنها تحمي من االحتيال 
فالعمليات التي تحدث مرتبطة بالحسابات التي أجرتها، مما يتيح مساحة 

 ساحة أقل لالختراق.واسعة للمساءلة وم
وتساهم العمالت الرقمية أيًضا في إزالة الصورة التقليدية للتحقق من 
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صحة المعامالت بوجود ثالثة أطراف، ففي البنوك هناك موظفون كل دورهم 
يتمثل في تدقيق المعامالت، بينما هذا ال يحدث في عالم العمالت الرقمية 

 ائًيا.المشفرة ويتم التحقق من صحة المعاملة تلق
أما الجانب األخير فيتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على إدارة 
األموال، فكل شخص لديه عمالت رقمية يمتلك مفتاًحا خاًصا بدونه ال 
يستطيع تحويل العمالت أو إنفاقها، وذلك على عكس التعامل مع البنك على 

سيحدث  سبيل المثال فهناك شخص آخر تعتمد عليه إلدارة أموالك وهو ما
 نقلة كبيرة في الصناعة المالية التقليدية.

 لماذا يفضلها المؤيدون وينبذها المعارضون؟
أحدثت العمالت الرقمية المشفرة انقساًما في المجتمع االقتصادي، فهناك 
من يراها أنها يمكن أن تحل محل العمالت التقليدية نتيجة شعبيتها المتزايدة، 

ها عملة عديمة القيمة وتشكل خطًرا على وهناك من ينظر إليها باعتبار 
 المستثمرين.

عملة »ومعظم مؤيدي العمالت الرقمية من فئة الشباب الذين يعتبرونها 
ويؤكدون أنها بمرور الوقت تكتسب المزيد من القيمة مما يجعلها « الطفرة

 اختياًرا ذهبًيا لالستثمار.
ل األعمال في ويبدو أن األمر يتخطى مفهوم المغامرة فبعض أشهر رجا

العالم اتجهوا لالستثمار فيها بالفعل، مثل إيلون ماسك الذي أعلن عن شراء 
مليار دوالر من البيتكوين، وهو ما انعكس على ارتفاع  1.5« تسال»شركته 

 % في اليوم الذي تمت فيه الصفقة.20قيمة البيتكوين بنسبة 
شركته تستقبل  لم تكن طيبة فبعدما أعلن أن« ماسك»لكن يبدو أن نوايا 

مليون دوالر  250المدفوعات بالبيتكوين وبالفعل نجح في بيع ما يعادل 
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باستخدامها، عاد ليوقف البيع باستخدام العملة الرقمية مما تسبب في حدوث 
« ماسك»ترافق معه توجيه االتهامات لـ« البيتكوين»خسائر حادة في سوق 

 باعتباره يتالعب في السوق لصالحه.
هناك جاك دروسي مؤسس تويتر الذي أعلن عن « ماسك»وإلى جانب 

تحمسه للبيتكوين معتقًدا أن اإلنترنت سيكون له عملته الخاصة، ولم يقف 
االستثمار عند حدود األفراد بل تخطاه إلى الشركات وفي مقدمتها منصة 

م عن إتاحة الشراء والبيع باستخدام 2020التي أعلنت في أكتوبر « باي بال»
وعملها على تطوير « فيس بوك»لرقمية، باإلضافة إلى منصة العمالت ا

، التي تستهدف أن تطورها لتصبح عملة عالمية معتمدة «ليبرا»عملتها الرقمية 
على أنها تختلف عن العمالت الرقمية األخرى بدعمها بأصول تضمن 

 استقرارها.
لكن على الجانب اآلخر يقف معارضو العمالت الرقمية يحذرون 

رين من وضع أموالهم في سياق غير مفهوم، فهم من وجهة نظرهم المستثم
يعتبرون أن العمالت الرقمية تهدد كيان الدول االقتصادي، فبما أن لكل دولة 
عملة خاصة بها فوجود عملة في أفق مفتوح تمثل مساحة لال مركزية غير 

ا غير المفضلة من جانب الحكومات، إلى جانب أنها تمثل تهديًدا أمنًيا بكونه
 قابلة للمراقبة.

من ضمن معارضي العمالت الرقمية رجل األعمال األمريكي الشهير 
وارن بافيت الذي يعتقد أن البيتكوين عديمة القيمة وال ترتبط بأي أصول مثل 
العمالت التقليدية، ويشبهها بهوس التوليب الذي انتشر في هولندا خالل القرن 

على أمل بيعه بسعر أعلى مما دفعوه  السابع عشر، فقد كان الناس يشترونه
 فيه.



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

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

 ــ 11ــ 

يشاركه الرأي رجل األعمال األمريكي بيتر شيف والذي يصرح بأن العملة 
الوحيدة التي يدعمها هي الذهب، فهو مؤمن أنه حتى العمالت الورقية ومنها 
الدوالر األمريكي ليست قوية بما يكفي، بينما ذهب رجل األعمال األمريكي 

مراهنة على حدوث انهيار تام في المستقبل للبيتكوين، محذًرا بيل جيتس إلى ال
 األشخاص الذين لديهم ثروات محدودة من االستثمار به.

 المآالت المستقبلية المتوقعة
تتباين المسارات المستقبلية المتوقعة للعمالت الرقمية المشفرة، وكانت 

ى االقتصادي موضوًعا للنقاش في أكبر المنتديات االقتصادية مثل المنتد
الذي صرح به محافظ البنك اإلنجليزي أندرو بيلي بقوله « دافوس»العالمي 

إنه لم نصل بعد إلى الترتيبات الخاصة بوجود عملة رقمية دائمة، ومن وجهة 
نظره أن العمالت الرقمية لن تصل إلى هذه المرحلة فهي مؤسسة على عدم 

 ربطها بشيء ذي قيمة ثابتة.
لراهن بشكل عام أنه بال حلول تلوح في األفق ويمكن وصف الوضع ا

نحو التحول الفعلي العتماد العمالت الرقمية بشكل رسمي على نطاق عالمي، 
أينعم أن هناك بعض المتفائلين الذين يرون أن ذلك سيحدث بشكل توفيقي 
بين المحافظة على االستقرار االقتصادي واالستجابة للحماس الريادي وانتشار 

لجديدة، إال أن التصريحات الرسمية لصندوق النقد الدولي وغيره من التقنيات ا
المؤسسات النقدية العالمية ال تشير إلى احتمالية حدوث ذلك، خصوًصا مع 
وجود مخاوف أمنية من عدم القدرة على تعقب حواالت العمالت الرقمية، ما 

 يزيد احتمالية استخدامها في العمليات غير المشروعة.
وم استخدامات العمالت الرقمية لكن في مقدمتها شراءها بهدف وتتعدد الي

تكوين ثروة مستقبلية باالعتماد على التصاعد التراكمي في قيمتها، ومن ناحية 
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أخرى تتجه إليها بعض الشركات الناشئة في مراحلها األولى لوضع رأس مال 
ات في ينمو مع الوقت مما يسمح للشركة بالتطور، ومؤخًرا بدأت بعض الشرك

السماح لموظفيها أن يتقاضوا رواتبهم عمالت رقمية وليست تقليدية، إلى 
جانب بالطبع استخدامها في الحواالت بين األشخاص والدفع باستخدامها في 

 بعض المتاجر.
 
 عاجل: البتكوين تتعرض ألكبر عملية احتيال في التاريخ، احترس - 2 

 ""السجادة الناعمة

  2021يونيو   24العمالت الرقمية   
يبدو أن عمليات االحتيال أو السرقة في سوق العمالت الرقمية قد تكتب 
صفحات تاريخية هي األخرى، وذلك إذا ثبتت الواقعة األخيرة في جنوب 

  أفريقيا.
ة إلى أن نظام ولكن قبل الخوض في تفاصيل القضية يجب اإلشار 

العمالت الرقمية قد ابتلي مؤخرا بمجموعة متنوعة من عمليات االحتيال وهو 
ما يعرف باسم "السجادة الناعمة". ومصطلح السجادة الناعمة أو "سحب 
البساط" يعنى التخلي عن المشروع من قبل المطلعين أو المطورين الذين 

رصات الالمركزية ويختفون يزيلون السيولة من المجمعات أو الخزائن في البو 
مع األموال. حيث يبذل المطورون قصارى جهدهم لبناء الثقة والشعور الزائف 
باألمان في نفس الوقت الذي يحاولون فيه إخفاء إغراق الرموز، إذا تم ذلك 
بذكاء كاٍف، فقد ال يعرف المستخدمون حتى أنهم رسموا القشة التي تقصم 

  ظهر البعير.

https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news
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في هذه اللحظات من اليوم الخميس حول مستويات الـ  بتكوين وتتداول
 32.38ألف دوالر وقاع  34.7ألف دوالر، بينما تتأرجح بين مستويات  34

  ألف دوالر.
  مليار دوالر 3.6

مليار دوالر قد تالشت من عمالت البيتكوين مع مشغلي  3.6يبدو أن 
شركة التشفير أفري كريبت في جنوب إفريقيا. والسؤال اآلن... هل هي عملية 

  احتيال أم اختراق؟
مليار دوالر من  3.6ن بقيمة تقدر بنحو بيتكوي 69000اختفى حوالي 

منصة استثمار في جنوب إفريقيا مع شقيقين يمتلكان شركة عمالت رقمية. 
وعلى الرغم من أن الحقائق لم تثبت بعد في المحكمة، لكن إن تحولت هذه 

  الحادثة من مجرد اختراق إلى احتيال فستكون األكبر في التاريخ.
  الوقائع

ووفًقا للوقائع فقد كانت هناك إشارات تحذير للمستثمرين في كلتا الحالتين 
سواء اختراق أم احتيال، حيث ورد أن المستخدمين وعدوا بعائدات تصل إلى 

ويديرها  2019وم الواحد. ويذكر أن أفري كريبت تأسست في عام ٪ في الي10
مليار دوالر  3.6األخوين أمير ورائس كاجي ونجحت في جمع ما يعادل 

  أمريكي.
أبريل الماضي رسالة إلى المستثمرين تدعي أن  13وأرسلت الشركة في 

عملية  المنصة قد تم اختراقها. وقالت الشركة إنها ستوقف عملياتها بينما تبدأ
  محاولة استرداد األموال المسروقة والبحث في المعلومات المشبوهة.

  شكوك
تي تولت قالت شركة المحاماة هانيكوم أتورنيز في جنوب إفريقيا، وال

https://sa.investing.com/crypto/bitcoin
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القضية نيابة عن المستخدمين المتضررين إن الشكوك قد أثيرت تجاه مالكي 
المنصة حيث تضمنت الرسالة تحذيًرا مفاده: "يجوز للعمالء المضي قدًما في 
المسار القانوني، لكننا نطلب من العمالء اإلقرار بأن هذا لن يؤدي إال إلى 

  تأخير عملية االسترداد."
وم: "شككنا على الفور ألن اإلعالن دعا المستثمرين وقال محامو هانيك

إلى عدم اتخاذ إجراءات قانونية". وكما زعمت شركة المحاماة أن موظفي 
أفري كريبت فشلوا في الوصول إلى المنصات الخلفية قبل سبعة أيام من 

  االختراق المزعوم.
  مزاعم

بيتكوين والتي تبلغ قيمتها  69000يزعم محامو هانيكوم أن األخوين نقلوا 
مليار دوالر بعد انهيار األسعار األخير. وقام األخوين بإخضاع  2.2اآلن 

تجزئة شديدة وصعب األموال للعديد من أدوات الويب المظلمة، مما أدى إلى 
  الوصول إلى مستويات األموال التي ال يمكن تعقبها.

وفي ذلك الوقت لم يكن باإلمكان الوصول إلى األخوين، حيث انتقلت 
المكالمات مباشرة إلى البريد الصوتي، بينما تعطل موقع أفري كريبت أيًضا. 

ب أفريقيا وقد أبلغ مكتب المحاماة وحدة النخبة في الشرطة الوطنية في جنو 
  التي يطلق عليها اسم "الصقور" بالقضية.

  تصفية
ًتا منحت محكمة جوتنج الجنوبية العليا في جنوب إفريقيا أمر تصفية مؤق

للرد على األمر.  2021يوليو  19ضد األخوين كاجي، ومنحتهم فرصة حتى 
وذكر موقع بيتكوين كي اإلخباري اإلفريقي أن أفري كرييبت اجتذبت العمالء 
من خالل استهداف المستثمرين ذوي المالءة العالية وحثهم على ترشيح 
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  ٪ يومًيا.10أصدقائهم مع تقديم عوائد تصل إلى 
% 10مي الذي يسيل اللعاب يمنح إيرادات يومية بقيمة العائد اليو 

لمستخدمي نظام بونظي للعمالت المشفرة في جنوب إفريقيا. وكانت أكبر 
ألف بيتكوين من المستثمرين عن  23حيث تم جمع  2020قضية شبيهة في 

طريق الرئيس التنفيذي لشركة إم تي أي، يوهان شتاينبرغ، الذي فر بهم إلى 
ا من العقوبة عندما تم وضع الشركة تحت التصفية المؤقتة في البرازيل هربً 

  .2020عام 
  وقائع حديثة

شروع زراعة غلة قائم على أعلن فريق بولي ويل، وهو م
Polygon MATIC/USD أنه سيتوقف عن العمل على المنصة في منشور ،
وبعد يومين، اكتشف حاملو الرموز أن محفظة خزانة   يونيو. 20بريديت في 

ولي ويل فينانس بسحب بساط المشروع قد تم إفراغها. وتم اتهام مؤسسي ب
ناعم عن طريق بيع الرموز المميزة الخاصة بهم خالل انهيار أسعار سوق 

  التشفير األخير.
دوالر من أعلى مستوى  0.17وانهار الرمز المميز للمشروع، كريل، إلى 

دوالرات في بداية هذا الشهر. أبلغت زا ديفاينت عن سجادة ناعمة  7عند 
، والتي طورت ثالث أكبر بروتوكول لـ فينوس، Swipeأخرى مزعومة تتضمن 

يونيو أعلن الفريق المؤسس وراء بروتوكول  22بينانس سمارت شارت. في 
والعملة المستقرة أنهم كانوا ينقذون من  BSCسوق المال المستندة إلى 

" الفريق أنهم خدعوا UniswapMonetSupplyبينما اتهم عضو   المشروع.
عملية بساط ناعم. ومع ذلك، نفى أعضاء فينوس الجديد المستثمرين ونفوا 

قد سلم جميع الرموز  Swipeهذه المزاعم، مدعين أنها مجرد شائعة وأن فريق 

https://sa.investing.com/crypto/polygon/matic-usd
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  الخاصة بهم.
المقال ال يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق،  

حيث ينطوي التداول في العمالت الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك 
مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ االستثمار، علما بأنها ال تخضع بالكامل 

  للهيئات واألسواق المالية.
https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2161907 

 
 الدول النامية ومثلث التحديات - 3

 2021-06-28اون البن  الدكتور قحطان السيوفي
 من أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية اليوم ما يسمى مثلث التحديات؛

 ب أزمةاألمن الغذائي والتكنولوجيا وعدم القدرة على تحمل الديون في أعقا
 إلى  فيروس كورونا باإلضافة لتحديات أخرى، ما ُيهدد بدفع الدول النامية

موجة متصاعدة من الجوع والفقر واالضطرابات االجتماعية، حسبما حذر 
 .أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة

أدت التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إلى زيادة في مستوى 
 من الغذائي في البلدان األكثر فقرا. وفقا لبرنامج األغذية العالمي،انعدام األ

 مليون شخص في براثن انعدام األمن الغذائي 96كما أدت الجائحة إلى سقوط 
مليون شخص  137بلدا، ويضاف هذا العدد إلى  54في  2020الحاد عام 

 كانوا
 في هذه 2019يعانون بالفعل انعدام األمن الغذائي الحاد بنهاية عام 

. 2020مليون شخص بنهاية عام  233البلدان، ليصبح العدد اإلجمالي 
مليون شخص عام  330البنك الدولي، أن يرتفع العدد ليصل إلى  ويتوقع
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2021. 
 إن السبب في أزمة الغذاء الناجمة عن جائحة كورونا يتمثل في االنخفاض

ر المعيشية على الضخم في الدخل والتحويالت، وبالتالي تراجع قدرة األس
 شراء الغذاء، باإلضافة إلى انخفاض توافر الغذاء وزيادة أسعار المواد الغذائية
 .المحلية في البلدان النامية

تقرير أممي صدر حديثًا حول حالة األمن الغذائي في المنطقة العربية حذر 
من ارتفاع عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع في المنطقة العربية ليصل 

 .2030مليونًا بنهاية العقد الحالي عام  75ى إل
 من جهة ثانية؛ يبدو أن األنماط الحديثة للتغير التكنولوجي في االقتصادات
المتقدمة جعلت من الصعب على الدول منخفضة الدخل أن تتطور وتتقارب 
مع مستويات الدخل في بقية العالم، وأسهمت هذه التغييرات في تعميق 

ادية والتكنولوجية حتى داخل القطاعات األكثر تقدما في االزدواجية االقتص
 .اقتصادات الدول النامية
 التكنولوجيا والصناعة قد تمكنان البلدان الفقيرة من إيجاد فرص عمل أكثر،
 العمل في المصانع دفع الكثير من المزارعين ليصبحوا من العمال ذوي الياقات

 .الزرقاء
 د فيه صانع الشموع وسائق العربةتاريخيًا في الوقت الذي كان يفق

وظيفتيهما، يتم إنشاء عدد أكبر من الوظائف في المصباح الكهربائي أو 
 .صناعة السيارات
 .مع ذلك التكنولوجيا تساهم إلى حد ما في زيادة البطالة
 كتب مارتن وولف الباحث واالقتصادي المعروف في الفاينانشال تايمز تمنيات

 يقترب العالم من االتفاق على إنشاء ما يصل»: ليست سهلة التنفيذ قائالً 
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مليار دوالر في حقوق السحب الخاصة الجديدة داخل صندوق  650إلى 
النقد الدولي. التخصيص األولي لهذه المبالغ يوجب منحها لمن يملكها. لكن 
من المرغوب فيه إعادة تخصيص نسبة كبيرة من هذه األموال المجانية، 

ساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على استعادة آفاقها وبالدرجة األولى لم
 .«التي أضرت بها كورونا

 بعد مرور عام على تفشي الجائحة، يالحظ تراكم ديون جديدة على البلدان
النامية لبناء جسر التعافي والحصول على اللقاحات، واضطرار بلدان أخرى 
 .إلى تخصيص حّيز مالي محدود لتسديد ديونها

 العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حوار له مع صحيفة حذر األمين
من أزمة ديون عالمية بسبب وباء كورونا تهدد بموجة « فاينانشيال تايمز»

 من الفقر والجوع واالضطرابات االجتماعية في الدول النامية وأشار إلى أن
 لديون،العالم ال يدرك حجم كارثة الدين، مع إعالن ست دول تخلفها عن دفع ا

 .أي اإلفالس، هي األرجنتين واإلكوادور ولبنان وبليز وسورينام وزامبيا
 وأضاف: االنقسام الجيوسياسي ليس عاماًل مساعدًا في مواجهة العالم ألزمة
 .الدين العام
 كما نبه إلى أن إخفاق معالجة الديون في الدول النامية سيعرض انتعاش

 قر ومشكالت الصحة والتعليم، وأحياناً اقتصاداتها للخطر، وزيادة الجوع والف
 إلى عدم االستقرار واالضطراب االجتماعيين، والواقع أن العالم يمّر اآلن
 بأسوأ ركود منذ الكساد الكبير، مع تعّرض ثلث اقتصادات األسواق الناشئة

 مرة أقل، من حيث 580بدرجة كبيرة للخطر، ولقد أنفقت الدول األقل نمّوا 
 .متطلبات جائحة كورونا، مقارنة باالقتصادات المتقدمة نصيب الفرد، على

رأى بيتر دويل، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي أن الخيارات 
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األفضل ستكون سيولة من صندوق النقد الدولي أو منحًا مباشرة، لتغطية 
دوالر التي يقدر الصندوق أن الدول المؤهلة النامية ستحتاجها  مليار 100

 .الوباء لمواجهة
 للتصنيف االئتماني أن ترتفع تكلفة خدمة الدين العام« فيتش»وتقدر مؤسسة 

 .مليار دوالر 860في الدول النامية والفقيرة العام القادم إلى 
 باإلضافة لما ذكر؛ تواجه الدول النامية تحديات أخرى كالفساد، واالضطرابات

 لتحتية واإلفراط فيالسياسية والحروب واألمية واألمراض وسوء البنية ا
 .االعتماد على المساعدات األجنبية
 في رأينا أن الحاجة ملحة التخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتوفير السيولة
 ومعالجة تراكم الديون، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث يزداد عدد البلدان
 التي تتخلف عن السداد مما يتطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم السريع
 .لجميع البلدان النامية المحتاجة
 إذا لم تتم إجراءات لمعالجة الديون، فإننا نخاطر بمزيد من إضعاف البلدان
 النامية وخاصة الفقيرة منها، ومن واجب حكومات الدول الصناعية الغنية
 والمنظمات الدولية، التخلي عن االعتبارات السياسية الُمغرضة والظالمة

 ل بشروط مّيسرة للبلدان النامية، والسّيما األقلأحيانًا، وتقديم تموي
 نمّوا، وتوفير التمويل طويل األجل للبلدان النامية لالستثمار في النمو
 .طويل األمد
 الحاجة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتوفير السيولة النقدية

 دول نامية حتى اآلن عن سداد 6ومعالجة تراكم الديون، وذلك مع تخّلف 
 ديونها منذ ظهور جائحة كورونا، ويزداد عدد البلدان التي من المرّجح أن
 تتخلف عن السداد هذا العام، المجتمع الدولي مطالب بأن يقدم الدعم الالزم
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من  للدول األقل نمّوًا، والدول منخفضة الدخل تواجه تعافيًا بطيئًا بشكل مؤلم
 واتـفاق باريس 2030ام شأنه أن يجعل أهـداف خطة التنمية المستدامة لع

 .للمناخ بعيدة المنال تماماً 
التوقعات تشير لمزيد من الصعوبات التي تواجهه الدول النامية خاصة 

 .األمن الغذائي والتكنولوجيا والديون  مثلث
 2021-06-28اون البن  الدكتور قحطان السيوفي

 
يعتمد على خطة تتضمن وضع معايير صارمة لالنبعاثات  - 4

 عديل النظام الضريبيالصناعية وت
 «تغّير المناخ»االتحاد األوروبي ُيعيد تشكيل االقتصاد لمواجهة 

 
االتحاد األوروبي يخطط ألن يصبح أول قوة اقتصادية تفرض ضريبة 

 واردات على أساس البصمة الكربونية. أرشيفية
 2021يوليو  16 ،إعداد: سامح عوض هللا :المصدر

بح أول كتلة اقتصادية في العالم تخفض يعتزم االتحاد األوروبي أن يص
، تمهيدًا 2030% بحلول عام 55انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 

، وذلك في إطار محاولة جادة لمواجهة 2050للوصول بها إلى صفر في عام 
 .ظاهرة تغير المناخ

وتعتمد خطة االتحاد لتحقيق هذا الهدف على إنهاء اعتماد االقتصاد على 
ود األحفوري من خالل ثالث أدوات سياسية وتنظيمية كبيرة وأكثر صرامة، الوق

تتضمن: وضع معايير لالنبعاثات الصناعية، وتعديل النظام الضريبي، 
 .وإيجاد قواعد لتعزيز االستثمار في تكنولوجيا خفض االنبعاثات
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 تداول االنبعاثات
نجح حتى اآلن ، بأن االتحاد األوروبي «فايننشال تايمز»وأفادت صحيفة 

، لكنه يستهدف 1990% عن مستويات عام 24في خفض انبعاثاته بنسبة 
اآلن بعض المصادر األكبر للتلوث، بما في ذلك محطات الطاقة والمصانع 

 .والسيارات والطائرات وأنظمة الشحن والتدفئة
وأوضحت أنه من المقرر أن يخفض االتحاد االنبعاثات بشكل حاد من 

االنبعاثات الذي يعمل على الحد من انبعاثات الصناعات  خالل نظام تداول
 .الكبرى، مثل الصلب من خالل شراء أرصدة الكربون لتغطية كلفة انبعاثاتها

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية األوروبية تقترح تمديد النظام ليشمل 
صناعة الشحن للمرة األولى، وشركات الطيران التي يتعين عليها دفع تكاليف 

 .االنبعاثات على الرحالت الجوية داخل االتحاد األوروبي
وأضافت أن من بين المقترحات األكثر إثارة للجدل، خطة لزيادة فواتير 
التدفئة والبنزين للمستهلكين الذين ال يستطيعون بسهولة التحول إلى بدائل 

 .صديقة للبيئة
 حدود الكربون 

ألوروبي ألن يصبح أول قوة ، يخطط االتحاد ا«فايننشال تايمز»ووفقًا لـ
اقتصادية كبيرة تفرض ضريبة على الواردات على أساس بصمتها الكربونية، 
وهو ما يعرف بآلية ضبط حدود الكربون، حيث يمكن للشركات نقل عملياتها 

 .إلى مواقع أخرى لتجنب الخضوع للوائح الخضراء
أللمنيوم وستقتصر األداة مبدئيًا على منتجات مثل الصلب واألسمنت وا

واألسمدة، فيما من المتوقع أن يتضرر المصدرون الروس واألتراك أكثر من 
 .غيرهم
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 ضرائب الطاقة
وذكرت الصحيفة أن بروكسل تهدف إلى زيادة ضرائب الكربون على 
المحروقات من خالل تحديث قواعد ضرائب الطاقة، وذلك من خالل فرض 

صناعة الشحن للمرة األولى ضرائب على وقود الطائرات والوقود الملوث في 
وسد الثغرات التي سمحت لحكومات االتحاد األوروبي بإعفاء الوقود 

 .األحفوري 
 سيارات نظيفة

وقالت الصحيفة إن بروكسل تريد أن تضع شركات صناعة السيارات 
معايير انبعاثات أكثر صرامة للمركبات الجديدة التي يتم بيعها في جميع 

 .% من االنبعاثات من وسائل النقل90 أنحاء أوروبا من أجل خفض
 وقود أخضر

تريد بروكسل مساعدة الصناعة على وضع قواعد لتعزيز تطوير الوقود 
األخضر، وتسريع طرح نقاط الشحن الكهربائي للسيارات، لضمان توافر 

كيلومترًا، وإنشاء المزيد من محطات  60محطات شحن السيارات في كل 
شاحنات الصغيرة والكبيرة. كما تستهدف تعزيز التزود بوقود الهيدروجين لل

عمليات تصريف الكربون الطبيعية، حيث يمكن للتربة والغابات امتصاص 
ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي، للمساعدة في تحقيق أهدافها لعام 

2030. 
تمهيدًا  2030% بحلول 55يعتزم خفض االنبعاثات « االتحاد» •

 .2050للوصول بها إلى صفر في 
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-07-16-1.1514944 
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 مع توجه دول إلى اعتمادها عملة سيادية«: التسويات الدولية» - 5
 أسئلة عن العمالت الرقمية أمام البنوك المركزية العالمية 4

بنك التسويات الدولية أشار إلى أن العمالت الرقمية السيادية ستصبح 
 على الهواتف المحمولة. أرشيفيةمتاحة 

 2021يوليو  10 :دبي ■سامح عوض هللا  :المصدر
بنك البنوك »أظهر تقرير لبنك التسويات الدولية، الذي يوصف بأنه 

في العالم، أن هناك توجهًا نحو إصدار بنوك مركزية في عدد من « المركزية
متاحة مباشرة على الدول، عملتها الرقمية السيادية الخاصة بها، ما يجعلها 

الهواتف المحمولة، كما يمكن استبدالها على الفور عبر مسافات طويلة، تمامًا 
في جامعة « بيندهايم للتمويل»مثل البريد اإللكتروني، لكن مدير مركز 

بالواليات المتحدة، ونائب رئيس الجمعية المالية األميركية، « برينستون »
، إنه «فايننشال تايمز»ه صحيفة ماركوس برونرماير، قال في مقال نشرت

لكي نستعد لعالم نستخدم فيه النقد الرقمي في شكل عمالت رقمية للبنك »
المركزي، فإن السلطات النقدية تستكشف حالياً الحلول التقنية وخيارات تصميم 

، موضحًا أن هناك أربعة أسئلة أساسية مهمة، تتطلب إجابة «تلك العمالت
 :البنوك المركزية حول العالم، هيمن الهيئات التشريعية و 

 إخفاء الهوية والخصوصية
في الوقت الحالي، وضمن األطر المحددة قانونًا، يمكن لكل فرد إنفاق 
مبلغ معين من المال دون علم أي شخص، في حين أنه من الممكن من 
الناحية الفنية االحتفاظ بمثل هذه المجهولية للعمالت الرقمية للبنوك المركزية. 

ذلك على المجتمعات أن تناقش العديد من األسئلة حول الخصوصية وتنظيم ول
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 .شركات التكنولوجيا الخاصة، وتدخلها في هذا المجال
 مخاوف التنظيم وشكل الوساطة المالية

من خالل تقديم أموال رقمية آمنة، يمكن الوصول إليها بسهولة، فإنه 
دة ودائعها، والتأثير في يمكن للبنوك المركزية حرمان البنوك الخاصة قاع

 .المنافسة بين البنوك والمنصات الرقمية
وفي حين أن هذه مخاوف مشروعة للبنوك والمجتمع، فإنه يمكن معالجة 
كل منها من خالل تصميم عمالت البنوك المركزية الرقمية نفسها، من خالل 

 .تعديل أساليب توفير السيولة
 الحاجة إلى احتضان االبتكار

نطقي للعمالت الرقمية للبنوك المركزية هو االستمرار في األساس الم
 .تزويد االقتصاد بالمال العام في تلك البيئة الجديدة

وللقيام بذلك، سيتعين على البنوك المركزية اللحاق بموجة االبتكار التي 
أطلقتها جهات إصدار األموال من القطاع الخاص، والتأكد من أن األشكال 

 .خاصة، آمنة وجديرة بالثقةالجديدة لألموال ال
كما من المهم أيضًا أال تعيق اللوائح التنظيمية المستقبلية حركة االبتكار 

 .في المدفوعات التي تعود بالفائدة على الجميع
 معالجة مخاوف تدويل العملة

النقود الرقمية بطبيعتها عابرة للحدود، وستعرض البلدان لمنافسة متزايدة. 
، حيث يرتبط استخدام «مناطق للعمالت الرقمية»شاء وقد يؤدي هذا إلى إن

 .العملة بشبكة رقمية معينة بداًل من دولة معينة
وسيعتمد إطالق العنان لهذه المنافسة بشكل كامل على ما إذا كانت 
العمالت الرقمية للبنوك المركزية في المستقبل في متناول غير المقيمين، 
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 .ويمكن استبدالها بسهولة
« برينستون »في جامعة « بيندهايم للتمويل»قال مدير مركز : جبهة جديدة

بالواليات المتحدة، ونائب رئيس الجمعية المالية األميركية، ماركوس 
برونرماير، إن دخول عدد من البنوك المركزية حول العالم مجال النقود 
الرقمية، يمثل جبهة جديدة ومثيرة في مجال التمويل، لكن من خالل اإلجابة 

األسئلة المطروحة، ستضمن الحكومات استفادة المتعاملين في كل مكان عن 
 .من عصر االبتكار

السلطات النقدية حول العالم تستكشف حاليًا الحلول التقنية وخيارات  •
 .تصميم العمالت الرقمية

https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-07-10-
1.1512471 

 
 المستثمرين من االحتياللحماية  - 6

 الهيئات الرقابية األميركية تسعى إلى تنظيم سوق العمالت المشفرة

 
مليون دوالر في عمليات احتيال  82مستثمرون في عمالت رقمية خسروا 

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

راق المالية والبورصات في تعكس التصريحات األخيرة لرئيس هيئة األو 
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
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، التي تحمي المستثمرين في «ستريتوول »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 

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

معرفة ما إذا كانت بعض عمليات التداول في بورصات العمالت المشفرة 
 .«حقيقية أم مزيفة

 خسائر
من جهتها، أوضحت لجنة التجارة الفيدرالية، أن مستثمرين خسروا ما 

عمليات احتيال على العمالت الرقمية خالل مليون دوالر في  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 

 .ين على وسائل التواصل االجتماعيصغار المستثمر 
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 
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 .المشفرة المماثلة
وحدها « بيتكوين»وفي ذلك الوقت، بلغ إجمالي القيمة السوقية لعملة 

مليار دوالر،  622مليارات دوالر، لكن قيمتها اآلن تقدر بنحو  4.3نحو 
ماليين من المستثمرين األفراد وحفنة من الشركات العامة، بما فيها يملكها ال

 .، عمالق صناعة السيارات الكهربائية في الواليات المتحدة«تيسال»شركة 
 االستقرار المالي

وأفادت يلين، التي ترأس حاليًا وزارة الخزانة، بأن الوزارة في المراحل 
م شبكات الدفع يمكن أن تنطبق األولى من مراجعة ما إذا كانت سلطتها لتنظي

على بعض أصول التشفير، موضحة أنها تستخدم في ذلك إحدى األدوات 
الممكنة، وهي مراقبة االستقرار المالي، الستهداف األصول 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

 المشرف الفعلي
وفي الوقت الحالي، تعتبر هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية، 

الشركات المشرف الفعلي على الصناعة، غير أن نموذجها التنظيمي ُيحبط 
المشفرة، التي قالت إن قواعد حماية المستثمر ال تتناسب دائمًا مع كيفية 
استخدام العمالت المشفرة، الفتة إلى أن الهيئة لم توضح كيف يمكن للوسطاء 
االحتفاظ بأصول تشفير ُتعتبر أوراقًا مالية، نظرًا ألن طريقة الحفظ تختلف 

 .سهماختالفًا كبيرًا عن كيفية االحتفاظ باأل
وأضافت شركات العمالت المشفرة، أن على المنظمين كتابة القواعد التي 
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تناسب صناعتهم، بداًل من االعتماد على إجراءات اإلنفاذ الخاصة بأوضاع 
 .سابقة

 مدونة سلوك
رأت الرئيسة التنفيذية لجمعية أسواق األصول الرقمية، ميشيل بوند، أنه 

زمت بعض الشركات بمدونة سلوك داخلية في ظل غياب القواعد الفيدرالية، الت
 .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 المشفرة شركات: قواعد حماية المستثمرين ال •

https://www.emaratalyoum.com/business 
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 لمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:االقتصاد العا -ثانيًا 

The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
7 n- Customs Union: Old Instrument, New Function in EU-

Turkey Relations 
Published on November 2, 2020 

 JOHN THYS ©AFP 
EU President of Council Charles Michel (R) and Turkish 

President Recep Tayyip Erdogan. Photo: JOHN THYS / AFP 
By: Sinem Adar, Nicola Bilotta, Aurélien Denizeau, Sinan Ekim, 

Dorothée Schmid, Günter Seufert, Ilke Toygür, and Karol 
Wasilewski 

The European Council’s conclusions on external relations 
published on 1 October 2020 hint at the readiness of the European 
Union (EU) to enter into a new stage in its relations with Turkey. 
On the one hand, the EU “strongly condemns violation of the 
sovereign rights of the Republic of Cyprus” and “calls on Turkey to 
abstain from similar actions in the future, in breach of international 
law”. It also insists on resolving differences “through peaceful 
dialogue” – a clear hint at Turkey’s extensive show of military 
might in the Mediterranean – and underlines its determination to 
apply sanctions to Turkey. On the other hand, the EU has agreed 

https://fanack.com/wp-content/uploads/2020/10/Translation-EU-Turkey-fanack-AFP_JOHN-THYS_1024PX.jpg
https://fanack.com/turkey/
https://fanack.com/international-affairs-en/turkey-flexes-its-muscle-in-the-mediterranean~152837/
https://fanack.com/international-affairs-en/turkey-flexes-its-muscle-in-the-mediterranean~152837/
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“to launch a positive political EU-Turkey agenda with a specific 
emphasis on the modernisation of the Customs Union and trade 
facilitation, people-to-people contacts, High level dialogues”, and 
“continued cooperation on migration issues”. The essential 
condition to kick off this new agenda is to sustain the “constructive 
efforts to stop illegal activities vis-à-vis Greece and Cyprus”. 
Based on joint research conducted by six European think tanks, we 
suggest that the EU should explicitly separates the accession 
framework from the modernisation of the Customs Union. 
Additionally, we lay out a framework for the negotiations on a 
modernised Customs Union. 

Up until now, the EU has adhered to the decision of its General 
Affairs Council announced on 26 June 2018 that rules out not only 
the opening of any new chapter in the membership process, but 
also any “further work towards the modernisation of the EU-Turkey 
Customs Union” (CU). Up until now, Brussels has based progress 
in the membership process and the start of talks on the 
modernisation of the CU on two conditions: i) initiatives towards 
democratisation and improving rule of law, and ii) greater alignment 
with the EU’s foreign policy towards third countries. Yet, this 
strategy has not worked. Stalling the membership process, blocking 
negotiations on the CU, and cancelling high-level dialogues have 
neither prevented democratic backsliding in Turkey, nor prompted 
Ankara to desist from the militarisation of its policy towards the EU 
member states in the Eastern Mediterranean. In contrast to its 
unyielding position, the EU has continued to depend on Turkey’s 
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cooperation on migration, counter-terrorism, and defence. 
In the meantime, relations of EU countries with Turkey have 

deteriorated rapidly. Some member states, such as France, Ger-
many, and to a lesser degree Italy and Poland, increasingly see 
Turkey as a challenge to their vital interests. For others, Turkey 
has even turned into an adversary that is threatening their security, 
as is the case with Cyprus and Greece. Turkey piled refugees at 
the Greek border and tried to force Athens to permit the influx of 
irregular migrants. In the eyes of Brussels, Ankara violated the 
Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus and challenged 
the sovereign rights of Greece. The Turkish navy intercepted 
Norwegian, Italian, and Israeli research vessels in the Exclusive 
Economic Zone of Cyprus. Turkish warships at one point appeared 
ready to fire at ships of the French and Greek navies. Turkey tem-
porarily blocked NATO planning for the Baltic states and Poland to 
force NATO members to classify Syrian Kurdish forces as terrorist 
organisations. 

Given the foreign policy challenges that Turkey increasingly 
poses to EU member states and the EU as a whole, Brussels’ 
earlier refusal to consider the renegotiation of the Customs Union 
– primarily due to Turkey’s backsliding in terms of human rights 
and the rule of law – appears more and more like the lieu de 
mémoire of a past decade, when the EU still thought of itself as 
having the leverage to urge Turkey towards democratisation. 

A Watershed Approach in the EU’s Policy towards Turkey 
This new reality suggests that the need for negotiations that 

https://fanack.com/refugees-en/turkey-shifting-policy-towards-syrian-refugees~117605/
https://fanack.com/kurds-in-the-middle-east/turkey-and-kurds/
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utilise both carrots and sticks has replaced the former one-sided 
leverage the EU once had over Turkey. Up until recently, the EU, 
refusing almost all Turkish demands – such as visa liberalisation, 
high-level dialogues, and the Customs Union – had little to offer in 
bargaining with Ankara. Having nothing to lose in its relations with 
Europe, Ankara had no incentive to take the EU’s interests or those 
of EU member states into account. 

The recent apparent shift in the EU position, thus, did not 
happen in a vacuum. The CU is perhaps the most influential tool 
that the EU can use to bargain with Turkey. Moreover, there is also 
interest in almost all member states for a deepened Customs 
Union. The EU General Affairs Council’s decision on 26 June 2018 
to not open new chapters in the membership process is consistent. 
It is all too obvious that Turkey no longer meets the Copenhagen 
criteria. Yet, the Council’s decision to apply the very same 
framework to the handling of the CU reflects the attitudes of France 
and Germany in particular, and it disregards the leanings of other 
member states. 

The EU countries that were researched, such as Spain, Poland, 
Italy, Greece, and also France and Germany, have strong economic 
interests in the deepening of the somewhat outdated trade 
agreement from 1995. Be it the business communities or the 
ministries of trade, the main economic stakeholders in each of these 
six countries are cognisant of the great potentials of trade benefits 
that an extended CU could deliver. The panoply includes joint 
ventures in defence, renewables, the finance system, and 
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construction. A new agreement could grant easier access to state 
tenders, and the country’s huge domestic market. It could utilise 
Turkey’s potential as a tourist-sending country and allow for 
cabotage. Turkey is still seen as a promising hub for Central Asian 
and Middle Eastern markets. A deepened CU would ensure existing 
value chains and underscore Turkey’s credibility as an investment 
destination. 

Notwithstanding these tangible benefits for EU member states, 
the political stakeholders especially are well aware that Turkey 
would profit more from a deepened CU given its economic woes, 
evidenced by the decline in per capita income in recent years. 
Moreover, there is the risk that the upgrading of the CU might 
appear as a reward for Turkey, given its hardball stance in the 
Eastern Mediterranean, its utilisation of migratory movements, its 
rapprochement with Russia and seemingly decreasing level of 
solidarity with NATO, as well as its interventions in Syria, Libya, 
and recently in the Caucasus. Nevertheless, foreign policy 
concerns dominate the discussion in almost all countries that 
participated in the research. Thus, disentangling the renegotiation 
of the Customs Union from the accession framework and making it 
conditional on alignment in foreign policy and security matters could 
help up the ante for Turkey in its unilateral and militaristic foreign 
policy. 

In a nutshell, bringing the modernisation of the CU to the 
negotiation table provides the EU with the opportunity to capitalise 
on Turkey’s continued interest in the matter. It will help Europe to 

https://fanack.com/kurds-in-the-middle-east/turkey-attack-syrian-kurds-afrin/
https://fanack.com/international-affairs-en/turkey-and-libya-bilateral-deal~126530/
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establish a rules-based communicative space where the EU and 
Turkey can negotiate their positions. As such, the EU can 
contribute to the de-escalation of the present conflicts with Turkey 
without jeopardising Ankara’s cooperation. Moreover, re-
socialising Turkey back into diplomatic circles may help Europe 
convince Turkey to abide by agreements. Last but not least, the 
process of renegotiating the Customs Union has the potential to 
help Europe create a common framework for relations with Turkey 
in ways that render Turkish divide-and-rule policies ineffective. 

Recommendations for the EU 
Brussels should, however, pay attention to some serious pitfalls 

and sort out essential internal differences in order to put the nego-
tiations on the CU to good use while bargaining with Turkey. 

First and foremost, member states should accept that they have 
different views concerning the political implications of a renego-
tiated Customs Union and, particularly, the CU’s link to Turkish 
membership in the EU. The national approaches vary considerably 
on this. Interestingly and similarly to Ankara, Athens strictly 
opposes the idea that a modernised Customs Union may function 
as a substitute for Turkey’s membership. In France, out of the 
public eye, some pundits are pondering exactly this idea. Brussels, 
thus, should hold the EU accession negotiations – and, 
correspondingly, expectations towards democratisation – 
separately from the modernisation of the CU. This is not to suggest 
that the EU is no longer interested in Turkey’s democratic 
backsliding. It is instead an acknowledgment of the limits to the 
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EU’s normative power over Turkish domestic politics, on the one 
hand, and the growing necessity for cooperation with Turkey in 
realms of foreign policy and security, on the other. 

Secondly, the EU should prove its commitment to establishing 
workable relations with Turkey. To this end, Brussels has to realise 
the highly varied discussions on the matter, including the CU, as 
well as the different degrees of preparedness in different member 
states. In some countries, governments, business communities, 
and NGOs have already made up their minds, whereas in other 
states the issue hardly attracts attention. Brussels needs to engage 
in strategic communication with the member states, drawing 
attention to the economic benefits and underlining that the 
upgrading of the CU is a separate issue from Turkey’s future in the 
EU. 

Thirdly, the EU should send a clear message to Turkey that it 
is willing to deepen the existing trade agreement only if certain 
conditions are fulfilled. Turkey should address and repair the 
mounting number of trade irritants in recent years within the context 
of the current agreement. This situation was reported without 
exception by all the countries that participated in the joint research. 
Ankara should also observe its commitments to cooperation with 
Europe over migration management. As a third condition, Turkey 
should re-establish itself as a reliable partner for European 
security. This is only possible through a sincere display of interest 
in multilateralism and diplomacy. Ankara should end military threats 
in the Eastern Mediterranean and act according to the common 
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interests of the transatlantic alliance. 
Fourthly, the Customs Union should be the central – but not the 

only – instrument of the EU to re-engage Ankara. In its 
conclusions, the European Council talked of easing people-to-
people contacts, thus hinting at steps towards visa liberalisation, at 
least for some groups of travellers from Turkey. Here, Brussels 
should come forward with stronger commitments because dealing 
with the issue is long overdue. Additionally, to establish itself as an 
objective and fair actor, Brussels should strike a balance between 
the internal solidarity principle and a realistic and impartial policy in 
the Eastern Mediterranean. This requires signalling that justifiable 
Turkish claims are being heard, but the methods that Ankara is 
deploying are unacceptable, as they fall far short of the 
requirements of international law and diplomatic norms. 

Recommendations for Turkey 
Turkey should be aware that time is working against it. Ankara 

is experiencing a rapid deterioration of its image as an economic 
destination. The shift to executive presidentialism has brought with 
it the crippling of the trade bureaucracy and a fast decline in the 
level of trust in the judiciary. French companies no longer feel 
secure in Turkey, and German business has time and again 
expressed concerns about the safety of Turkish personnel. Both 
German and French companies have already started to look for 
alternative investment destinations, as manifested in the recent 
decision of Volkswagen to abort plans for a new plant in Turkey. 

Moreover, Ankara faces the unwelcome prospect of public 
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sentiment towards Turkey turning sour, even in countries such as 
Italy, Spain, and Poland, where the general public holds positive 
feelings for Turkey. Not only are Turkey’s democratic backsliding 
and militaristic foreign policy triggering this change, but also trends 
towards right-wing populism in Europe. 

Last but not least, the Turkish leadership’s clinging to some 
unorthodox views on economic matters and the country’s economic 
future risks scuppering Turkey’s ongoing demand for a modernised 
CU. The insistence on keeping interest rates low at the expense of 
usurping control of monetary policy from the theoretically independ-
ent central bank is a case in point. Additionally, despite all of its 
official pro-CU rhetoric, the Turkish government has yet to carry 
out several reforms to make a deepened Customs Union work. 
Cases in point are state aid, institutionalised discrimination of for-
eign tenderers, and highly non-transparent tendering. 

A deepened Customs Union may well help keep Turkey close 
to Europe through its potential spill-over effects on the judicial 
system and transparency in the financing mechanisms used by the 
ruling party. Nevertheless, without a strong display of will by Ankara 
to reverse the country’s democratic backsliding, a deepened Cus-
toms Union alone will not be sufficient to keep Turkey in Europe. 

Note: CATS/SWP Berlin provided Fanack with a permission to 
republish and translate this article. However, the authors do not 
recognize the translation. The authors did not have the chance to 
go through the translation after it was done due to the lack of 
necessary linguistic capacity at CATS/SWP. 

https://fanack.com/turkey/economy-of-turkey/turkeys-economic-crisis/
https://fanack.com/turkey/economy-of-turkey/turkeys-economic-crisis/
https://fanack.com/turkey/politics-of-turkey/
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Remark: This article was  
originally published by https://www.swp-berlin.org/ in October 
2020. 

“The views expressed in this article are the author’s own and 
do not necessarily express Fanack’s views.” 

https://fanack.com/economy-en/new-function-in-eu-turkey-
relations~153617/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swp-berlin.org/en/publication/customs-union-old-instrument-new-function-in-eu-turkey-relations/
https://www.swp-berlin.org/
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 لرئاسة التونسية تدعو الشعب إلى عدم االنزالق وراء دعاة الفوضىا - 8

 26-07-2021 سانا-تونس 
عاة دعت الرئاسة التونسية الشعب إلى االنتباه وعدم االنزالق وراء د

الفوضى مشيرة إلى أن األمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر لمدة 
 .يوماً  30

وفي بيان للرئاسة التونسية نشرته على موقعها االلكتروني اليوم قالت إن 
قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس 

 .ورمن الدست 80مجلس نواب الشعب وعماًل بالفصل 
ولفت البيان إلى أنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس 
نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها 

 .رئيس حكومة يعينه الرئيس
إلى ذلك ذكرت صحيفة الشروق التونسية أن الرئيس سعيد كلف اليوم 

ألمن الرئاسي باإلشراف على وزارة الداخلية خالد اليحياوي المدير العام لوحدة ا
 .بعد إقالة الحكومة

بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء 
التونسي المعزول هشام المشيشي قوله إن األخير في منزله وليس رهن 

 .االعتقال
وكان الرئيس التونسي أعلن مساء أمس تجميد عمل البرلمان وإعفاء 

لمشيشي من منصبه على خلفية االحتجاجات الواسعة التي شهدتها مدن ا
عديدة في البالد كما أعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد 
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 .يعينه بنفسه
وشهدت مناطق تونسية عدة أمس مظاهرات حاشدة مناهضة لممارسات 

ان وقفصة اإلخوانية حيث خرجت في مدن الكاف والقيرو ” النهضة“حركة 
وسوسة وبنزرت وصفاقس مظاهرات حاشدة للمطالبة بحل الحركة في حين 
هاجم متظاهرون مقراتها محملين إياها مسؤولية األوضاع االقتصادية المتأزمة 

 http://sana.sy/?p=1439727  .والفشل في مواجهة تفشى وباء كورونا
 
مليار دوالر عن السنة المالية  6كورونا يتسبب بخسائر  - 9
2020/2021 

 Tuesday, June 15th, 2021 
مجموعة اإلمارات، أول  عامًا،سجلت 30للمرة األولى، منذ أكثر من 

خسائر سنوية، بسبب تراجع العائدات الناجم عن تأثير القيود على الرحالت 
 .2021 /2020،خالل السنة المالية ” 19-كوفيد“والسفر، نتيجة لجائحة 

، الذي أطلقته Annual Report 21-2020 وأظهر تقرير السنة المالية
مليارات  6.0مليار درهم ) 22.1مجموعة اإلمارات اليوم، تسجيل خسائر 

، 2021مارس )آذار(  31دوالر أميركي( عن السنة المالية المنتهية في 
مليون دوالر( في العام الماضي.  456مليار درهم ) 1.7مقارنة مع أرباح 

مليارات دوالر( بانخفاض  9.7مليار درهم ) 35.6وبلغت عائدات المجموعة 
مليار درهم  19.8% عن نتائج العام الماضي، وبلغت األرصدة النقدية 66

% عن السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسًا 23مليارات دوالر( بتراجع  5.4)
تلف قيود السفر واألعمال ذات الصلة في إلى ضعف الطلب الناجم عن مخ

http://www.theemiratesgroup.com/annualreport
http://www.theemiratesgroup.com/annualreport
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 جميع أقسام األعمال واألسواق الرئيسة للمجموعة بسبب الجائحة.
 تسريح عاملين في المجموعة

وألول مرة منذ إنشائها، تضطر مجموعة اإلمارات إلى تسريح عاملين. 
% إلى 31ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي القوى العاملة في المجموعة بنسبة 

 جنسية مختلفة. 160وظفًا يمثلون أكثر من م 75145
 تخفيض التكاليف

وأعادت مجموعة اإلمارات هيكلة التزاماتها المالية والتفاوض على العقود 
وتدقيق وتوحيد العمليات، مع المحافظة على رقابة صارمة على التكاليف. 
وساهمت مبادرات خفض التكاليف المختلفة في تحقيق وفورات تقدر بنحو 

 ليارات درهم خالل العام.م 7.7
 طائرات جديدة

 4.7استثمرت مجموعة اإلمارات  2021 /2020وخالل السنة المالية 
مليار دوالر( في شراء طائرات ومعدات جديدة، وتمّلك  1.3مليارات درهم )

شركات ومرافق وأحدث التقنيات إلعادة األعمال على سكة التعافي والنمو 
ر موارد في المبادرات البيئية، باإلضافة إلى المستقبلي. كما واصلت استثما

دعم المجتمعات وبرامج الحاضنة التي ترعى المواهب واالبتكار لدفع نمو 
 الصناعة في المستقبل.

 مليار درهم 20.3خسائر طيران اإلمارات 
، انخفضت السعة اإلجمالية 2020 /2019في نهاية السنة المالية 

مليار  24.8% لتصل إلى 58ن بنسبة لطيران اإلمارات من الركاب والشح
 .ATKMطن كيلومتري متاح 

، وخرج A380طائرات جديدة من طراز  3* تسلمت طيران اإلمارات 
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طائرات  5و 300ER-777طائرات بوينج  9طائرة، منها  14من الخدمة 
A380 )259إلى  2021، ما وصل بعدد األسطول في نهاية مارس )آذار 

 سنوات. 7.3طائرات األسطول طائرة. كما بلغ معدل عمر 
 200*بقي سجل طلبيات طيران اإلمارات ثابتًا من دون تغيير عند 

 طائرة.
*نتيجًة للتراجع الكبير في استخدام الطاقة المتاحة والقيود في معظم 

% 66األسواق، انخفض إجمالي إيرادات طيران اإلمارات للسنة المالية بنسبة 
ات دوالر(. ولم يكن لتقلبات أسعار العمالت مليار  8.4مليار درهم ) 30.9إلى 

 هذا العام تأثير كبير على اإليرادات.
% مقارنة مع السنة المالية 46*انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 

. وشّكلت تكلفة الملكية )االستخدام وانخفاض القيمة( وتكلفة 2020 /2019
ا الوقود، الذي شكل الموظفين أكبر مكونين للتكلفة في السنة المالية، تاله

. وانخفضت 2020-2019% في 31% من تكاليف التشغيل مقارنة بـ14
مليارات  6.4% مقارنًة بالسنة السابقة لتصل إلى 76فاتورة الوقود بنسبة 

% بتأثير 69مليار دوالر( نتيجة النخفاض مشتريات الوقود بنسبة  1.7درهم )
 انخفاض السعة.

مليارا  5.5مليار درهم ) 20.3ئر * أعلنت طيران اإلمارات عن خسا
 288مليار درهم ) 1.1دوالر( مقارنًة مع أرباح السنة السابقة التي بلغت 

%. ويتضمن ذلك رسوم 65.6مليون دوالر(، وهامش ربحي سلبي بنسبة 
مليون دوالر(  193ماليين درهم ) 710انخفاض القيمة لمرة واحدة بقيمة 

لى األرض حاليًا وليس من المتوقع تتعلق بشكل رئيسي بطائرات متوقفة ع
 عودتها إلى الخدمة قبل تقاعدها المقرر خالل السنة المالية الجديدة.
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%، في السنة 88ماليين راكب، بانخفاض  6.6*نقلت طيران اإلمارات 
%. وسجل 83مع انخفاض السعة المقعدية بنسبة  2021 /2020المالية 

 في السنة المالية السابقة. 78.5% مقارنة مع 44.3إشغال المقاعد نسبة 
مليار درهم  17.1* حقق قسم الشحن في طيران اإلمارات إيرادات بلغت 

 % مقارنة بالسنة السابقة.53مليارات دوالر(، بنمو نسبته  4.7)
%، 88بقوة بنسبة  FTKMوارتفعت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري 

ي تسببت في بسبب األوضاع غير العادية التي فرضتها الجائحة، والت
 انخفاض كبير بالطاقة المتوفرة على مستوى العالم.
مليون طن  1.9% إلى 22وتراجع إجمالي كميات الشحن المنقولة بنسبة 

 2021 /2020نتيجًة لتقلص السعة طوال السنة. وفي نهاية السنة المالية 
طائرة بوينج  11كانت اإلمارات للشحن الجوي تشغل أسطواًل مكونًا من 

777F. 
مليون  296*سجلت فنادق اإلمارات، خالل السنة المالية عائدات بلغت 

% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة 49مليون دوالر(، بانخفاض نسبته  81درهم )
 لتوقف المناسبات وإغالق مختلف المرافق مؤقتًا بفعل الجائحة.

 مليار 15.1*اختتمت طيران اإلمارات سنتها المالية بأرصدة نقدية قدرها 
مليارات  8.5مليارات دوالر(، وهو مركز قوي في ضوء إعادة  4.1درهم )

 درهم في صورة مبالغ مستردة للعمالء.
 مليار درهم 1.8دناتا: خسائر بـ 

في شركات دناتا، بخسائر في السنة المالية ” 19-كوفيد“تسببت جائحة 
مليون دوالر( ألول مرة.  496مليار درهم ) 1.8بلغت  2021 /2020

 209مليون درهم ) 766ضمن ذلك مخصصات انخفاض القيمة بمقدار ويت
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 ماليين دوالر( على الموجودات غير الملموسة في جميع األقسام.
*مع التراجع الكبير في نشاط الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، 

 1.5مليارات درهم ) 5.5% إلى 62انخفض إجمالي إيرادات دناتا بنسبة 
 مليار دوالر(.

مليون درهم  328بلغت استثمارات دناتا في السنة المالية المذكورة، *
 مليون دوالر(. 89)

% إلى 48*انخفضت تكلفة دناتا التشغيلية خالل السنة المالية بنسبة 
مليار دوالر(، نتيجة انخفاض العمليات في أقسام  2.0مليارات درهم ) 7.4

 العالم. عمليات المطارات والتموين والسفر في جميع أنحاء
مليار دوالر(،  1.3مليارات درهم ) 4.7*بلغت أرصدة دناتا النقدية 

%. وبلغت المدفوعات في األنشطة التمويلية، وبشكل أساسي 12بانخفاض 
مليون دوالر(، بينما  149مليون درهم ) 548مدفوعات القروض واإليجارات، 

االستثمار مليون دوالر( في أنشطة  41مليون درهم ) 149استخدمت دناتا 
ماليين  10األساسية. *شهدت األعمال تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بقيمة 

على الرغم من االنخفاض  2020/2021ماليين دوالر أمريكي( في  3درهم )
الحاد في اإليرادات وحجم المبالغ غير المسبوقة في قسم السفر التي أعيدت 

 للعمالء.
https://www.arab-

economy.com/2021/06/15/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-
%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8-

%d8%a8%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-6-
%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-

%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3/ 
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 ول العربيةتوقعات البنك الدولي لنمو النشاط االقتصادي في الدى - 10
 2021 يونيو / حزيران 15 الثالثاء، نشر K.. إليكم المعدالت المحتملة
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كشف تقرير "اآلفاق  --(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادية العالمية" الذي أصدره البنك الدولي في عدد يونيو/حزيران، أنه 

، 2021م خالل عا 5.6من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة %
عاًما، ويعود ذلك  80ُمعتبًرا أنها أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خالل 

 .نتيجة االنتعاش القوي التي حققته بعض من االقتصادات الكبرى 
ويشير التقرير إلى أنه على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 2021٪ في 2.4من المتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي نسبة منخفضة تبلغ 
 .2009الذي يعد نصف وتيرة االنتعاش الذي أعقب الركود العالمي لعام 

وفقًا للتقرير، عّزز ارتفاع أسعار النفط من ارتفاع نسبة النمو االقتصادي 
في البلدان المصدرة للنفط، لكن التحسن كان محدوًدا بسبب تفشي فيروسات 

 .جديدة واختالف نسب التطعيمات حول العالم
ا أدت عودة ظهور فيروس كورونا إلى تفاقم التوقعات بالنسبة إلى كم

، من المتوقع أن يظل 2022مستوردي النفط. وأفاد التقرير أنه بحلول عام 
 .٪ من توقعات ما قبل الجائحة6النشاط اإلقليمي أقل بنسبة 

ويثير التقدم المحدود للقاح مخاوف من أن الوباء قد يشتد مرة أخرى، 
 .تغيرات جديدة، وقد يتم إعادة فرض قيود على التنقلحيث ظهور م

وذكر التقرير أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا معرضة للمخاطر 
نتيجة الصراع واالضطراب االجتماعي، والديون المرتفعة في بعض 
االقتصادات، والتطورات غير المواتية في أسعار السلع األساسية. وهو األمر 

د من تقويض مستويات المعيشة، وزيادة الحرمان الذي يمكن أن يزي
 .للمجتمعات الضعيفة، إضافة إلى انعدام األمن الغذائي

إليكم نظرة في اإلنفوغرافيك أعاله على توقعات البنك الدولي للنمو 
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 .2022و 2021االقتصادي في الدول العربية لعامي 
https://arabic.cnn.com/business/article/2021/06/15/economic-growth-

forecasts-2021-2022-infographic 

 
 رجل أعمال نهبوا مليارات من المال العام في تونس  460 - 11

 
أكَّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة استرداد أموال الدولة 
المنهوبة، داعيًا رجال األعمال المتورطين في نهب المال العام إلى صلح 

 .ر إلى خفض األسعار إلى أقل حدٍّ ممكنجزائي، كما دعا الرئيس التجا
وأوضح أنَّ األمر ال يتعلَّق بجميع رجال األعمال المنضوين تحت لواء 

رجل  460ألفًا، بل بـ 150اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 
أعمال نهبوا أموال البالد، بناًء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي 

 .شوة والفسادالحقائق حول الر 
أضاف سعيد في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة في وقت 
متأخر من مساء األربعاء، أنَّ المبلغ المطلوب من هؤالء، بحسب التقرير 

 .مليار دينار 13.5نفسه، ومن تصريح ألحد رؤساء الحكومة السابقين؛ هو 
، وال نيَّة كنت دعوت إلى صلح جزائي مع هؤالء“وقال الرئيس التونسي: 

على اإلطالق للتنكيل بأيٍّ كان، والمّس برجال األعمال، وخاصة أصحاب 
 .”المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو رجال األعمال الذين يدفعون الضرائب

د سعيد على أنَّ األموال المتعلِّقة بذمة هؤالء الذين قال عنهم، إنَّه  شدَّ
، مضيفًا أنَّه ”لشعب التونسيتعود إلى ا“، يجب أن ”يملك قائمة اسمية بهم“

سيتمُّ إصدار نّصٍ حول إبرام صلح جزائي مع المتورِّطين في نهب المال 
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العام، بعد ترتيبهم تنازليًا من األكثر إلى األقل تورطًا، على أن يتعهد كل 
واحد منهم في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كلِّّ أنحاء تونس بعد ترتيبها 

 .شد إلى األقل فقراً تنازليًا أيضًا من األ
تخفيض األسعار إلى “من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي، التجار إلى 

أال يقعوا في استغالل الظروف الصعبة التي تمر بها ”، و”أقل حدٍّ ممكن
البالد لتحقيق الربح أو لالحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة 

 .”ضعاف الحال منهم
اد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حول لقائه رئيس االتح

أية محاولة للمضاربة أو االحتكار، ستواجه “سمير ماجول، قال سعيد، إنَّ 
رفع شتى أنواع التحديات يكون “، مبينًا أنَّ ”بتطبيق كامل وصارم للقانون 

 .”بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من االلتجاء إلى المحاضر والمخالفات
 /https://www.lebeconomy.com/89692، بلومبيرغ – 24المصدر: 

 
 % في الربع األول71تراجع االستثمار األجنبي باألردن  - 12

 
تراجع صافي االستثمار األجنبي المباشر المتدفق على األردن في الربع 

مليون  61.3بالمئة على أساس سنوي إلى نحو  70.6األول من العام بنسبة 
 .ليون دوالر(، بحسب بيانات البنك المركزي األردنيم 86.4دينار )

ماليين دينار في  209كان صافي االستثمار المباشر في األردن قد بلغ 
 .2020الربع األول من 

أثرت جائحة كورونا والتوترات السياسية في المنطقة سلبًا بحجم االستثمارات 
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 .الخاصة القادمة من الخليج والدول األجنبية
بالمئة في  10.8مة واردات األردن من النفط الخام ومشتقاته وارتفعت قي

ماليين دينار،  606.6األشهر الخمسة األولى من العام الحالي إلى 
، علمًا أن 2020مليون دينار في ذات الفترة من  547.5 مقابل
 .بالمئة من احتياجاته من الطاقة 95أكثر من  يستورد األردن

لألردن خالل األشهر الخمسة األولى بنسبة وارتفع عجز الميزان التجاري 
مليارات دوالر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام  4.5بالمائة، ليبلغ  30.4

 .مليارات دوالر 3.5الماضي والبالغة 
مليارات دوالر، مقارنة بالفترة  3.4فقد ارتفعت قيمة الصادرات األردنية لتبلغ 

 7.9 ر، فيما بلغت الوارداتمليار دوال 2.8من العام الماضي والبالغة 
مليارات  6.3مليارات دوالر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 

 .دوالر
وقالت وزارة المالية، أمس االثنين، إن اإليرادات المحلية شهدت تحسنًا 
ملحوظًا خالل األشهر الخمسة األولى من هذا العام، حيث ارتفعت بنحو 

%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 38أو ما نسبته مليون دينار،  848.9
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن االرتفاع يعود إلى التحسن في  .الماضي

مليون دينار،  540.9 تحصيل اإليرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالى
ماليين دينار، مقارنة  308واإليرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 

 (دينار أردني 0.709الدوالر = ) .من العام السابقبالفترة نفسها 
https://www.lebeconomy.com/89155/ 
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 2030بعد مرور عام ، واجهت رؤية المملكة العربية السعودية  - 13
 مشاكل

 2017يونيو  22ُنشر في 
، 2030األمير محمد بن سلمان يعلن رؤية المملكة العربية السعودية 

  .2016أبريل  26الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 
ي العهد األمير محمد بن سلمان عن خطته بعد عام من إعالن ولي ول

، ال يبدو أن الوضع يسير نحو  2030االقتصادية الجديدة ، رؤية السعودية 
 .األفضل ، وتظهر اإلشارات األولى على فشل هذه الخطة في النهاية

الهدف الرئيسي للخطة هو تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على 
اقتصادية أكثر تنوًعا. ويشمل رفع حصة  النفط من خالل تقديم محفظة

في المائة من  50في المائة إلى  16المملكة من الصادرات غير النفطية من 
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ، فضاًل عن توطين قطاعي الطاقة 

 .المتجددة والمعدات الصناعية ، وتعزيز السياحة وتطوير القطاع الخاص
ر النفط ، تزداد أهمية تنفيذ الخطة. الحظ مع استمرار انخفاض أسعا

انخفاضًا كبيرًا في الناتج المحلي اإلجمالي  Trading Economics موقع
 646إلى  2014دوالًرا في عام  753.83للمملكة العربية السعودية ، من 

، بلغ  Statistica ، وفًقا لموقع 2014. وفي عام 2015دوالًرا في عام 
 ومن. السابق بالعام مقارنة المائة في 2.69 لمقدرا التضخم معدلمتوسط 
، ثم يظل ثابًتا عند  2018لمائة في عام ا في 4.7 إلى يرتفع أن المتوقع
 .2020في المائة حتى عام  2حوالي 

تبدو الخطة جيدة على الورق ، لكن تحقيقها مكلف. على هذا النحو ، 
في ذلك زيادة الضرائب  تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتمويل الرؤية ، بما
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على السلع المستوردة ، وزيادة أسعار الغاز والمياه والكهرباء ، وخفض اإلنفاق 
على الرعاية االجتماعية باإلضافة إلى الدعم المالي المتنوع مثل المنح 

 . .الدراسية وقروض المنازل بدون فوائد
قوق اإلنسان لكن الخبير الدكتور علي اليامي ، مدير مركز الديمقراطية وح

في المملكة العربية السعودية ، حذر من أن الخطة ستفشل إذا لم تغير األسرة 
الحاكمة أسلوب حياتها. "لقد تمكنت الحكومة السعودية من البقاء في السلطة 
من خالل الدفع لشعبها والمجتمع الدولي من خالل المساعدة والعقود ، ولكن 

على الناس. ال أعتقد أن ذلك سيؤدي اآلن أسلوب الحياة الباهظ هذا يضغط 
إلى أي شيء من الناس ، ألنهم ما زالوا بحاجة إلى استيراد المواد الغذائية 

 ." من الخارج
قال جاكوب فونك كيركيغارد ، زميل أول في معهد بيترسون لالقتصاد 

، إنه لم يالحظ بعد تأثير هذه اإلجراءات على االقتصاد  (PIIE) الدولي
لَفَنك: "في الواقع ، أكبر تغيير في السياسة قام به السعوديون  السعودي. قال

يتناقض مع الخطة". لقد اتفقوا على السيطرة على سعر النفط عن طريق 
، مما يشير إلى أن شيًئا لم يتغير. إنه  2014خفضه ، كما فعلوا في عام 

يسلط الضوء على حقيقة أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من 
ال تقريًبا للحفاظ على النموذج االقتصادي الحالي ، حتى من خالل إجراء الم

 ." تخفيضات في الميزانية
تتكون الخطة من عدة مكونات رئيسية. أحدهما يتعلق بالنفط “وأضاف: 

وهو يفشل اليوم ، لكنه يستغرق وقًتا. والشيء اآلخر هو زيادة التوظيف في 
كن لم يتغير شيء بالفعل. لم يطردوا القطاع الخاص ، وخاصة السعوديين ، ل

العاملين في القطاع العام ، وبقدر ما أستطيع أن أرى ، لم يقللوا بشكل كبير 
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ماليين عامل أجنبي ومهاجر ُيقدر أنهم  9من توظيف العمال المهاجرين ]
يعيشون في المملكة العربية السعودية ، أي ما يقرب من ثلث السكان البالغ 

[ . ما لم يفعلوا ذلك ، فإن التحول نحو توظيف السعوديين مليوًنا 31عددهم 
في القطاع الخاص سوف يفشل. المسألة الثالثة هي أن الحكومة تريد بيع 
الكثير من أصولها ، وأكبرها شركة أرامكو ]شركة النفط الوطنية[. لكن هنا 
تكمن المشكلة: قيمة أرامكو مرتبطة بسعر النفط والكميات المنتجة. تقدر 

تريليون دوالر ، لكن من المشكوك فيه للغاية ما إذا  2لحكومة هذا بحوالي ا
كان المستثمرون من القطاع الخاص سيدفعون هذا المبلغ ، وال أعتقد أن 

 ." أسعار النفط سترتفع في أي وقت قريب
تعتبر الحرب المستمرة في اليمن من النفقات الرئيسية األخرى في الميزانية 

ة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك ، ارتفعت البطالة إلى العمومية للمملك
في المائة في  5.60، من  2016في المائة في الربع الثالث من عام  5.7

على الرغم من أن هذا أقل  .Trading Economics الربع السابق ، وفًقا لـ
ال ، إ 2014في المائة التي تم الوصول إليها في عام  6من الذروة البالغة 

 .في المائة ليس بعيًدا 5.7البالغ  2016أن معدل يوليو 
كما أن تركيز الخطة على االبتكار الخاص وريادة األعمال يمثل مشكلة 
أيًضا. قال الخبير "لهذا ، يجب أن يكون لديك قاعدة من الحرية االجتماعية 

زاء واالقتصادية". "هناك مسألة المرأة ، التي ال تستطيع الوصول إلى بعض أج
القوة العاملة. باإلضافة إلى ذلك ، إذا لم يكن بإمكانهن القيادة ، فكيف 

 " ستذهب النساء إلى العمل؟
، أصدرت لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة  2012في عام 

تقريًرا عن المساواة بين  (OECD DAC) التعاون االقتصادي والتنمية
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ادي للمرأة هو شرط أساسي للتنمية الجنسين ، جاء فيه أن "التمكين االقتص
في المائة من  34، كانت  2013المستدامة والنمو لصالح الفقراء". في عام 

 السعوديات عاطالت عن العمل ، وفًقا لإلدارة المركزية لإلحصاء والمعلومات
(CDSI). 

هناك أيًضا مسألة السياحة ، وهي إحدى أدوات التطوير المهمة القتصاد 
الخبير "الشيء الوحيد الذي خططوا للقيام به هو زيادة عدد أي بلد. وقال 

الحجاج وبناء متحف للفنون اإلسالمية ، والذي لن يخلق الكثير من فرص 
العمل". "إنهم يريدون أيًضا التنافس مع دبي في تطوير مركز لوجستي رئيسي، 

،  يكون ذكًيا ، لكن الفارق الكبير هو أنه يمكنك شراء بيرة في دبي. أعني
في المائة من الناتج  2.5هذا ليس علم الصواريخ ". شكلت السياحة والسفر 

في المائة في عام  4.4، وقدرت بنسبة  2015المحلي اإلجمالي في عام 
2016. 

، فإن أهداف الخطة ، على الرغم من أنها إيجابية وفًقا للعديد من المراقبين
ال تتوافق مع السياق السياسي للمملكة العربية السعودية على المدى الطويل ، 

واالجتماعي واالقتصادي للبلد. وأوضح كيركيغارد: "في األساس ، يمكن 
للنظام أن ينهار من خالل تنفيذ خطته الخاصة ، لكنهم قد ينهارون أيًضا إذا 

، وهذا ال يحسب الضغط لم يفعلوا ذلك". "إنهم في مشكلة هيكلية عميقة
 ".ب استمرار مشاركتهم في سوريا واليمنالجيوسياسي الذي يواجهونه بسب

https://fanack.com/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/saudi-arabia-vision-
2030/?gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGoXoazywH4XRCd9GksrmfVerE3Rt0yjcPz33aC9ynjW43

WOI_zWosRoCDicQAvD_BwE 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي - 14

  2018-10-04 
أحدث المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي بموجب التشريع 

خرها القانون رقم القاضي بإحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتعديالته وآ
. بهدف وضع األطر العامة لألهداف االقتصادية واالجتماعية 2011لعام  1

 ودراسة أثر متغيرات االقتصاد الوطني.
ونص القانون على المهام المناطة بالمجلس األعلى للتخطيط على النحو  

 التالي:
 مناقشة وإقرار تقارير الوضع الراهن القطاعية واإلقليمية والمحلية. •
دراسة القضايا التي لها تأثير على الوضع االقتصادي والمالي  •

 .والنقدي في الجمهورية العربية السورية واتخاذ التوصيات بشأنها
تحديد األطر العامة لألهداف االقتصادية واالجتماعية على  •

 المستويات الكلية واإلقليمية والمحلية.
ية لالقتصاد السوري مناقشة االسقاطات المستقبلية للمتغيرات األساس •

والمسارات المحتملة له وانعكاساتها على توقعات اإلنتاج والعمالة 
واالستهالك واالستثمار واالستيراد والتصدير واتخاذ التوصيات 

 بشأنها.
تحديد الغايات البعيدة المدى واالهداف العامة الكلية والقطاعية  •

 واإلقليمية.
والنقدية واتخاذ التوصيات  مناقشة السياسات االقتصادية والمالية •

 بشأنها.
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مناقشة تقارير األداء االقتصادي على المستويات الكلية والقطاعية  •
 واإلقليمية واتخاذ التوصيات بشأنها.

دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة المعد بالتنسيق ما بين وزارة  •
 المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

تخطيط من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، نائب يتألف المجلس األعلى لل 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية نائبا للرئيس ، وزير المالية، وزير 

، وزير الصناعة، التربية ، وزير السياحة ، وزير الزراعة و اإلصالح الزراعي
وزير النفط و الثروة المعدنية ،وزير الكهرباء ، وزير الشؤون االجتماعية و 

، وزير األشغال العامة و االسكان ، وزير االتصاالت والتقانة، وزير النقللالعم
حاكم  ، وزير اإلدارة المحلية و البيئة ، وزير االقتصاد والتجارة الخارجية،

مصرف سورية المركزي ، رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي ، رئيس اتحاد 
نقيب المحامين،  العمال، رئيس اتحاد الفالحين ، رئيس اتحاد الحرفيين ،

نقيب األطباء، نقيب المهندسين، نقيب المهندسين الزراعيين، نقيب الصيادلة، 
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ، 
رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، رئيس اتحاد غرف السياحة السورية ، 

ام المكتب المركزي لإلحصاء مدير عام هيئة االستثمار السورية، مدير ع
عضوًا بال حق تصويت، خبراء يتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

 أعضاء بال حق تصويت.
ويحق لرئيس المجلس دعوة غير األعضاء من الوزراء والمحافظين  

ورؤساء األجهزة الحكومية واالقتصادية والفنيين كلما دعت الحاجة لحضور 
التصويت، كما يمكن للمجلس ان يشك لجانا دائمة جلسات المجلس دون حق 

أو مؤقتة تمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة 
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لدراسة برامج التنمية ومشاريعها في القطاعات االقتصادية واالجتماعية وغيرها 
 http://www.pministry.gov.sy/home?id=13959 إلعدادها وتنسيقها وتقييمها.

 
الرئيس األسد يصدر مرسومًا بتكليف المهندس حسين عرنوس  - 15

 تشكيل الوزارة

 01-08-2021 سانا-دمشق 
 2021للعام  206األسد اليوم المرسوم رقم أصدر السيد الرئيس بشار 

القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية 
 .السورية

 وفيما يلي نص المرسوم
 رئيس الجمهورية

 .بناء على أحكام الدستور
 :يرسم ما يلي                     

ل الوزارة في يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكي – 1المادة 
 .الجمهورية العربية السورية

 .ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه – 2المادة 
 .ميالدي 2021- 8-1هجري الموافق لـ  1442-12-22دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 بشار األسد

تخرج من كلية الهندسة  1953والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام 
وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب  1978المدنية في جامعة حلب عام 
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 2002و 1992ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي  1989-1994
ومدير عام المؤسسة العامة  2004إلى  2002ومعاون وزير المواصالت من 
 .2009حتى  2004للمواصالت الطرقية منذ عام 

 للقنيطرة ومحافظاً  2011حتى  2009عّين محافظًا لدير الزور منذ عام 
، ووزيرًا 2016وحتى  2013، ووزيرًا لألشغال العامة منذ عام 2011عام 

وعضوًا في القيادة  2018وحتى  2016لألشغال العامة واإلسكان من 
ووزيراً للموارد المائية  2013المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي منذ عام 

بمهام رئيس  2020كّلف في الشهر السادس من عام  .2018منذ عام 
كما عّين رئيسًا لمجلس  .المجلس إضافة إلى مهامه كوزير للموارد المائية

 .2021-8-1وحتى  2020-8-30الوزراء من تاريخ 
 http://sana.sy/?p=1444048  .متزوج ولديه خمسة أبناء

 
المصرف التجاري يعلن برنامجه لتمويل المشاريع الصغيرة  - 16

 والمتوسطة

 01-08-2021 سانا–دمشق 
أطلق المصرف التجاري السوري اليوم برنامج تمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة من قبل المصرف على أن يبدأ العمل به رسميًا مطلع األسبوع 

 .المقبل عبر تلقي طلبات التمويل لدى فروع المصرف في كل المحافظات
وأوضح المصرف في بيان لـ سانا أن برنامج التمويل يتكون من عدة 

جات مصرفية بفوائد مدعومة حيث يدعم هذا النوع من القروض بتخفيض منت
معدالت الفائدة على كل القروض التي تمنح لهذه المشاريع ضمن هذا البرنامج 
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 .بالمئة 2بمعدل 
وتابع المصرف أن جزءًا أساسيًا من القروض الممنوحة للمشاريع هو 

روض من قبل هيئة تنمية بفائدة مدعومة من البرنامج الحكومي لدعم فوائد الق
بالمئة  7المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويصل الدعم إلى معدل فائدة 

للقرض  بالمئة على الرصيد المتناقص 4وتتحمل المشاريع فائدة بسيطة بنسبة 
كما يسعى المصرف للحصول على الموافقات الالزمة لتشميل بقية المنتجات 

 .دةالمطروحة للتمويل في برنامج دعم الفائ
وهذا البرنامج وفقًا للتجاري هو عبارة عن محفظة قروض إنتاجية عبر 
مجموعة من القروض االستثمارية بآجال متنوعة غاياتها الرئيسة تنصب في 
العملية اإلنتاجية وتقديم قيمة مضافة لالقتصاد بما يساهم في رفع الناتج 

ي أساسي المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد اقتصاد
خالل المرحلة الراهنة ويساهم في حل المشكالت التمويلية التي تواجهها هذه 
المشروعات بفوائد مدعومة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدراتها التنافسية في 

 .االقتصاد الوطني
ويقدم التجاري وفقًا للبيان العديد من القروض للمشروعات الصغيرة 

إلنتاج “اقة البديلة يقدم المصرف قروضًا والمتوسطة فبالنسبة لمشاريع الط
الطاقة المتجددة وقروضًا إلنتاج مستلزمات وتجهيزات )مكونات( الطاقة 

وبالنسبة ” مشتقات الحليب“وقروضًا لمعامل األلبان واألجبان ” المتجددة
قروضًا “لمشاريع صناعة الخيوط والنسيج اآللي واألقمشة والمصابغ يقدم 

وقروضًا لصناعة األقمشة المصنرة والمصابغ  لمعامل صناعة الخيوط
والقروض إلقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج اآللي والتريكو 

 .”والسجاد والموكيت
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وبالنسبة لمشاريع الصناعات الكهربائية واإللكترونية يمنح المصرف 
قروضًا لصناعة أجهزة اإلنارة وقروضًا إلقامة وتشغيل وترميم منشآت “

وبالنسبة لمشاريع الصناعات الخشبية ” ألدوات واألجهزة الطبيةصناعة ا
واأللمنيوم يمنح المصرف قروضًا لصناعات الفورميكا وقروضًا لصناعة 

كما يقدم المصرف ضمن برنامج تمويل المشروعات قروضًا لـ ” األلمنيوم
والمباقر ومعامل البالستيك واألنابيب ومعامل  معاصر الزيتون والمداجن“

ذية واأللبسة الجاهزة ومعامل األعالف والصناعات الحرفية ومعامل األح
 .”توضيب المنتجات الزراعية

ويشير المصرف في بيانه إلى أن بإمكانه الحقًا إضافة أنواع جديدة 
 .للقروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 http://sana.sy/?p=1444552  وسيم العدوي 
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 31-07-2021 سانا-دمشق 
ناقش وزراء الزراعة واإلصالح الزراعي محمد حسان قطنا والموارد المائية 
تمام رعد والكهرباء غسان الزامل في حكومة تسيير األعمال الخطة اإلنتاجية 

 .2022-2021الزراعية للموسم الزراعي 
اليوم حدد األطر التنظيمية والتنفيذية  الوزير قطنا أوضح أن اجتماع

للخطة اإلنتاجية الزراعية التي تعتمد على احتياجات السكان للغذاء 
واحتياجات وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من المنتجات 
الزراعية وهذه الخطة تنظم من خالل ميزان استعماالت األراضي والموازنة 
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 .يمكن زراعتهاالمائية والمساحات التي 
ولفت قطنا إلى تحديد المساحات المشمولة بالخطة لمعرفة مستلزمات 
تنفيذها وتقدير اإلنتاج وبالتالي ربطه بموضوع الميزان السلعي لتحديد الفائض 
والعجز بكل منتج زراعي مشيراً إلى إعالن الخطة بشكل مبكر لتتمكن الوزارات 

يم عملها بحيث تكون كل األخرى من توفير مستلزمات اإلنتاج وتنظ
المستلزمات متوافرة في بداية تشرين األول من العام الجاري لزراعة المساحات 

 .المشمولة بالخطة
من جهته بين وزير الموارد المائية أن الخطة اإلنتاجية لهذا العام وضعت 
بشكل مدروس وجيد بالتنسيق مع الوزارات المعنية واتحاد الفالحين مشيرًا إلى 

 .أخذ التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة بعين االعتبار ضرورة
وزير الكهرباء ذكر أن كل المحطات التي تغذي مضخات ري المحاصيل 
الزراعية معفاة من التقنين بشكل دائم مع التشجيع على استخدام الطاقات 
المتجددة في ضخ مياه اآلبار مشيرًا إلى التنسيق مباشرة مع وزارة الزراعة 

 .تأمين احتياجات الفالحين أثناء موجات الصقيعل
من جهته بين رئيس االتحاد العام للفالحين أحمد صالح إبراهيم أن 
التحديات التي واجهت القطاع الزراعي كثيرة هذا العام منها الظروف المناخية 
وقلة مستلزمات اإلنتاج الفتًا إلى أهمية تأمين مستلزمات اإلنتاج في الوقت 

وفق اإلمكانات المتاحة وتشاركية القطاعين العام والخاص ودعا المناسب 
إبراهيم إلى اللجوء إلى الزراعات التعاقبية بالنسبة للقطن والشوندر السكري 
وأيضًا بالنسبة للمزروعات والمحاصيل العلفية وأن تنصف التسعيرة الفالح 

 .بما يضمن له حياة كريمة
في مجلس الشعب الدكتور محمد  رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية
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كردوش رأى أن الخطة جيدة متمنيًا تنفيذها بشكل كامل وتأمين مستلزمات 
 .اإلنتاج األساسية

بدوره أشار مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف إلى 
وضع الخطة الزراعية للهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب حسب استخدام 

 .ائية المتاحة وأولية المحاصيل الحقليةاألراضي والموارد الم
المشاركون في االجتماع أكدوا ضرورة تحديد بدائل للطاقة واالهتمام 
بأشجار الزيتون والتين والحمضيات والمحاصيل العلفية وأن يكون للقطاع 

 .الخاص مشاركة فاعلة بموضوع بتأمين مستلزمات االنتاج
ناعة والموارد المائية في حضر االجتماع معاونو وزراء الزراعة والص

حكومة تسيير األعمال ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ومديرو الزراعة في 
 http://sana.sy/?p=1443690  .المحافظات

 
مناقشة أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وسبل تطوير  - 18

 أسلوب الزراعة الحافظة

 22-05-2021 سانا-حماة  
الطبيعية والنهوض بالقطاع الزراعي بحث عدد في إطار حماية الموارد 

من المعنيين في ورشة عمل أقيمت اليوم في حماة سبل تطوير الزراعة 
الحافظة وتأمين مستلزمات العمل بها وتبنيها من قبل المزارعين إضافة إلى 

 .أبرز المنعكسات التي يواجهها القطاع الزراعي من جراء التغيرات المناخية
اعة واإلصالح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن وبين وزير الزر 

وفي  2006أسلوب الزراعة الحافظة تم إدخاله أول مرة إلى سورية في العام 
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ظل الظروف الراهنة يتعين العمل على نشرها وتوسيع نطاقها وتشجيع 
 .الفالحين على العمل بها وبالتوازي مع تأمين وسائل وتقنيات ومعدات تطبيقها

ى الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع المنظمات الدولية وأشار إل
المعنية للحد من آثار التغيرات المناخية واالستفادة من التجارب 

واألساليب الزراعية المناسبة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ   البحثية
مشاريع تنموية تهدف إلى معالجة أثر التغيرات على المجتمعات الريفية 

 .مكينها زراعيًا واقتصاديًا واجتماعياً وت
وبين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن تراجع معدالت الهطول 
المطري لهذا العام أثر سلبًا على مخازين السدود الفتًا إلى ضرورة اعتماد 
استراتيجية وطنية لالستثمار األمثل للموارد المائية والحد من تداعيات التغيرات 

ية ووضع برامج ري ودورات زراعية مالئمة ومدروسة بالتنسيق مع وزارة المناخ
الزراعة واستنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف وفقًا للمتاح المائي مع 

 .التركيز على شبكات الري الحكومية وتفعيل مشاريع الري الحديث
من جهته نوه المدير العام ألكساد الدكتور نصر الدين العبيد بأهمية 

حيد وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا تغير المناخ والتكيف معها تو 
 .وتجاوز آثارها وزيادة المرونة للتصدي المتكامل لها

الدكتور حسين محاسنة رئيس مشروع الزراعة الحافظة في أكساد أكد 
على ضرورة التركيز على الزراعة كأسلوب للحد من التغيرات المناخية مبينًا 

 20ألسلوب يخفف من استهالك الوقود والخدمات الزراعية بنسبة أن هذا ا
بالمئة الفتًا إلى أن نتائج تطبيق الزراعة الحافظة في مختلف الدول  30إلى 

بالمئة وزيادة كفاءة  40إلى  30العربية زادت من اإلنتاجية الزراعية بنسبة 
ائج رهن بضرورة بالمئة مشيراً إلى أن تحقيق هذه النت 50استهالك المياه حتى 
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تبينها من قبل المزارعين حفاظًا على الموارد الطبيعية كالمياه والغطاء النباتي 
 .والتربة

وقدم كل من الدكتور إيهاب جناد من أكساد والدكتور منهل الزعبي من 
وزارة الزراعة عرضين عن التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية 

بذلها أكساد ووزارة الزراعة في سورية للتعامل مع والجهود والمساعي التي ت
هذه التغيرات ومنها الزراعة الحافظة واستنباط األصناف المقاومة للجفاف 
والتصحر واألسمدة الحيوية ومحسنات التربة والتسميد األخضر والزراعة 

 .العضوية
حضر الورشة محافظو حماة وإدلب والرقة وممثلو المنظمات اإلقليمية 

 .لية العاملة في سورية وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي في سوريةوالدو 
 http://sana.sy/?p=1389280  عبدهللا الشيخ
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   مصطلحات اقتصادية : 
 373ألفا و 35% إلى 1.9ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 

 دوالر
 2021يوليو  04 :التاريخ د ب أ -واشنطن  :المصدر

 5% منذ الساعة 1.9لمشفرة بنسبة ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية ا
صباحا  10دوالر في الساعة  373ألفا و 35من مساء السبت لتصل إلى 

 .في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج لألنباء اليوم األحد
ألفا  43%، حيث يتم تداولها بين 4.1وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 

% عن 45خفضت اآلن بنسبة دوالر. وان 683ألفا و 35دوالر و  283و
 .أبريل 14دوالر الذي وصلت إليه في  870ألفا و 64أعلى مستوى عند 

% في األسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 2.2وخسرت عملة بيتكوين 
 .% حتى اآلن هذا العام22

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

 
 رانتهى التقري

The report ended 
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