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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 
هذه تقديرات الخبراء ألدنى ؟.. «بيتكوين»أي قاع قد تصله  - 1

 سعر

 2021/7/16 الجمعة المصدر : األنباء
 30تراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة ضمن نطاق تداول يزيد قليال عن 

 .ألف دوالر، مما دفع خبراء العمالت المشفرة إلى تحديد هذا الرقم كقاع محتمل
ة محفوفا بالمخاطر ، يعد التنبؤ بتوجهات العمالت المشفر «العربية.نت»ووفقا لـ

ألسباب ليس أقلها أن سعر بيتكوين قد انخفض إلى النصف تقريبا من أعلى 
دوالر قبل ثالثة أشهر فقط. ومع ذلك،  65000مستوى قياسي سجله قرب 

ألف دوالر مستوى دعم،  30فإن البعض في هذا القطاع يتفقون على أن 
 .لحديثةمستشهدين بأدلة من نشاط الخيارات وعادات التداول ا

ألف دوالر السعر المنخفض األكثر حضورا ضمن الخيارات  30ويعتبر 
لشهري يوليو وأغسطس، مما يشير إلى الثقة لدى هؤالء المتداولين بأن هذا 

، وهي بورصة لمشتقات Delta Exchange المستوى سيستمر، وفقا لـ
عما قويا يجب أن يوفر د»التشفير، حيث قال رئيسها التنفيذي بانكاج باالني: 

 .«للسوق 
ويحاول المتداولون أيضا االستفادة من نطاقات األسعار، بما في ذلك الشراء 

ألف  34ألف دوالر والبيع في منطقة تتراوح بين  32ألف دوالر و 30بين 
ألف دوالر، كما قال تود موراكيس، المؤسس المشارك لمزود  36دوالر و

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2021/07/1058044-1.jpeg?height=500
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بيتال، في تعليقات عبر البريد منتجات التمويل الرقمي والخدمة جي إس تي كا
تبدو في الوقت الحالي مهتمة باألخبار السيئة »اإللكتروني، مضيفا أن السوق 

 .«أكثر من غيرها
وتعرضت عملة بيتكوين للعديد من االنتكاسات : انتكاسات بيتكوين

مؤخرا، بما في ذلك الحملة التنظيمية الصينية ـ جزئيا بسبب المخاوف بشأن 
ك الطاقة من قبل معدني العملة المشفرة ـ والتقدم في مشروعات ارتفاع استهال

العملة الرقمية للبنوك المركزية التي يمكن أن تضغط على العمالت المشفرة 
التي أنشئت كمزحة  Dogecoin كما وجه مؤخرا منشئ عملة .الخاصة

للسخرية من بيتكوين وقت إطالقها، ضربة للعمالت المشفرة، واصفا إياها 
 أنها خدعة في األساس، وقد تراجعت الشهية للمضاربة عموماعلى 

دوالر صباحا في لندن،  31600تم تداول بيتكوين عند حوالي 
٪ تقريبا هذا األسبوع. لكن اليزال السعر مرتفعا بأكثر من 6وانخفضت بنسبة 

 .2021شهرا الماضية، على الرغم من االنهيار في عام  12٪ خالل الـ200
، مزود Blockdaemon تين ريختر، الرئيس التنفيذي ومؤسسويأمل كونستان

، في الطلب المؤسسي، بحجة أن بيتكوين blockchain البنية التحتية لشبكة
 في المؤسسات تبدأ أن قبل دوالر 20000 من أقل إلىيجب أن تنخفض 

 .القطاع هذا «صحة» في التشكيك
https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/1058044/16-07-2021-%D8%A3%D9%8A-

%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%87-
%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D8%B1/ 
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 شركة مليارات حقيقية - 2

 
تشير التقديرات إلى أن قيمة أسهم الشركة ستزداد على المدى الطويل 

 .2021دوالًرا بحلول نوفمبر  2398لتصل إلى سعر يقارب 
 3841ستكون ُمدرجة بسعر  Wallet Investor ويقدر أن أسهم أمازون 

يقارب  ، لذا فإن استثمار اليوم سيحقق ربًحا2024دوالًرا بحلول نوفمبر 
على مدار خمس سنوات بحسب التوقعات األكثر تفاؤال، حيث  %119.37

دوالًرا بحلول منتصف  10720يقّدر أنَّ سعر سهم أمازون قد يرتفع إلى 
 !2024نوفمبر 

يذكر أن شركة أمازون العمالقة قد دخلت سوق الشرق األوسط بشرائها 
 اإلمارات وقد تحولت بالكامل إلى أمازون في كّل من Souq لشركة

amazon.ae  والسعودية amazon.sa ولكنها تظل باسم egypt.souq  
جدير بالذكر أنَّ أرباح أمازون في الربع الثاني  .في جمهورية مصر العربية

قد تضاعف رغم جائحة كورونا على العكس من تأثر جميع  2020من 
 .COVID19 األعمال بتأثير فيروس

 .يقية... استثمر في أمازون استثمر اآلن في شركة مليارات حق
https://greenleafpp.com/LEAFAMZNSA/?so=AMZNATIVE&MPC_1=w5u8

en7b8ud2fv49i1p8mfa6&ai=2958049&gi=62 



  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 7ــ 

تقرير جديد  على التجارة العالمية؟ 19-كيف أثرت جائحة كوفيد - 3
 يرصد المخاوف التي تؤثر على نموها

  Wednesday, June 9th, 2021 
، انتعاش أنشطة التجارة العالمية خالل 2021مستقبل التجارة توقع تقرير 

، رغم التحديات 2020بعد أن أظهرت مرونة ُملفتة في عام  2021عام 
 .19-االقتصادية الصعبة الُمرتبطة بجائحة كوفيد

ويستعرض التقرير الذي صدر اليوم عن مركز دبي للسلع المتعددة، 
 يمي والعالمي:نتيجتين أساسيتين على الصعيدين اإلقل

*أواًل، التوقعات بأن تسهم التجارة العالمية في تعزيز النمو االقتصادي 
وما بعده، وسط توقعات بأن يتصّدر االقتصادان  2021العالمي خالل عام 

األمريكي والصيني هذا النمو. ويأتي ذلك متباينًا مع تقديرات منظمة التجارة 
%( في أنشطة 32-13ن )بين العالمية بتسجيل انخفاٍض سنوي من خانتي

 التجارة.
*ثانيًا، سّجلت دبي، التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية، نموًا كبيرًا في 

، رغم التحديات االقتصادية التي فرضتها 2020التجارة الخارجية خالل عام 
قفزة قوّية في  2020؛ حيث شهد النصف الثاني من عام 19-جائحة كوفيد

% على أساس سنوي. وارتفعت قيمة صادرات دبي 6 أحجام التجارة بنسبة
 .2020% على أساس سنوي في عام 8اإلجمالية بنسبة 

وتضمن التقرير أيضاً العديد من النتائج، من بينها، أن التكنولوجيا كانت 
العنصر األكثر مساهمة في التحوالت التي شهدتها توقعات التجارة العالمية؛ 

التمويل الالمركزي وغيرها من التقنيات حيث ستسهم تقنيات بلوك تشين و 
الجديدة والمبتكرة في تسريع نمو التجارة. حيث شهدت إجراءات التمويل 
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، ارتفعت  2021الالمركزي استثمار قدٍر كبير من األموال. ومنذ بداية عام 
القيمة اإلجمالية لالستثمار في التمويل الالمركزي بمقدار ثالث مرات، من 

مليار دوالر أمريكي. ويساهم النمو  60والر أمريكي إلى مليار د 20حوالي 
المستمر للبنية التحتية الرقمية في تسريع التحول الُملفت ألنشطة التجارة من 

 المستوى الوطني إلى العالمي.
 مخاوف على الصعيد الجيوسياسي

على الصعيد الجيوسياسي، تتواصل المخاوف الُمرتبطة بالسياسات 
لتوترات التجارية المستمرة بين الواليات المتحدة والصين، الحمائية في ضوء ا

وتنامي نزعة القومية االقتصادية، واتساع التفاوت بين االقتصادات منخفضة 
ومتوسطة الدخل. إلى جانب ذلك، برز تطّور هام على صعيد االستدامة 
والتجارة العالمية؛ حيث واجهت مساعي االتحاد األوروبي لتسخير ممارسات 

( انتقاداٍت CBAMضمن إطار آلية معايرة حدود الكربون )” عير الكربون تس“
باعتبارها أحد أشكال الحمائية، ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم التوترات 

عصٍر “الجيوسياسية الحالية. وُتظهر نتائج تقرير مستقبل التجارة أن ظهور 
 19-ديمثل خطرًا كبيرًا والسيما بعد جائحة كوفي” جديٍد من الحمائية

والمناقشات المتزايدة حول االنفصال بين الواليات المتحدة والصين، غير أن 
تدابير الحمائية ستبقى خيارًا غير مطروح لكونها ُمكلفة وال يمكن التنبؤ بها، 
وتؤثر سلبًا على الوظائف. ومن المرجح بالمقابل ظهور ما ُيسمى بنزعة 

 القومية االقتصادية.
 م االستدامةالذكاء االصطناعي لتقيي

ستؤدي إلى تراجع االستدامة  19-كانت هناك مخاوف بأن جائحة كوفيد
إلى مؤخرة أولويات األجندة السياسية والمؤسسية، ولكن ذلك لم يحدث. في 
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الواقع، كانت الصين واليابان والواليات المتحدة وكوريا الجنوبية وكندا من بين 
صول إلى حيادية الكربون. كما الدول التي أعلنت عن أهداف أكثر طموحًا للو 

عملت الشركات والمستثمرون على تعزيز جهود االستدامة التي من المتوقع 
أن يتسع نطاقها بشكٍل أكبر خالل السنوات القادمة. من جهة ثانية، يحمل 

( آثارًا كبيرة على التجارة الدولية، CBAMتطبيق آلية معايرة حدود الكربون )
كيفية قياس االنبعاثات بدقة من سالسل التوريد كما سُيثير تساؤالت حول 

المعقدة. وقد توفر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء االصطناعي جزءًا من الحل 
للشركات والحكومات التي تسعى إلى إجراء تقييمات دقيقة حول االستدامة 

 ضمن جداول أعمالها التجارية.
 توصيات للحكومات والشركات

 ة، عدة توصيات رئيسية للحكومات والشركات:يقدم تقرير مستقبل التجار 
*لتسريع التجارة المستدامة بشكل أكبر، ينبغي للحكومات تنويع عالقاتها 
التجارية العالمية بهدف تعزيز التحول االقتصادي وتحقيق نمٍو مكثف في 
الوظائف، بما يضمن ُمعالجة بطالة الشباب ونقص العمالة أثناء االنتعاش. 

ات والحكومات التحلي بالمرونة ومواصلة االبتكار لمواجهة كما ينبغي للشرك
-التقلبات المستمرة للسوق واغتنام الفرص الفريدة الناجمة عن جائحة كوفيد

19. 
*يجب على الشركات زيادة االستثمار في التقنيات الرقمية المستقبلية 

ء لخفض التكاليف وتعزيز التكامل بين القطاعات. وينبغي للشركات االرتقا
بدور أنشطة البحث والتطوير بهدف دمج الممارسات المستدامة التي سيعتمد 

 بعضها على تقنيات جديدة.
*وسط اإلجراءات الحمائية المتزايدة، ينبغي للشركات االستفادة من 
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مناطق التجارة الحرة واستخدامها بشكل استراتيجي عندما يتعلق األمر باالتفاق 
يجب على الحكومات استخدام جميع أدوات على عقود التداول التجارية. و 

االقتصاد الكلي واألدوات المالية المتاحة لديها لتعزيز العالقات التجارية ذات 
 المنفعة المتبادلة لتجنب اللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية.

*نظرًا الحتمال تفسير اإلجراءات الحمائية بشكٍل خاطئ، فإنه من 
( بطريقة مرنة، CBAMية معايرة حدود الكربون )الُمستبعد أن يتم تطبيق آل

ولذلك ينبغي على الحكومات وضع آلية عملية ومالئمة من الناحية السياسية، 
كما ينبغي تعزيز التعاون بين الدول على أوسع نطاق. ويعد تعزيز ممارسات 
حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية لدى الحكومات والشركات 

ييم االستثمار عبر الحدود والتدفقات التجارية في أسواق األسهم من أجل تق
 والسندات والعمالت األجنبية أحد أهم هذه األساليب.

 تعليقات حول التقرير
 *باربرا وايزل، العضو المنتدب، شركة روك كريك جلوبال أدفيزورز

ة يستغرق بدء المحادثات بين الواليات المتحدة والصين وقتاً طوياًل، وثم“
هناك عدة اعتبارات ينبغي ُمراعاتها في هذا السياق. إذ تدرك إدارة بايدن بأنها 
ستتعرض النتقادات حادة إذا اتخذت أي خطوة أظهرتها بموقع ضعف أمام 

ومن المؤكد أن الواليات المتحدة تتحول من نهج ثنائي أو حتى ]…[ الصين. 
ل ذلك العديد من أحادي الجانب إلى نهج أكثر تعددّية حتى وإن لم يشم

األطراف. وأسفرت سياسات إدارة ترامب عن دفع العديد من حلفائنا، وخاصة 
االتحاد األوروبي، إلى االعتماد على سياسة خارجية واقتصادية خاصة بهم. 
ولذا نتطلع إليجاد طريقة لتعزيز التعاون بين الواليات المتحدة واالتحاد 

 ”.األوروبي
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 فيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة*فريال أحمدي، الرئيس التن
نجحت التجارة العالمية في تخّطي كل التوقعات ومواصلة دعم النمو  

االقتصادي العالمي. ويواصل المشهد الجيوسياسي فرض تحديات والتأثير 
على منظومة التجارة العالمية، ولكن االعتماد الُمستمر على التكنولوجيا 

جديدة لُمستقبل التجارة. وتمثلت إحدى السمات سيسهم في تشكيل مالمح 
البارزة خالل األشهر االثني عشرة الماضية في تركيز الحكومات والشركات 
والمستثمرين على الممارسات المستدامة في أنشطة التجارة الدولية، لتغدو 

  ”.اليوم إحدى أبرز األولويات في أجندات األعمال
معلومات، قسم الخدمات المصرفية *ويندي وانج، الرئيس التنفيذي لل

 التجارية، بنك إتش إس بي سي
تشير التطورات الرقمية إلى وجود بيئة تنافسية متغيرة؛ ويجب على “ 

الشركات في مختلف القطاعات، مثل قطاعي المالبس والسيارات، السعي 
للحاق بركب هذه الموجة من االبتكار والتحّول الرقمي التي تقودها العديد من 

شركات المنافسة التي تستخدم تقنيات فائقة التطور. ورأينا بأن العديد من ال
الشركات تراجعت عن المكانة التي تحتلها لدى المستهلكين بسرعة كبيرة؛ 

  ”.ولذلك من المهم معرفة أن النجاح يعتمد على سرعة وكفاءة إدارة المخاطر
شركة *تشارلز دو هوسي، مكتب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في 

نشهد في هذا الوضع العالمي ُمتعدد األطراف والعوامل “  كونسينسيس
الجيوسياسية المتغيرة ابتعاد العمالت الرقمية للبنوك المركزية وأنشطة التجارة 
عبر الحدود عن تقنية البلوك تشين وسجل الحسابات الموّزع. كما يبتعد الناس 

التحتية على الشبكة الداخلية  عن الشبكات الخاصة، وينتقلون من أنواع البنية
إلى البنية التحتية العالمية، كما تشهد البنية التحتية الرقمية بوجٍه عام تحواًل 
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 ”.من المستوى الوطني إلى المستوى العالمي
 *أرماند ويدجاجا، رئيس وعضو مجلس إدارة شركة سنترال كابيتال فينشر

عالمية للبيانات،  أعتقد أنه ُيمكننا االستغناء عن استخدام منصة“ 
والتركيز إن أمكن على استخدام منصة ُمعتمدة لتقنية البلوك تشين للتوصل 
إلى اتفاٍق بشأن بعض تلك البيانات. ويضمن ذلك لكبرى الشركات التنافس 
فيما بينها واتخاذ قراراتها الخاصة بنفسها، قبل أن نبدأ بتطبيق لوائح تنظيمية 

  ”أوسع نطاقاً 
، كبير االستشاريين ورئيس مجلس اإلدارة السابق في *جريج هودكينسون 

 مجموعة آروب
من المستحيل تحقيق حيادية الكربون خالل الجدول الزمني الذي ُتحدده “ 

الدول ما لم تكن البنية التحتية في صميم تلك الجهود. وينبغي في هذا اإلطار 
إذ أن اإلحجام إجراء تقييم نقدي لمقومات البنية التحتية التي نستثمر فيها؛ 

عن االستثمار في البنية التحتية الالزمة سيمنعنا من تطبيق الممارسات 
المستدامة لمدى الحياة بطريقة فعالة في المستقبل، وسيترافق ذلك مع غياب 
طريقة مالئمة تضمن مواكبًة سريعة للحاجة العلمية الماسة لتحقيق حيادية 

 ”.الكربون 
 https://www.arab-economy.com/2021/06/09/%d9%83%d9%8a%d9%81-

%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-
%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d8%b9%d9%84%d9%89-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7/ 
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موردين حلول للتغلب على معوقات التجارة ، دروس لل - 4

 19-والمستوردين بعد جائحة كوفيد

 Thursday, June 10th, 2021 
نقص المواد الخام، وتحديات التسليم، وصعوبات الحصول على  يعتبر

تمويل، لسالسل التوريد من بين أكثر المعضالت إلحاحًا بالنسبة 
للشركات،والبد من تعاون المشترون والموردون، أكثر للتغلب على هذه 

 العقبات.
ويمكن للشركات الدولية من خالل العمل مع المؤسسة المناسبة لتمويل 
سلسلة التوريد، تعزيز التعاون وتبسيط العمليات لسلسلة التوريد بأكملها، وحل 
تحديات التدفقات النقدية الفورية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الشركات 

 وعملياتها.
 تجنب انقطاع التدفقات المالية

ّديق، رئيس التسويق العالمي في مجموعة تريدويند، قالت: ماهام ص
يوفر االتصال والشفافية والتكنولوجيا والمرونة للمشترين وللموردين القوة “

الالزمة للتغلب على أي انقطاعات مستقبلية وتجنب التعرض لتعقيدات مكلفة. 
ن لقد علمتنا الدروس التي خضناها خالل الجائحة حول تعزيز المرونة، أ

إيجاد حلول تعاونية هو أمر مهم للحصول على نتائج أفضل. ويمكن 
للمشترين والموردين من خالل التعاون مع شركة تمويل تجاري دولية، مواءمة 

 ”أهدافهم وتأمين التمويل الالزم للتصدي لمشاكل التدفق النقدي.
 مبادئ لضمان التدفق النقدي 4

-المجال، ألقت جائحة كوفيد هناك أربعة مبادئ توجيهية رئيسية في هذا
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 الضوء عليها بشكل الفت: 19
*المبدأ األول، أن الشركة يجب أن تعرف جيًدا سلسلة التوريد الخاصة  

بها. وبينما يمكن أن تحدث االضطرابات للشركات على اختالف أحجامها، 
 فإن العامل األكثر أهمية يبقى كيفية تعامل الشركة مع هذه الظروف.

ين، من خالل تحديد نقاط الضعف في سلسلة التوريد، ويمكن للمشتر 
مواءمة خطط الطوارئ لشركاتهم وفًقا لذلك، واستخدام طرق لمراقبة المخاطر 
المحتملة والتخفيف منها. ويجب أن يكون لدى الموردين أيًضا خطط جاهزة 
للحاالت الطارئة. وفي الوقت الراهن تستفيد العديد من الشركات من التحليالت 

الوقت الفعلي لتتبع التغييرات التي يمكن أن تؤثر على مخاطر الموردين.  في
وينبغي للشركات أن تعتبر مورديها من األصول األساسية لها، حيث يمكن 

 لالستثمارات في كفاءتهم أن يؤدي إلى تحسين نتائج أي قرارات تتخذها.
ي كما ينبغي على الشركات أن تعرف ما هي عوامل الخطر الموجودة ف

القطاع التي تعمل فيه، والتي قد تتراوح من التهديدات اإللكترونية والكوارث 
الطبيعية إلى التغييرات التنظيمية والتحديات الديموغرافية. ويضمن االستعداد 
 والتفكير االستشرافي أن تظل سلسلة التوريد مرنة خالل فترات االنقطاعات.

ل التجاري. ويمكن لكل من *المبدأ الثاني، تبني التكنولوجيا والتموي
المشترين والموردين االستفادة من برامج إدارة المخاطر التي تقدمها جهات 
خارجية، وغيرها من التقنيات التي تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في حال حدوث 

 انقطاع لألعمال.
ويؤدي دمج منصات إدارة المخاطر في الوقت الفعلي ضمن البنية 

لى خلق نظام سلسلة توريد أكثر شفافية، األمر الذي يقود التحتية التشغيلية، إ
بدوره إلى إمكانية االستجابة بشكل أسرع وأكثر مالءمة أثناء األزمات. كما 
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تمثل رقمنة التوثيق تطوًرا تقنًيا آخر يوفر معامالت تجارية أكثر سالسة في 
 خضم االنقطاعات.

لة بدون حق الرجوع، ويمكن لخدمات التمويل التجاري األخرى، مثل العوم
أن تزيد من وضوح التجارة وتقلل من المخاطر من خالل مراقبة االئتمان 
وبروتوكوالت التدقيق، وكال األمرين مهم في الحاالت التي تتطلب فيها سالسل 
التوريد مستويات أمن إضافية. ويمكن لهذه الخدمات، من خالل االمتثال 

لية وتعزيز كفاءة عمليات الشحن عبر للوائح المحلية، تقليل النفقات التشغي
الحدود. بينما يتيح التخصيص االستراتيجي لرأس المال العامل للمشترين 

 والبائعين االستجابة لحاالت الطوارئ بمرونة أكبر.
*المبدأ الثالث، على اعتماد نهج مرن. ويعني هذا من الناحية العملية 

ول إمكانيات التمويل التواصل بشكل منفتح مع أعضاء سلسلة التوريد ح
 التجاري التي تحسن التدفق النقدي والعمليات.

ونظًرا للتطور السريع الذي تشهده سوق التجارة العالمية اليوم، وتغير 
الظروف بشكل كبير، فإن الحاجة إلى اعتماد حلول تجارية مرنة ورقمية هو 

ن كشفت أمر موجود منذ سنوات. ومع ذلك لم يكن التغيير حتمًيا إال بعد أ
عن عدم قدرة البنية التحتية على العمل أثناء األزمة.  19-جائحة كوفيد

وسوف تتطلب النزاعات التجارية والرسوم والحصص وإقرار تدابير تنظيمية 
جديدة في اقتصاد ما بعد الجائحة، نفس المستوى من المرونة للحفاظ على 

 قوة سالسل التوريد.
ة التوريد، والتي تعد عاماًل رئيسًيا *المبدأ الرابع ، فهو شفافية سلسل

لمرونة األعمال، وهي تنطوي على دمج أنظمة الموردين المجزأة في بنية 
تحتية تعاونية واحدة. وتتيح قدرة مشاركة البيانات في الوقت الفعلي، إبقاء 
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جميع األطراف المعنية على اطالع بسير األمور ومواكبة التغييرات التي قد 
 جهود اتصال متعددة. تتطلب بخالف ذلك

 شفافية سالسل التوريد
ينبغي أن تدرك الشركات أن وضوح سلسلة التوريد يمكن أن يقلل من 
تأخير اإلنتاج قبل أن تكون المشكالت المحتملة قادرة على التأثير على 

 العناصر الحيوية لعملية اإلنتاج أو التوزيع.
أن يتمكنوا من اتخاذ  وتضمن زيادة الشفافية في سلسلة التوريد للمشترين

قرارات أكثر مسؤولية بشأن التوريد. ويمكن لسالسل التوريد متعددة المستويات 
في السياق ذاته، حل المشكالت اإلضافية المتعلقة باالستدامة واستمرارية 
األعمال واالمتثال التنظيمي. وبدالً من فحص المستوى األول فقط من سلسلة 

 تيجيات الشراء على شبكة الموردين ككل.التوريد، يجب أن تركز استرا
https://www.arab-economy.com/2021/06/10/%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-

%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-
%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%8c-
%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%84/ 

 
 عوامل تدعم رهان المستثمرين على استمرار قوة الدوالر  3 - 5

 
يتواصل رهان كبار المستثمرين على قوة الدوالر خالل النصف الثاني 

من فيروس ” دلتا“من العام الجاري وسط المخاوف من تداعيات المتحور 
ن مخاطر كورونا على النمو االقتصادي العالمي وهروب المستثمرين م

 .وعلى رأسها سندات الخزانة األميركية” المالذات اآلمنة“األسواق الناشئة إلى 
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” وول ستريت“نشرته صحيفة ” بنك أوف أميركا“وبحسب مسح لمصرف 
يوم األحد، فإّن معدل تفاؤل المستثمرين حول مستقبل السوق األميركي ما 

ين في ذلك باألرباح زال مرتفعًا وسط قوة الدوالر والبحث عن العائد مدفوع
المالي خالل العام الماضي ” وول ستريت“الكبرى التي تحققت من سوق 

 .مقارنة بتلك التي تحققت في أسواق المال األوروبية واآلسيوية
سنوات،  10ويؤشر تراجع العائد على سندات الخزانة األميركية، أجل 

% خالل 1.2% في مايو/ أيار الماضي إلى أقل من 1.6من مستوياته فوق 
األسبوع الماضي، إلى جاذبية أدوات الدين األميركية، إذ إّن العائد على 
 .السندات األميركية عادة ينخفض حينما يتزايد اإلقبال على األصول األميركية

كما يرى خبراء أّن المستثمرين األجانب في السوق األميركي باتوا 
المركزي األميركي( يحبذ ينظرون إلى أّن مجلس االحتياط الفيدرالي )البنك 

 .ارتفاع الدوالر في الوقت الراهن
البريطانية قد أشار أول من أمس ” ريفينيتف ليبر“وكان تقرير شركة 

األحد، إلى أّن حجم التدفقات األجنبية على السوق األميركي بلغ أعلى 
مليار دوالر، وهو ما يمنح صوت  900، إذ بلغ 1992مستوياته منذ عام 
 .تعاش األميركي ومستقبل النمو االقتصاديثقة في االن

الهولندي، فإّن أّي إشارة من مجلس ” آي إن جي“ووفق محللين بمصرف 
االحتياط األميركي في اجتماعه المقبل يوم غد األربعاء سيدعم سعر صرف 
الدوالر، خاصة مقابل اليورو والين الياباني، حيث تعاني السندات األوروبية 

 .ئد السلبي مقارنة بالعائد على السندات األميركيةواليابانية من العا
ويبدو حتى اآلن أّن الدوالر القوي مفيد لالقتصاد األميركي الذي يعاني 
منذ شهور من دورة ارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن تساهم قوة العملة 
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األميركية في خفض معدل األسعار التي يعاني منها المواطن، إذ إّنه يخفض 
 .واد المستوردة وأسعار األغذية والمشتقات البتروليةأسعار الم

وعادة ما تتحرك أسعار السلع األولية في اتجاه معاكس لسعر صرف الدوالر، 
إذ إّن معظمها مقوم بالعملة األميركية. في هذا الصدد، يتوقع مصرف 

االستثماري األميركي أن يرفع األجانب من حجم ” غولدمان ساكس“
مليار  200ق األسهم األميركي خالل العام الجاري بنحو استثماراتهم في سو 

 .مليار دوالر 712دوالر مقارنة بمستوياتها في العام الماضي البالغة 
على جاذبية السوق األميركي ” غولدمان ساكس“وفي ذات الصدد يدلل 

بارتفاع حيازة األجانب في سندات الخزانة األميركية في مايو/ أيار إلى أعلى 
 .2020ا منذ فبراير/ شباط مستوياته

ووفق آراء خبراء عمالت ومحللين ماليين فإّن هنالك ثالثة عوامل رئيسية 
ستدعم قوة الدوالر خالل النصف الثاني من العام الجاري. أول هذه العوامل 

من فيروس كورونا على النمو ” متحور دلتا“مخاوف المستثمرين من تداعيات 
 .لنسبة لالقتصادات اآلسيوية وأوروبااالقتصادي العالمي، خصوصًا با

والعامل الثاني يكمن في قوة نمو االقتصاد األميركي ومواصلة البنك المركزي 
األميركي دعم النمو االقتصادي في الواليات المتحدة. وحاجة الواليات المتحدة 
لدوالر قوي ومعدل سعر فائدة منخفض على السندات لتمويل االنفاق 

 .الفيدرالي
عامل الثالث فهو الفارق في هامش العائد على السندات بين أميركا وكّل أما ال

 .من أوروبا واليابان
ووسط القيود المشددة التي تتجه الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى 
فرضها على شركات التقنية الصينية واستثمار المصارف الغربية فيها، فإّن 
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ن المستثمرين ألسهم التقنية خالل سيواصل كسب مزيد م” وول ستريت“سوق 
النصف الثاني من العام. ويالحظ أّن سوق المال األميركي عاد بسرعة 

 .لتعويض خسائره في األسبوع الماضي
نقطة يوم اإلثنين قبل  700إلى أكثر من ” داوجونز“وبعد تراجع مؤشر 

ات الماضي عاد في اليوم الثاني لالرتفاع وبمعدل كبير بسبب تدفق االدخار 
أي شراء ” الدب“األميركية على البورصة وشراء ما يطلق عليه صفقات 

 .األسهم الرخيصة جداً من قبل المستثمرين على أمل جني أرباح كبيرة وسريعة
وكان الدوالر قد حقق انقالبًا في سوق الصرف منذ بداية مارس/ آذار 

ة بينما كانت الماضي، إذ فاجأ المستثمرين باالرتفاع مقابل العمالت الرئيسي
التوقعات تشير إلى تراجعه. وارتفع الدوالر في مارس الماضي إلى أعلى 

سنوات مقابل الين الياباني، كما ارتفع مقابل كّل من الفرنك  7مستوياته في 
السويسري ومعظم العمالت الحاملة للتجارة في سوق العمالت العالمية. كما 

% منذ بداية 1.2لرئيسية نحو كسب مؤشر الدوالر مقابل سلة من العمالت ا
تراجع مؤشر الدوالر بنسبة ضئيلة خالل تعامالت ” رويترز“وحسب  .العام

أمس اإلثنين، وسط تركيز األسواق المالية على اجتماع اللجنة الفيدرالية 
للسوق المفتوح لمجلس االحتياط الفيدرالي هذا األسبوع، لبحث التوقيت 

ويشتري مصرف االحتياط الفيدرالي سندات المناسب لتقليص برنامج التحفيز. 
 .مليار دوالر لدعم السوق األميركي 120شهرية بقيمة 

% باعتباره 0.2وارتفع الدوالر خالل األسبوع الماضي، محقًقا مكاسب 
مالذًا آمنًا للمستثمرين مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة، ووسط مخاوف من 

 .ى عرقلة االنتعاش العالميإل” دلتا“أن تؤدي زيادة اإلصابات بمتغير 
https://www.lebeconomy.com/89151/ 
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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- One Year On, Saudi Arabia’s Vision 2030 

Encounters Problems 

Published on June 22, 2017 
©FLICKR 
Prince Mohammed bin Salman announces Saudi Arabia Vision 

2030, Riyadh, Saudi Arabia, 26 April 2016. Photo Flickr 
A year after Deputy Crown Prince Mohammed bin 

Salman announced his new economic plan, Saudi Vision 2030, the 
situation doesn’t seem to go towards the best and the first signs 
that this plan would eventually fail appear. 

The plan’s main aim is to reduce Saudi Arabia’s dependence 
on oil by introducing a more diversified economic portfolio. It 
involves raising the kingdom’s share of non-oil exports from 16 per 
cent to 50 per cent of non-oil gross domestic product (GDP) as 
well as localizing the renewable energy and industrial equipment 
sectors, boosting tourism and developing the private sector. 

As the oil price continues to fall, the implementation of the plan 
is becoming increasingly important. The Trading Economics 
website observed a significant drop in Saudi Arabia’s GDP, from 
$753.83 in 2014 to $646 in 2015. In 2014, according to the 
website Statistica, the estimated average inflation rate amounted to 
2.69 per cent compared to the previous year. It is expected to rise 

https://fanack.com/wp-content/uploads/Saudi-arabia-economy-Mohammed-bin-Salman-announced-Saudis-Vision-2030-fanack-Flickr1024px.jpg
https://fanack.com/saudi-arabia/faces-of-saudi-arabia/prince-muhammad-bin-salman-saudi-arabia/
https://fanack.com/saudi-arabia/faces-of-saudi-arabia/prince-muhammad-bin-salman-saudi-arabia/
https://www.vision2030.gov.sa/
https://fanack.com/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/new-vision-revealed/
https://fanack.com/fanack-energy/saudi-arabia/
https://fanack.com/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/04/oil-price-falls-as-saudi-arabia-and-iran-argue-over-output
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to 4.7 per cent in 2018, then remain steady at around 2 per cent 
until 2020. 

The plan looks good on paper, but is costly to realize. As 
such, several measures have been taken to finance the vision, 
including higher taxes on imported goods, price increases for gas, 
water and electricity, and cuts in welfare spending as well as 
various financial supports such as study grants and interest-free 
home loans. 

However, an expert Dr Ali Alyami, director of the Center for 
Democracy and Human Rights in Saudi Arabia (CDHR) cautioned 
that the plan will fail if the ruling family does not change its lifestyle. 
“The Saudi government has been able to stay in power by paying 
off its people and the international community through assistance 
and contracts, but now this extravagant lifestyle is squeezing 
people. I don’t think it will lead to anything from the people, as they 
still need to have food imported from abroad.” 

Jacob Funk Kirkegaard, senior fellow at the Peterson Institute 
for International Economics (PIIE), said that he is yet to observe 
the impact of these measures on the Saudi economy. “In fact, the 
biggest policy change Saudis have made contradicts the plan,” he 
told Fanack. “They agreed to control the oil price by cutting it, like 
they did in 2014, which suggests nothing has changed. It highlights 
the fact that they have not been able to get nearly enough money 
to sustain the current economic model, even by making budget 
cuts.” 

He added: “The plan has several major components. One 

https://www.arabnews.com/node/936346/saudi-arabia
https://fanack.com/saudi-arabia/history-of-saudi-arabia/wahhabi-movement/
https://www.piie.com/experts/senior-research-staff/jacob-funk-kirkegaard
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relates to oil and is failing today, but it takes time. Another is to 
increase private sector employment, especially of Saudi nationals, 
but nothing has really changed. They didn’t fire public workers and 
as far as I can see, they haven’t dramatically reduced migrant 
workers’ employment [9 million foreign and migrant workers are 
estimated to live in Saudi Arabia, almost a third of the population 
of 31 million]. Unless they do that, a shift towards private sector 
employment for Saudis will fail. The third issue is that the 
government wants to sell off a lot of it assets, the big one being 
Aramco [the national oil company]. But here lies the problem: the 
value of Aramco is linked to the oil price and the amounts 
produced. The government estimates this at around $2 trillion, but 
it’s very doubtful whether private investors will pay that much, and 
I don’t think that oil prices will rise any time soon.” 

The ongoing war in Yemen is another major expense on Saudi 
Arabia’s balance sheet. In addition, unemployment increased 
to 5.7 per cent in the third quarter of 2016, from 5.60 per cent in 
the quarter before, according to Trading Economics. Although this 
is lower than the peak of 6 per cent reached in 2014, the July 2016 
rate of 5.7 per cent is not far off. 

The plan’s focus on private innovation and entrepreneurship is 
also problematic. “For this, you need to have a base of social and 
economic freedom,” the expert said. “There is the question of 
women, who can’t access some parts of the workforce. Plus, if they 
cannot drive, how will women go to work?” 

In 2012, the Organization for Economic Co-operation and 

https://fanack.com/saudi-arabia/economy-of-saudi-arabia/
https://www.aramco.com/en/
https://fanack.com/saudi-arabia/politics-of-saudi-arabia/
https://fanack.com/yemen/history-of-yemen/the-war-in-yemen/
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/unemployment-rate
https://www.internations.org/go/moving-to-saudi-arabia/living
https://www.internations.org/go/moving-to-saudi-arabia/living
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Development’s Development Assistance Committee (OECD DAC) 
issued a report on gender equality, which stated that ‘women’s 
economic empowerment is a prerequisite for sustainable 
development and pro-poor growth’. In 2013, 34 per cent of Saudi 
women were unemployed, according to the Central Department of 
Statistics and Information (CDSI). 

There is also the question of tourism, one of the development 
tools important to any country’s economy. “The only thing they 
planned to do is to increase the number of Hajj pilgrims and build 
an Islamic Arts Museum, which are not going to create many jobs,” 
the expert said. “They also want to compete with Dubai on 
developing a major logistics hub, which is smart, but the big 
difference is that you can buy a beer in Dubai. I mean, it’s not 
rocket science.” Tourism and travel represented 2.5 per cent of 
GDP in 2015, and was estimated to be 4.4 per cent in 2016. 

According to several observers, the plan’s goals, although 
positive for Saudi Arabia in the long-term, are not compatible with 
country’s political, social and economic context. “Basically, the 
regime could collapse by implementing their own plan, but they 
might also collapse if they don’t,” Kirkegaard explained. “They are 
in deep structural trouble, and that’s not counting the geopolitical 
pressure they face over their continued involvement in Syria and 
Yemen.” 

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

 

https://fanack.com/wp-content/uploads/50157530.pdf
https://www.arabnews.com/news/560096
https://www.arabnews.com/news/560096
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/what-hajj-islam-muslims-mecca-saudi-arabia-explainer-a7235961.html
https://life-in-saudiarabia.blogspot.com/2014/07/drinking-alcohol-in-saudi-arabia.html
https://fanack.com/wp-content/uploads/SaudiArabia2015.pdf
https://fanack.com/syria/history-of-syria/conflict-in-syria/
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7 - The Moroccan Surveillance State – Made in 

Israel 

Published on July 30, 2021 

 JOEL SAGET ©AFP 
This studio photographic illustration shows a smartphone with 

the website of Israel’s NSO Group which features ‘Pegasus’ 
spyware, on display in Paris on July 21, 2021. Photo by JOEL 
SAGET / AFP 

Mat Nashed 
In Morocco, the expression the ‘walls have ears’ now applies 

to your phone. A massive international investigation found that a 
Moroccan operator was among a number of state intelligence 
agencies that purchased the notorious Pegasus spyware – created 
by the Israeli cyber company NSO Group – to try and hack into 
thousands of phone numbers, according to a leaked list obtained 
by Forbidden Stories and Amnesty International and shared with a 
consortium of 17 media organizations. 

Pegasus enables hackers to access phone messages, photos, 
emails, or record the users calls. It can also activate microphones 
from infected devices to eavesdrop on conversations taking place 
around the phone. 

Among the 10,000 numbers targeted by Moroccan intelligence 
were Moroccan and French journalists, lawyers, rights defenders, 
and Algerian politicians. The phone number of French Prime 

https://fanack.com/wp-content/uploads/2021/07/Pegasus_Fanack_AFP_JOELSAGET_1024PX.jpg
https://fanack.com/morocco/
https://cdn.occrp.org/projects/project-p/%23/
https://www.rfi.fr/en/france/20210719-french-journalists-among-those-targeted-by-israeli-software-pegasus
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Minister Emmanuel Macron also appeared on the list, and in a 
bizarre plot twist, so did one belonging to the Moroccan King 
Mohammad VI and those of his entourage. 

Radio France, which is closely investigating the use of Pegasus 
to target the Moroccan Royal family, said that it was impossible to 
verify whether the King had ordered the head of national security – 
Abdellatif Hammouchi, a man he appointed in 2015 – to hack his 
phone and those of his family members in an apparent bid to 
protect him. The other possibility is that Moroccan intelligence 
stepped way over its boundaries for reasons that remain unclear. 

Macron, for his part, isn’t happy about being a target of foreign 
espionage. He recently called the newly elected Israeli Prime 
Minister Naftali Bennet for clarification about the allegations, yet 
Bennet declined to disclose details of their conversation to 
reporters. 

Meanwhile, Morocco has filed defamation claims against 
Amnesty International and Forbidden Stories – a French non-profit 
whose mission is to continue the work of murdered and imprisoned 
journalists. 

“The Moroccan state…wants all possible light cast on these 
false allegations from these two organizations, who make claims 
without any concrete or demonstrative evidence whatsoever,” the 
lawyer, Olivier Baratelli, said in a statement. 

Despite Morocco’s denial, Amnesty has plenty of evidence that 
the kingdom has used Pegasus to target critics and journalists. In 
2020, the rights group found that the phone of the award-winning 

https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-lawmaker-sees-possible-export-review-nso-spyware-scandal-2021-07-22/
https://www.middleeasteye.net/news/pegasus-morocco-king-macron-targeted-intelligence-reach
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/projet-pegasus-le-roi-du-maroc-et-son-entourage-sur-la-liste-des-cibles-potentielles-du-logiciel-espion_4708693.html
https://www.timesofisrael.com/frances-macron-called-bennett-to-ensure-israel-dealing-with-nso-claims-report/
https://www.rfi.fr/en/international/20210723-morocco-files-french-libel-suit-over-pegasus-spyware-claim
https://www.rfi.fr/en/international/20210723-morocco-files-french-libel-suit-over-pegasus-spyware-claim
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/nso-spyware-used-against-moroccan-journalist/
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reporter Omar Radi was attacked multiple times by the Israeli 
spyware for his work in exposing government land grabs by corrupt 
officials. 

In the same summer, Radi was summoned ten times to the 
National Brigade of Judicial Police (BNPJ) where he was repeatedly 
accused of spying for British intelligence. On the ninth time he was 
summoned, he was charged with rape in an attempt to slander his 
reputation and derail his career. Just last week, Radi 
was convicted for both crimes and sentenced to six-years in 
prison, sparking outrage from rights groups. 

A similar ordeal befell Taoufic Bouachrine — the editor-in-
chief of al-Jarida al-Oukhra – who was convicted of sexually 
assaulting a number of women. He was eventually convicted and 
imprisoned for 15 years in February 2018. 

The Pegasus leaks found that Bouachrine’s rape victims were 
targeted by the spyware, and then presumably blackmailed into 
falsely accusing him of rape. Two of the alleged victims later 
retracted their accusations, with one claiming that police bullied her 
into framing Bouachrine. 

Another woman, Afaf Bernani, a journalist for Akhbar Al-
Youm, revealed that her testimony was falsified to bring a case 
against her colleague. 

“I testified that he was innocent and that the police falsified my 
testimony. The prosecutor did not like that and somehow convinced 
the judge that I was suffering from Stockholm Syndrome,” she said 

The notable press-freedom advocate, historian, and opinion 

https://cpj.org/2021/03/moroccos-new-tactic-punish-journalists-charge-sex-crimes/
https://cpj.org/2021/07/moroccan-journalist-omar-radi-sentenced-to-6-years-in-prison-imad-stitou-convicted-of-complicity/
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/26/morocco-lengthens-jail-term-for-taoufik-bouachrine-on-appeal
https://daraj.com/en/76202/
https://cpj.org/2021/03/moroccos-new-tactic-punish-journalists-charge-sex-crimes/
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writer, Maati Monjib, also had his phone hacked by Moroccan 
authorities using Israeli spyware, according to a laboratory analysis 
carried out by Amnesty International in 2019. 

Monjib is among four people who have been charged with 
undermining the integrity of the state, a bogus charge that could 
eventually land them five years in prison if convicted. 

The targeting of Radi, Bouachrine and Monjib are part of a 
larger campaign of stifling dissent. According to World Press 
Freedom Index in 2021, Morocco is listed 136th out of 180 
countries – a ranking that epitomizes the country’s increasingly 
authoritarianism since it adopted reforms to appease protesters 
during the Arab Spring. But instead of democratizing further, the 
country has turned into a surveillance state. 

Amnesty International puts much of the blame on NSO Group, 
which continued selling Pegasus to Moroccan authorities even after 
it learned that the kingdom was using it to commit human rights 
abuses. What’s more, the Israeli cyber-company launched a P.R 
campaign to clean its image in the same year that Moroccan 
journalists were spied on and arrested. 

“NSO Group has serious questions to answer as to what 
actions it took when presented with evidence its technology was 
used to commit human rights violations in Morocco,” Amnesty’s 
Danna Ingleton said in a statement last year. 

“Why did it not terminate its contract with the Moroccan 
authorities? Subjecting journalists and activists to intimidation 
through invasive digital surveillance is a violation of their rights to 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2019/10/morocco-human-rights-defenders-targeted-with-nso-groups-spyware/
https://daraj.com/en/76202/
https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-against-disinformation-blocked-more-130-countries
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/nso-spyware-used-against-moroccan-journalist/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/nso-spyware-used-against-moroccan-journalist/
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privacy and freedom of expression,” she added. 
Moroccan authorities also need to cough up answers about the 

motives behind their sweeping surveillance program. Whether or 
not they do, the global community should send a clear message to 
Rabat and NSO Group that they won’t tolerate the use of mass 
digital surveillance to spy on journalists, rights activists and 
diplomats. Without united pressure and threats of consequences, 
the smallest window of press freedom will close in a number of 
countries, beginning with Morocco. 

https://fanack.com/human-rights-en/the-moroccan-
surveillance-state-made-in-israel~213710/ 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 صنع في إسرائيل -دولة المراقبة المغربية  - 8

 وكالة فرانس برس© جويل ساجيت  2021يوليو  30ُنشر في 
ُيظهر هذا الرسم التوضيحي للتصوير الفوتوغرافي في االستوديو هاتًفا 

اإلسرائيلية والذي يعرض  NSOذكًيا مع موقع الويب الخاص بمجموعة 
. 2021يوليو  21" المعروض في باريس في Pegasusجسس "برنامج الت
 JOEL SAGET / AFPتصوير 

 مات ناشد
في المغرب ، ينطبق اآلن تعبير "الجدران لها آذان" على هاتفك. توصل 
تحقيق دولي واسع النطاق إلى أن مشغل مغربي كان من بين عدد من وكاالت 

 Pegasusلسيئ السمعة المخابرات الحكومية التي اشترت برنامج التجسس ا
لمحاولة اختراق  - NSO Groupالذي أنشأته شركة اإلنترنت اإلسرائيلية  -

آالف أرقام الهواتف ، وفًقا لقائمة مسربة حصل عليها من قبل قصص ممنوعة 
 مؤسسة إعالمية. 17ومنظمة العفو الدولية ومشاركتها مع مجموعة من 

لرسائل الهاتفية أو الصور المتسللين من الوصول إلى ا Pegasusيمّكن 
أو رسائل البريد اإللكتروني أو تسجيل مكالمات المستخدمين. يمكنه أيًضا 
تنشيط الميكروفونات من األجهزة المصابة للتنصت على المحادثات التي 

 تجري حول الهاتف.
رقم استهدفتها المخابرات المغربية صحفيون مغاربة  10،000ومن بين 

افعون عن حقوق اإلنسان وسياسيون جزائريون. كما وفرنسيون ومحامون ومد
ظهر على القائمة رقم هاتف رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وفي 
تطور غريب في المؤامرة ، كذلك ظهر رقم هاتف خاص بالملك المغربي 
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 محمد السادس وحاشيته.
قالت إذاعة فرنسا ، التي تحقق عن كثب في استخدام بيغاسوس 

اف العائلة المالكة المغربية ، إنه كان من المستحيل التحقق مما إذا الستهد
عبد اللطيف حموشي ، الرجل  -كان الملك قد أمر رئيس األمن الوطني 

باختراق هاتفه. وأفراد عائلته في محاولة واضحة  - 2015الذي عينه في عام 
دها لحمايته. االحتمال اآلخر هو أن المخابرات المغربية قد تخطت حدو 

 ألسباب ال تزال غير واضحة.
ماكرون ، من جانبه ، ليس سعيًدا بكونه هدًفا للتجسس األجنبي. اتصل 
مؤخًرا برئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتخب حديًثا نفتالي بينيت للتوضيح بشأن 

 المزاعم ، لكن بينيت رفض الكشف عن تفاصيل محادثتهما للصحفيين.
ى تشهير ضد منظمة العفو الدولية في غضون ذلك ، رفع المغرب دعاو 

وهي مؤسسة فرنسية غير ربحية تتمثل مهمتها في  -وقصص ممنوعة 
 مواصلة عمل الصحفيين المقتولين والسجناء.

وقال المحامي أوليفييه باراتيللي في بيان "الدولة المغربية ... تريد كل 
تقدمان ضوء ممكن على هذه المزاعم الكاذبة من هاتين المنظمتين اللتين 

 ادعاءات دون أي دليل ملموس أو ظاهري على اإلطالق".
على الرغم من نفي المغرب ، تمتلك منظمة العفو الدولية الكثير من 
األدلة على أن المملكة استخدمت نظام بيغاسوس الستهداف النقاد 

، وجدت المنظمة الحقوقية أن هاتف الصحفي  2020والصحفيين. في عام 
عمر الراضي تعرض لهجوم عدة مرات من قبل برامج الحائز على جائزة 

التجسس اإلسرائيلية بسبب عمله في فضح استيالء الحكومة على األراضي 
 من قبل المسؤولين الفاسدين.
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في الصيف نفسه ، تم استدعاء راضي عشر مرات إلى اللواء الوطني 
ت ( حيث اُتهم مراًرا بالتجسس لصالح المخابراBNPJللشرطة القضائية )

البريطانية. في المرة التاسعة التي اسُتدعي فيها ، وجهت إليه تهمة االغتصاب 
في محاولة لتشويه سمعته وتعطيل حياته المهنية. في األسبوع الماضي فقط، 
أدين راضي في كلتا الجريمتين وُحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ، مما 

 أثار غضب الجماعات الحقوقية.
رئيس تحرير الجريدة  -ها توفيق بوعشرين محنة مماثلة تعرضت ل

الذي أدين باالعتداء الجنسي على عدد من النساء. وفي النهاية  -األخرى 
 .2018عاًما في فبراير  15أدين وسجن لمدة 

أن ضحايا اغتصاب بوعشرين قد اسُتهدفوا  Pegasusووجدت تسريبات 
تزاز التهامه زورًا بواسطة برامج التجسس ، ومن ثم ُيفترض أنهم تعرضوا لالب

باالغتصاب. وسحب اثنان من الضحايا المزعومين في وقت الحق 
 اتهاماتهما، وادعى أحدهما أن الشرطة قامت بتخويفها لتلويها بوعشرين.

كشفت امرأة أخرى، عفاف برناني، الصحفية في أخبار اليوم ، أن 
 شهادتها مزورة لرفع دعوى ضد زميلها.

طة زورت شهادتي. لم يعجب المدعي العام وشهدت أنه بريء وأن الشر 
 ذلك وأقنع القاضي بطريقة ما أنني أعاني من متالزمة ستوكهولم "

كما تعّرض المدافع البارز عن حرية الصحافة والمؤرخ وكاتب الرأي ، 
معطي منجب ، إلى اختراق هاتفه من قبل السلطات المغربية باستخدام برامج 

ل معمل أجرته منظمة العفو الدولية في عام تجسس إسرائيلية ، وفًقا لتحلي
2019. 

منجب واحد من أربعة أشخاص متهمين بتقويض سالمة الدولة ، وهي 



  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 32ــ 

تهمة زائفة قد تؤدي في النهاية إلى سجنهم لمدة خمس سنوات في حالة 
 إدانتهم.

استهداف راضي وبوعشرين ومنجب هو جزء من حملة أكبر لقمع 
، تم إدراج  2021الصحافة العالمي في عام المعارضة. وفًقا لمؤشر حرية 

وهو تصنيف يجسد  -دولة  180من أصل  136المغرب في المرتبة 
االستبداد المتزايد في البالد منذ أن تبنى إصالحات إلرضاء المحتجين خالل 
الربيع العربي. لكن بداًل من إضفاء المزيد من الديمقراطية، تحولت البالد إلى 

 دولة مراقبة.
، التي  NSOمنظمة العفو الدولية الكثير من اللوم على مجموعة تلقي 

للسلطات المغربية حتى بعد أن علمت أن المملكة  Pegasusواصلت بيع 
كانت تستخدمها الرتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان. عالوة على ذلك ، أطلقت 
الشركة اإللكترونية اإلسرائيلية حملة معلومات عامة لتنظيف صورتها في 

 س العام الذي تم فيه التجسس على الصحفيين المغاربة واعتقالهم.نف
وقالت دانا إنجليتون من منظمة العفو الدولية في بيان صدر العام 

أسئلة جادة لإلجابة عليها بشأن اإلجراءات  NSOالماضي: "لدى مجموعة 
التي اتخذتها عندما قدمت مع أدلة على استخدام تقنيتها الرتكاب انتهاكات 

 قوق اإلنسان في المغرب".لح
لماذا لم تنهي عقدها مع السلطات المغربية؟ وأضافت أن إخضاع 
الصحفيين والنشطاء للترهيب من خالل المراقبة الرقمية العدوانية يعد انتهاًكا 

 لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير.
تحتاج السلطات المغربية أيًضا إلى طرح إجابات حول الدوافع الكامنة 

اء برنامج المراقبة الشامل. سواء فعلوا ذلك أم ال ، يجب على المجتمع ور 
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بأنهم لن يتسامحوا  NSOالدولي إرسال رسالة واضحة إلى الرباط ومجموعة 
مع استخدام المراقبة الرقمية الجماعية للتجسس على الصحفيين ونشطاء 

، ستغلق حقوق اإلنسان والدبلوماسيين. بدون ضغط موحد وتهديدات بالعواقب 
 أصغر نافذة لحرية الصحافة في عدد من البلدان ، بدًءا من المغرب.

https://fanack.com/human-rights-en/the-moroccan-
surveillance-state-made-in-israel~213710/ 

 
دراسة حالية وسعر متوقع.. كيف تفكر حكومة مصر في سعر  - 9
 الخبز؟

 2021 أغسطس 3 سكاي نيوز عربية -القاهرة 
 .مليون طن من القمح سنويا إلنتاج الخبز 9.6مصر تستهلك نحو 

أثار حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن الحاجة لرفع ثمن 
الخبز المدعوم، الذي يستهلكه أغلب المصريين، ردود فعل واسعة على مدار 

 .الساعات الماضية
قال في وقت سابق الثالثاء، إن الوقت حان لرفع  السيسي وكان

المدعوم، لتوفير األموال الالزمة لمنظومة التغذية المخصصة  لخبزا ثمن
 .مليارات جنيه مصري  8للمدارس وتبلغ قيمتها 

وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم 
 .بحيث يشمل كافة الجوانب

ووجه السيسي رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يساهموا في 
األعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة، تحمل 

رغيفا من  20مضيًفا أنه ال يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A&contentId=1455028
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A&contentId=1455028
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A&contentId=1455028
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2&contentId=1455028
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 .الخبز، ويجب أن يتوقف هذا األمر
 اأُلسر بين مواجهات الظروف الطارئة واألزمات المالية

المصري، أحمد كمال، في  التموين من جانبه، كشف معاون وزير
تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن وزارة التموين تدرس حاليًا توجيه 

 .رئيس الجمهورية بشأن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم
وأوضح "كمال" أنه من المنتظر االنتهاء من هذه الدراسة خالل األيام 
المقبلة، على أن يتم عرضها أواًل على مجلس الوزراء، ثم إعالن نتائجها 

 .تباًعا
 0.0032قروش مصرية ) 5ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 

ظهر حجم قرشا، ما ي 60دوالر(، علما أنه يكلف الحكومة المصرية أكثر من 
 .العبء الذي تتحمله الحكومة

مليون شخص خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج  60ويخصص لـ
 .الدعم الكبير

 صحوة مهمة
بدوره، وصف رئيس شعبة المخابز في غرفة القاهرة التجارية، عطية 
حماد، حديث الرئيس المصري عن سعر الخبز بأنه "صحوة مهمة، وقرار 

 ."عاًما 30تأخر أكثر من 
وقال حّماد في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تصريحات الرئيس 
السيسي اليوم تمثل تصحيًحا ألوضاع ظلت خاطئة لعشرات السنين، وكان 
من المفترض أن يحدث تدخل حكومي في أوقات سابقة لتصحيح ذلك، لكن 
البعض كان يتخوف من االقتراب من هذا الملف، حتى أصبحت ال توجد 

 .لة الموائمة لرغيف الخبر الواحدلدينا العم

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86&contentId=1455028
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86&contentId=1455028
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86&contentId=1455028
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وبشأن تأثير هذا القرار المتوقع على عمل المخابز، أكد حماد أن كافة 
المخابز ال تتدخل في تحديد سعر رغيف الخبز، وستنفذ كافة القرارات التي 

وأضاف: "كما أن القرار لن يكون  .تصدرها الدولة بشأن سعر وحجم الرغيف
ألن الدولة لديها اإلمكانيات الخاصة بها في  له تأثير على عمل المخابز،

لكنه عاد لإلشارة إلى أن شعبة المخابز ستجتمع مع  ."حالة حدوث أي خلل
مسؤولي وزارة التموين إلعادة النظر في تكلفة إنتاج المخابز للخبز، كما 

 .أعادت النظر في سعره
تجارية، من جانبه، توّقع رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف ال

% 25عبد هللا غراب، أن يرتفع سعر رغيف الخبز في الفترة المقبلة بنحو 
 110جراًما إلى  90%، وهذا قد يستدعي أن يزداد وزن الخبز من 50إلى 

وأوضح غراب في تصريحات صحفية، أن كل هذه المقترحات  .جرامات
 .ستخضع للدراسة في وزارة التموين قبل أن يناقشها مجلس الوزراء

قال إن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في وقتها المناسب، ألن و 
قرًشا من سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد،  55الحكومة تتحمل قرابة 

 .مما يرهق الموازنة العامة للدولة
 ترشيد االستهالك

وفي هذا السياق، تقول الخبيرة االقتصادية والبرلمانية السابقة بسنت 
س السيسي عن تحريك سعر الخبز سيساهم في ترشيد فهمي، إن حديث الرئي

 .ثقافة استهالك المواطنين للخبز
مليون رغيف خبز،  300وأضافت "فهمي" إن مصر تستهلك يوميا 

وهناك سوء استخدام لهذا المنتج، فالبعض يحصل على ما يزيد عن احتياجاته 
 .ويقوم بإعادة تدويره ألغراض أخرى بخالف الطعام
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% من احتياجاتها 80الحكومة المصرية تستورد أكثر من  وأشارت إلى أن
من القمح من الخارج، ويرتفع سعره تأثًرا بحركة النقل ووضع االقتصاد العالمي 

 .خالل السنوات الماضية، ولم يؤثر ذلك على سعر رغيف الخبز
 .ومصر هي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم

مليار جنيه سنويا،  48بلغ وتدعم الحكومة المصرية رغيف الخبز بم
 84مليار جنيه، بإجمالي قيمة دعم تصل إلى  36والسلع التموينية بمبلغ 

 .مليار جنيه سنويا
وعادت الخبيرة االقتصادية للقول إن "مصر تسير على الطريق الصحيح 
في الوقت الحالي بالتركيز على األمن الغذائي وتوفير احتياجات المصريين، 

قي أن يستمر الوضع هكذا، وصحيح أن قرار زيادة سعر لكن ليس من المنط
الخبز قد يؤثر على بعض الفئات وستتدخل الدولة لحمايتهم، لكنه ضروري 

 ."وصائب
https://www.skynewsarabia.com/business/1455028-

%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-
%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2%D8%9F 
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   2018التمور عام بعض الدول العربية من انتاج  – 10
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خط الغاز من بين المشروعات العربية القليلة جداً التي  - 11
 أبصرت النور ... لكنه توقف أيضاً!!

 خّط الغاز العربّي حاجة ملّحة: بانتظار قرار سياسي إلعادة تفعيله

 
قبل نحو واحد وعشرين عامًا، وضع مندوبو ثالث دول عربية اللمسات 

لمرحلة األولى نقل الفائض من األخيرة على مشروع طموح كانت غايته في ا
الغاز الطبيعي بين عدة دول عربية، وفي المرحلة الثانية ربط المشروع بالشبكة 
األوروبية عبر تركيا. ومع أن المشروع وجد طريقه للتنفيذ خالل فترة زمنية 
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قصيرة، إال أن تدّفق الغاز سرعان ما توّقف بالكامل مع بدء أحداث ما ُسّمي 
 بالربيع العربي

ما تواجهه اليوم سوريا ولبنان من أزمة كهربائية خانقة، كان مخططًا له 
أال يحدث قبل حوالى عقدين من الزمن، وتحديدًا مع االتفاق على إنشاء خط 
أنابيب ينقل الغاز المصري إلى البلدين إضافة إلى األردن. وهذا ما حدث 

خّط، والذي يربط ، عندما تّم تدشين المقطع األول من ال2003فعاًل في عام 
 2008كم، وفي عام  165مدينة العريش المصرية بالعقبة األردنية بطول 

عندما تّم االنتهاء من استكمال مسار الخط داخل األراضي السورية وصواًل 
إلى طرابلس في لبنان، ليتجاوز بذلك إجمالي طول الخط المنجز أكثر من 

رية، وبكلفة تزيد على ألف كم بدءًا من العريش المصرية إلى حمص السو 
 مليار دوالر. 1.2

 نجاح.. فتوّقف!
 2010لم تمهل األحداث التي عصفت بالمنطقة العربية منذ نهاية عام 

المشروع المذكور ليكمل حلمه، ويتحّول من مجّرد مشروع تعاون عربي إلى 
مشروع استراتيجي يربط بين الدول المنتجة والمستوردة للغاز الطبيعي في 

عالم القديم، فالمشروع في مداه القريب كان يستهدف ضّم منتجين قارات ال
كبار كالسعودية والعراق والربط مع الشبكة األوروبية عبر تركيا، وبحسب ما 

الخّط كان «يشير وزير النفط السوري األسبق المهندس سليمان عباس، فإن
إلى األسواق يمثل منفذًا تصديريًا مثاليًا لجهة التكاليف وسرعة إيصال المنتج 

المستهلكة، وتاليًا فإن أهمية المشروع المستقبلية كانت تتمثل في العمل على 
، والعراق 3تريليون م 8.6انضمام السعودية باحتياطاتها التي كانت تتجاوز 

، وال سيما أن الربط مع الشبكة 3تريليون م 6.4باحتياطاته التي تزيد على 
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. لكن التطورات 2011لتحقق في عام التركية كان قاب قوسين أو أدنى من ا
التي حصلت في المنطقة من غزو العراق إلى األحداث في كل من مصر 

« األخبار»ويضيف في حديثه لـ«. وسوريا، حالت دون أن ُيستكمل المشروع
سوريا كانت تعّول على الخط في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز »أن 

ى مشروعات التنمية المراد تنفيذها خالل العقد الطبيعي، والتي ُقّدرت بناًء عل
يوميًا، إضافة إلى أن نقل  3مليون م 90الثاني من القرن الحالي، بحوالى 

الغاز العراقي عبر الشبكة السورية كان يمكن له أن يتيح تشغيل معامل الغاز 
 47الموجودة في سوريا، والتي كانت طاقتها اإلنتاجية اليومية تزيد على 

يوميًا، واالستفادة من الغاز المعالج لسّد الحاجة المحلية وتصدير  3ممليون 
الباقي إلى تركيا الحريصة على تنويع مصادر توريداتها من الغاز ألسباب 

 «.سياسية
ومع تعّرض الخط في مقطعه الممتد بين العريش والعقبة لسلسلة تفجيرات 

اعتداء،  18والى ، وصل عددها إلى ح2010مع بداية الثورة المصرية عام 
ومن ثم تراجع كميات اإلنتاج المصري من الغاز إلى حدود باتت فيها عاجزة 

 3مليون م 150عن تلبية االحتياجات المحلية التي وصلت إلى أكثر من 
يوميًا، توّقف ضّخ الغاز عبر الخط العربي، ال بل إن القاهرة اضطّرت إلى 

يقة الضخ العكسي الستيراد استثمار المقطع بين العريش والعقبة عبر طر 
، وذلك قبل أن يصار إلى اكتشاف حقل الظهر «إسرائيل»بعض الكميات من 

. االكتشاف 3تريليون م 30، والذي تتجاوز احتياطاته حوالى 2015عام 
إلى الخط الذي ربما كان، إلى « الحياة»الذي أعاد األمل بإمكانية عودة 

بية، من المشروعات العربية النادرة جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العر 
 التي وجدت طريقها للتنفيذ الفعلي.
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 إحياء المشروع
كل الظروف االقتصادية الحالية، تبدو مهّيأة إلعادة استثمار الخط من 
جديد، على األقل في مقطعه العربي، والذي لم يتضّرر كثيرًا خالل السنوات 

از، وحاجة كل من األردن السابقة. فمصر عادت دولة منتجة ومصّدرة للغ
وسوريا ولبنان إلى الغاز باتت كبيرة ألسباب خاصة بظروف كل بلد منها، 
كما أن الوضع القلق لمضيق هرمز المتحّكم في صادرات دول المنطقة من 
النفط والغاز، يجعل من الخط خيارًا مستقبليًا راجحًا لكّل من الرياض وبغداد، 

والتي تضطر حاليًا وفق ما يشرح خبير نفطي، ورّبما الحقًا الدوحة وطهران، 
إلى تسييل الغاز لتتمّكن من تصديره بحرًا وبأجور نقل عالية، ثم تقوم الدول 
المستوردة بإعادته إلى حالته الغازية. لكن، بتصدير الغاز عبر أنابيب الخط 
العربي، لن تكون هناك حاجة إلى تسييله، األمر الذي من شأنه أن يوّفر 

كبيرة على المصدر والمستورد معًا. إنما كل ذلك يبقى، بحسب ما يذكر مبالغ 
مرهونًا بالتطّورات التي يمكن أن تطرأ على العالقات »المهندس عباس، 

والمصالح السياسية بين دول المنطقة، والتي كان الستقرارها في مرحلة سابقة 
ؤول إليه ، فضاًل عّما ست«دور أساسي في االتفاق على المشروع وتنفيذه

الجهود المبذولة لتسوية مشاكل المنطقة وأزماتها، بدءًا من الحرب السورية 
إلى البرنامج النووي اإليراني، فمشكلة الدور التركي. فمثاًل، ربما تكون 
العقوبات األميركية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر سببًا مباشرًا 

حتياجاتها من الغاز وتاليًا في عرقلة أي رغبة مصرية في تزويد دمشق با
لبنان، كما أن استمرار احتالل تركيا ألراٍض سورّية ودعمها لتنظيمات مسلحة 
معارضة لدمشق، يجعل من مشروع ربط شبكة الغاز السورية بنظيرتها التركية 
يبدو مستحياًل في الوقت الراهن، ما يجعل التصدير إلى أوروبا خيارًا مستبعدًا 
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وهذا أيضًا ما ينطبق على واقع العالقات العربية اإليرانية  في الوقت الراهن،
المعرقل ألي مشروعات مشتركة. كل ذلك، فضاًل عن المشروعات األخرى 
التي ظهرت أخيرًا ويمكن أن تتحّول بفعل الضغوط السياسية إلى بديل 
استراتيجي للخط العربي، كالمشروع الذي يستهدف مّد الخط الذي يربط 

رية بعسقالن في األراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل إلى العريش المص
قبرص ومنه إلى أوروبا، وهو المشروع الذي أغاظ أنقرة الراغبة أن يمتّد الخط 
من عسقالن إلى ميناء جيهان، كما كان مخططًا له سابقًا. وفي إشارة أخرى 

كشف إلى األهمية االستراتيجية للخّط، يروي مسؤول نفطي سوري فّضل عدم ال
إحدى الشركات النفطية العالمية الكبرى، عرضت على »عن اسمه، أن 

الحكومة السورية في وقت سابق قبل الحرب، استثمار مقطع الخّط الذي يربط 
بين مدينة حلب ومدينة كلس التركية لمدة عشر سنوات، وهو ما رفضته 

كم الحكومة السورية لقناعتها أن الشركة تسعى من خالل عرضها إلى التح
مستقباًل في تصدير الغاز الُمنتج من عّدة دول عربية إلى أوروبا عبر الشبكة 
التركية، خاصة مع وجود استثمارات لتلك الشركة في بعض حقول الغاز 

 «.العراقية
 الخط الكهربائي أيضًا!

إن النجاح في إعادة تشغيل خط الغاز العربي، قد يفتح الباب أمام مشروع 
مل به خالل العقد األول من القرن الحالي، وتضّمن عربّي آخر انطلق الع

إجراء ربط كهربائي بين الدول نفسها، بحيث تتحّول الشبكات الكهربائية في 
الدول المشتَركة إلى ما يشبه الشبكة الواحدة، التي تقوم بعملية إعادة توزيع 
للطاقة المنتجة والفائضة في بعض الدول، لسّد النقص الحاصل في الطاقة 

دى دول أخرى وهكذا. وهو مشروع كان ُيخّطُط له أن يتوّسع ليشمل دواًل ل
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عربية عّدة، وفي مرحلة الحقة يتّم الربط مع الشبكة التركية. لكن أحداث 
أسهمت أيضًا في إيقاف العمل في المشروع، وذلك مع « الربيع العربي»

ب والتدمير تعّرض الشبكات الكهربائية، وال سيما في سوريا والعراق، للتخري
الكبيرين، واالعتداء على الشبكة المصرية في منطقة سيناء مع مطلع العقد 

 مقالتي في صحيفة األخبار لهذا اليوم....، زياد غصن  الثاني.
https://4e-syria.com/?p=23899 
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 
 هل ستتغير طريقة اختيار الوزراء هذه المرة...؟ - 12

 مقالتي في موقع السلطة الرابعة....، د غصنزيا
 السادة الوزراء!

 اعطوني اسم وزارة اقتصادية أو خدمية هناك رضى شعبي عن أدائها...
قبل التفكير في اإلجابة على هذا األمر، ال بد من التوضيح أن التجربة 
أثبتت أنه ليس هناك رضى كامل أيًا كان مستوى األداء الحكومي، سواء كان 

بب هو الطموح الشعبي الراغب بمزيد من النتائج واإلنجازات المتوافقة مع الس
مصالحه وهذا حق مشروع، أو نتيجة المزاج الشعبي الرافض أحيانًا لكل ما 

 يرتبط باألداء الحكومي..
لكن الرأي حيال األداء الحكومي ليس شعبيًا فقط، وإنما هو موقف 

وزارات الدولة ومؤسساتها من أساتذة  المهتمين بالشأن العام والمتابعين لعمل
 جامعات، موظفين كبار، خبراء...إلخ.

أي أن األمر ليس مزاجيًا، أو بسبب عدم المتابعة لخلفيات العمل 
الحكومي، أو  ألن بعض الوزراء غير متابعين شعبيًا لقلة ظهورهم 

 اإلعالمي.. إلخ.
 لنناقش األمر بموضوعية...

وغياب الرضى الشعبي عن عمل إن ضعف أداء بعض الوزارات، 
بعضها اآلخر ، سببه العديد من الوزراء الذين دخلوا النادي الوزاري خالل 
السنوات السابقة، وأظهروا فشالً ذريعاً نتيجة إما ضعف خبراتهم اإلدارية وعدم 
امتالكهم لمشروع تطويري واضح، أو ألنهم كانوا يفتقدون الكفاءة المهنية 

لشغل مثل هذا المنصب... وإال بماذا يمكن تبرير كل هذه والفنية المطلوبتين 
 التعديالت الحكومية التي جرت خالل العقد الماضي؟
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هذه النوعية من الوزراء أسهمت في تطفيش ما تبقى من الكفاءات 
والخبرات، شخصنة العمل، إشاعة المحسوبيات، نشر معلومات غير دقيقة، 

أو المذكرات والتقارير التي ترفع...  تجميل الواقع سواء عبر وسائل اإلعالم
 وغير ذلك.

وحتى عندما كان يجري تعيين وزراء جيدين، فإن "تراكمات" األخطاء 
وآليات العمل المشبعة بالفساد والمحسوبيات والروتين، جميعها عوامل كانت 
كفيلة بعرقلة أي مشروع تطويري... أو على األقل محاصرة نشاط هؤالء 

 الوزراء.
تراف أن بعض الوزارات باتت بوضعها الراهن عبئاً على الدولة يجب االع

وسببًا في زيادة معاناة الناس وغضبهم، هذا في وقت كان ُينتظر من تلك 
الوزارات الكثير، سواء على صعيد مواجهة تداعيات سنوات الحرب القاسية، 

 أو لجهة بلورة مشروعات هي بأمس الحاجة لها حاضرًا ومستقباًل.
سيظل على حاله ما لم تتغير آليات وطرق اختيار الوزراء، والوضع 

بحيث يتم ضمان وجود الحد األدنى من مقومات النجاح لديهم، ومن ثم 
منحهم الفترة الزمنية الكافية والصالحيات الواسعة لتنفيذ مشروع إصالحي ال 

 يتعرض لإللغاء بمجرد تغيير  هذا الوزير  أو ذاك.
األسماء، ألن المشكلة ليست محصورة في  لن أدخل في "متاهة" ذكر 

وزارة أو اثنتين، فهي تكاد تشمل العديد من الوزارات مع تفاوت في درجة أو  
وما دام هناك حكومة جديدة  مستوى الترهل والضعف بين بعضها البعض..

خالل أيام، فلننتظر ولنَر عسى أن تكون أفضل من سابقاتها... على صعيد 
 https://4e-syria.com/?p=23693  األسماء واألداء.
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 المجلس األعلى لالستثمار - 13

  2018-10-04 
لعام  9أحدث المجلس األعلى لالستثمار بموجب للمرسوم التشريعي رقم 

 بهدف وضع االستراتيجيات والسياسات العامة لالستثمار في سورية. 2007
يتألف المجلس من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، نائب رئيس مجلس  

راء للشؤون االقتصادية نائبا للرئيس، ويضم في عضويته وزير المالية، الوز 
وزير النقل، وزير اإلدارة المحلية والبيئة، وزير الصناعة، وزير االقتصاد 
والتجارة الخارجية، وزير الزراعة واإلصالح الزراعي، وزير السياحة، وزير 

عمل، رئيس هيئة األشغال العامة واإلسكان ، وزير الشؤون االجتماعية وال
التخطيط والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة هيئة االستثمار السورية، المدير 

 العام لهيئة االستثمار السورية.
وتتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس األعلى عند دراسة 
موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها، كما يحق لرئيس 

 على دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور االجتماعات.المجلس األ
 تتركز مهام المجلس األعلى لالستثمار حول ما يلي :

 :مهام المجلس األعلى لالستثمار 
وضع االستراتيجيات والسياسات العامة لالستثمار في الجمهورية  •

  العربية السورية
 دراسة القوانين واألنظمة المتعلقة باالستثمار •
 اد مشروع الخارطة االستثمارية للجمهورية العربية السوريةاعتم •
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دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية المشمولة وتقييم نتائج  •
 عمل الهيئة

اصدار األنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس  •
 اإلدارة
ذ ما يلزم مناقشة الموضوعات التي يرفعها اليه مجلس اإلدارة واتخا •
 بشأنها.
يجتمع المجلس األعلى مرتين في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة  

 http://www.pministry.gov.sy/home?id=13962 بدعوة من رئيسه.

 
ة تقر استراتيجية اللجنة التوجيهية العليا للحكومة اإللكتروني - 14

 التحول الرقمي للخدمات الحكومية

 02-08-2021 سانا-دمشق 
أقرت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة اإللكترونية خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة استراتيجية التحول 

اع تقانة المعلومات الرقمي للخدمات الحكومية والتي تسهم في رفع مساهمة قط
 .في الناتج المحلي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد

وفق  2030وأكدت اللجنة على تنفيذ االستراتيجية التي تمتد حتى عام 
مراحل وجداول زمنية محددة ووفق األولويات واستكمال البيئة التشريعية 

تثمار األمثل للموارد المالية والبشرية واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية واالس
وتحديد الخطط السنوية لكل وزارة بما يتوافق مع هذه االستراتيجية وتحديد 

 .مصادر التمويل الالزمة للمشاريع
وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة االلتزام بتنفيذ هذه االستراتيجية 
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يق والتعاون بين وإجراء حوكمة منهجية إلدارتها على المستوى الوطني والتنس
الوزارات إلنجازها وفق األولويات وصواًل إلى تقديم خدمات حكومية رقمية 
متكاملة تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية تحقق التميز في األداء الحكومي 

 .وتعزز االبتكار والمشاركة المجتمعية
ومن جهته أوضح وزير االتصاالت والتقانة في حكومة تسيير األعمال 

دس إياد الخطيب أن االستراتيجية تؤكد على االستثمار في الكوادر المهن
البشرية وتطوير أدوات تقييم أداء وتحفيز العاملين الفنيين في مشاريع الحكومة 
اإللكترونية ووضع برامج تدريبية لهم وبرامج تعليمية وترويجية للمواطنين مع 

 .يجيةوضع مؤشرات قياس لمدى التقدم في تنفيذ هذه االسترات

 
وتقرر خالل االجتماع تحديد المشاريع المطلوبة للمرحلة األولى من 
االستراتيجية لتتم مناقشتها قبل انعقاد المجلس األعلى للتخطيط االجتماعي 

 .واالقتصادي ورصد االعتمادات الالزمة لتنفيذها
بين المؤسسات ” اإللكترونية“وبين المجتمعون أهمية تطوير الخدمات 

واعتماد المرونة وتقديم التسهيالت للمواطنين في مجال فتح الحكومية 
الحسابات المصرفية وتمكين صناعات المعلومات التي تخدم عملية التحول 

 .الرقمي للخدمات الحكومية وإضافة برنامج للتعليم الرقمي إلى االستراتيجية
ًا يذكر أنه تم بناء استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية استناد

إلى برنامج سورية ما بعد الحرب المتضمن مجموعة من البرامج المرتبطة 
بتقانة المعلومات واالتصاالت ومشروع اإلصالح اإلداري واستراتيجية الحزمة 

 .العريضة لتحقيق معدالت نفاذ وانتشار لبوابات اإلنترنت
http://sana.sy/?p=1445314 

http://107.6.182.27/wp-content/uploads/2021/08/5-23.jpg
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دير عام مؤسسة حكومية كبرى يعترف بوجود فساد مزمن م - 15
 !!في مؤسسته.. ؟؟

 المصدر: الوطن 
أكد مدير عام المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء المثنى السرحاني 

 134أن المؤسسة بشركاتها األربع طورت نفسها من حيث اإلنتاجية بنسبة 
، وكان هناك زيادة باإلنتاج بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي

بالمئة باإلسمنت، هذه الزيادة انعكست على إيرادات المؤسسة  100تتجاوز 
مليار  13.7فعليًا حيث بلغ ربح المؤسسة للربع األول بالعام الجاري نحو 

ليرة سورية صافيًا في حين بلغت أرباح المؤسسة وشركاتها لنهاية النصف 
مليار ليرة صافية أي  28.2نحو  2021 /30/6األول من العام أي لغاية 

 .بعد احتساب تغير المخزون وكل االستخدامات
وحول زيادة أسعار اإلسمنت قال مدير عام المؤسسة: إن اإلسمنت جزء 
من العديد من المواد التي تدخل في سعر العقار من حديد التسليح 

جتمعة والحصويات واليد العاملة وسعر األرض وتكاليف الترخيص كلها م
تشكل سعر تكلفة المتر المربع العقاري إضافة إلى ربح تاجر العقار األمر 

 ..الذي ينعكس على زيادة أسعار العقارات
 ألف طن يومياً  11

ألف طن يوميًا ونطمح  11وأضاف إن اإلنتاج الفعلي للمؤسسة يقارب 
ألف طن وتطوير وتأهيل أفران شركة طرطوس حيث  13لرفع اإلنتاج إلى 

الفرن الرابع بإجراء المعيارات النهائية له والمتوقع أن يستقر باإلنتاج وحاليًا بدأ 
/ في شركة طرطوس، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجها  3يتم تأهيل فرن رقم 

طن وفيما يخص  2000طن حتى نهاية العام حيث انها تسلم يوميا  3000
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أن الشركة تنتج  شركة عدرا أضاف: تم التجهيز لتأهيل مستلزماتها، مبيناً 
ألف طن يوميًا وتقوم الشركة المذكورة بالتجهيز لتاهيل الفرن رقم  250حاليًا 

 . طن يوميا 3200مما يرفع الطاقة االنتاجية لهذه الشركة الى  3
« السورية»وشركة الرستن لديها مطحنة واحدة يتم توريد الكنكر من 

طن  300إلى  250ة طن يوميًا وتسلم هذه الشرك 250طاقتها اإلنتاجية 
آالف  5يوميًا إلى المؤسسة المسوقة أما الشركة السورية في حماة فهي تنتج 

 . طن يوميا وتسلم بالكامل للمؤسسة
 1.1نحو  2021 /6/ 30وبلغت كمية اإلنتاج في شركاتها األربع لغاية 

مليار ليرة سورية الفتًا إلى أن الكمية  127مليون طن بقيمة مبيعات تجاوزت 
بالمئة من المخطط له وتجاوزت قيمة المبيعات  152مخطط لها تجاوزت ال

 . بالمئة 145
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل مشروع سيمثل نقلة نوعية   إقرأ أيضًا :

 مليون مصري  60لـ
وحول المعوقات التي تعترض عمل المؤسسة قال إنها دائمًا موجودة في 

تحقق ربحًا بهذه الظروف من  هذه الظروف االستثنائية مبينًا أن المؤسسة
خالل كوادرها وخاصة أن العمالة ذات االختصاص شبه معدومة والكفاءات 
الهندسية موجودة لكنها ال تستطيع االستمرار بهذا الوضع بسبب فقدان اليد 
العاملة المهنية، وإدارات الشركات تعمل على مدار الساعة لرفع وتيرة اإلنتاج 

عوامل تصب في منحى واحد هو توفير المادة في وتخفيض التكاليف، هذه ال
األسواق المحلية ، الفتًا إلى أن المؤسسة تقوم حاليًا بإنتاج بعض المواد 
األخرى مثل المواد الصحية في بورسالن حماة وهي مؤسسة رابحة وكل 
منتجاتها مباعة إضافة لذلك لدينا الشركة العربية بحلب يتم تأهيلها وقيد 
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مؤكداً أن تأهيلها سوف « عقد استثمار بالتراضي»عقود النهائية التوقيع على ال
آالف  3يساهم في نقلة نوعية لمنطقة حلب وريفها حيث يبلغ إنتاجها نحو 

 .طن يوميًا من اإلسمنت
األمر اآلخر هو تغير سعر الصرف يؤثر في أسعار القطع التبديلية 

ر سعر الصرف يؤدي إلى ويشكل عبئًا كبيرًا على التكاليف اإلنتاجية واستقرا
 .استقرار التكاليف اإلنتاجية

وحول توقعات االستهالك المحلي لمادة اإلسمنت على الوضع الحالي 
ألف طن يوميًا، علمًا أننا ننتج  15للمؤسسة ذكر أنه يجب أن يصل إلى 

ألف طن يوميًا في نهاية  13ألف طن فقط ونأمل أن تزداد الكمية إلى  11
 . العام

 !ذهب األسودفساد بال
« الكلنكر»ولدى سؤاله من كان صاحب القرار بإنتاج ماليين األطنان من 

وهي المادة نصف مصنعة من االسمنت ووضعها في العراء بطريقة غير 
ماليين طن من  3.4صحيحة قال: بالفعل يوجد في شركات المؤسسة حوالي 

ه الكميات الفتًا إلى أن هذ 2018إلى  2013الكلنكر تم إنتاجها في عام 
الموجودة فقدت جزءًا من مواصفات المادة الميكانيكية والفيزيائية بسبب 
وضعها بالعراء وتعرضها لألمطار، ويتم إدخالها حالياً إلى دائرة اإلنتاج بنسبة 

% وهي محددة من مخابر مختصة في 30الى  25بسيطة ال تتجاوز 
قع أن ننتهي من هذا الشركات تخضع للمواصفات القياسية السورية ومن المتو 

سنوات، علماً أنه يشكل عبئاً مالياً وفنياً كبيراً على الشركات  7المخزون خالل 
 .المنتجة

وحول اإلجراءات التي اتخذت حيال من كان السبب في هدر المال العام 
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قال: إن هذا الموضوع حساس جدًا وكان يجب أن يعالج في حينه وأن يكون 
اإلنتاجية المثالية أي إن األفران األربعة بطرطوس  هناك دراسة دقيقة للعملية

التي كانت تعمل بنصف طاقتها اي يعمل فرنان فقط ليكون هناك ال عودة 
في هذه األفران إال بتأهيلها ودفع عشرات المليارات كان األجدر حينها إيقافها 
وعندما ما طلب أحد مديري الشركات إيقاف نصف األفران في تلك األثناء 

 !إقالة هذا المدير من عمله فوراً تمت 
قال: لألسف « بالفساد»ولدى سؤاله لماذا تتهم مؤسسة الذهب األسود 

هذا المصطلح مضخم في الحقيقة لكن ال يمكن أن ننكر أن الفساد موجود 
بالفعل ومصطلح الفساد مرتبط بالمؤسسة وشركاتها، مبينًا ال يمكن محاربة 

ترته على اجزاء ألن مؤسسة تتجاوز أرباحها الفساد دفعة واحدة وإنما يجب فل
بالمئة من نفقاتها هو رقم قياسي ال نستطيع أن نسميها مؤسسة فاسدة  40

علمًا أنه يوجد مكامن للفساد، وهي موجودة ويتم العمل على التخلص منها 
والجهات الرقابية تقوم بدورها بشكل كامل وقد تمت تحويل الكثير من قضايا 

حكيم القضائي الذي يعتبر هو الفاصل لمحاسبتهم حسب مستوى الفساد إلى الت
ألن الفساد موجود لكن « يغطي الشمس بغربال»الفساد وال أحد يستطيع أن 

يجب معالجته بهدوء وترو حتى ال ينعكس على اإلنتاج واإلنتاجية، علمًا أن 
إنتاج هذه الكميات الكبيرة يجب أن يوضع في أماكن محمية مخصصة 

وحمايتها من العوامل الجوية ضمن هنكارات خاصة مع تأكيد أن  لتخزينها
 .الحد األقصى لتخزين المادة هو عامان فقط

وحول عقد فرعون قال هو قيد التحكيم القضائي والقرار الفاصل للقضاء 
 .مبينًا أن للمحكمة أصواًل تعمل على أساسها وال نستطيع أن نتدخل بقرارها

 حال الشركات المدمرة
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ال الشركات المدمرة قال يدرس حاليًا عرض كل الشركات التي وعن ح
تعرضت للتخريب خالل األزمة التي تعرضت لها سورية من حيث إعادة 
تأهيلها ذاتيًا إن أمكن أو إعالنها على مبدأ التشاركية أو عرضها لالستثمار 
مؤكداً أن هناك عروضاً ترد إلى المؤسسة بخصوص استثمار المعامل المدمرة 

السيما معمل المسلمية بحلب.. ومعمل الرستن حيث يوجد حاليًا تطوير و 
األمر الذي يرفع الطاقة اإلنتاجية لهذه الشركة لتصل إلى  /2مطحنة رقم 

 .طن يوميًا مما يغطي احتياجات المنطقة الوسطى 500
وحول إمكانية تصدير مادة اإلسمنت قال: إن المؤسسة جاهزة لتسليم 

للتصدير وال تؤثر في حاجة السوق المحلية لكن األمر ألف طن شهريًا  50
مرات للتصدير الخارجي  3مرتبط بوزارة االقتصاد وتم مراسلة الوزارة واإلعالن 

إال أنه لحينه لم يتم اتخاذ أي قرار علمًا أن التصدير له حوافز مرتفعة للعمالة 
وسوف وله انعكاس إيجابي على المؤسسة باعتباره يعطي عاماًل محفزًا 

 .ينعكس على زيادة كميات اإلنتاج
وحول موضوع تقييم العقارات الخاص بكل وزارة قال المشروع في نهايته 
بعد أن تم جرد لكامل الشركات وتحديدها وتزويد الوزارة بكافة التفاصيل ، 

دونم تم جردها أي إن شركات المؤسسة تتموضع  6000مبينًا أن لدينا نحو 
نمات، الفتًا إلى أن شركة الرستن مثاًل تدرس إمكانية على عقارات بمئات الدو 

دونم للحبوب مع تأكيد أن هذه الشركة ال يوجد فيها سوى مطحنة  700زراعة 
واحدة أي ال يوجد فيها أي تلوث قد يؤثر في الزراعة ، موضحًا أن الوضع 

 .يدرس في باقي الشركات من حيث استثمارها بالشكل األمثل
الوطنية لإلسمنت بدمر كانت مهملة ومعرضة للسرقة  والسيما أن الشركة

مليون ليرة سورية،  85والتخريب، اليوم بلغت عائدات استثماراتها السنوية نحو 
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حيث تم إجراء عقود إيجار لعدد من الشركات وهذا ال يؤثر على اي مشروع 
مستقبلي يمكن طرحه لالستثمار من الجهات العليا وهو عبارة عن استثمار 

 . للشركة مبرم مع المؤسسات والشركات الحكومية مؤقت
 http://syrianexpert.net/?p=58992 :الخبير السوري 

 
بعد جدولة معظم الديون المتعثرة.. المحكمة المصرفية بدمشق  - 16
 دعوى فقط 600تسجل 

 البعثالمصدر :  
تراجع عدد الدعاوى المصرفية المسجلة بدمشق بنسبة كبيرة بين األعوام 

من تأسيس المحاكم المصرفية والعام الحالي، حيث فرضت اإلشكاليات  األولى
( تشكيل هذه 2015 – 2014المالية والقروض المتعثرة في تلك المرحلة )

المحاكم لتعالج تعثر تجاوَز مليارات الليرات، إال أن معالجة قسم كبير من 
إلى  التعثر خالل السنوات السابقة عبر لجان مخصصة لهذا األمر، إضافة

التوقف عن منح التسهيالت اإلئتمانية من المصارف لفترة طويلة، كلها عوامل 
دعوى  2000أدت إلى انخفاض عدد الدعاوى إلى الثلث تقريبًا، حيث سجل 

 .دعوى في العام الحالي 600، مقابل 2015في 
رئيس محكمة البداية المصرفية بدمشق القاضي رامي عكة أوضح في 

تراجع الدعاوى دل على أن المحكمة شكلت عامل ردع  أن” البعث“حديث لـ 
 2015لعام  26لكال الطرفين )المصرف والعميل(، فضاًل عن القانون 

الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة )الجدولة(، إذ ساهم 
إلى حدٍّ كبير بخفض عدد الدعاوى المسجلة لدى المحكمة من خالل إجراء 

سنوات كحد أقصى، وعلى  10تلة الدين بما ال يتجاوز تسوية على كامل ك
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أن تخضع كامل كتلة الدين لمعدالت الفائدة المعتمدة لدى المصرف بتاريخ 
 .التسوية والتي يتقاضاها على التسهيالت اإلئتمانية المشابهة

وأشار عكة إلى أنواع من الدعاوى سلكت طريق التناقص، كدعاوى منع 
%، 80باألعوام األولى إلنشاء المحكمة ما يقارب  السفر التي بلغت نسبتها

% فقط، خالفًا لدعاوى االعتراض على منع 10لتبلغ نسبتها بالعام الحالي 
السفر التي سلكت طريق االزدياد، والتي كانت نسبتها في األعوام األولى 

 .%80إلنشاء المحكمة ضئيلة، لترتفع وتبلغ بالعام الحالي ما يقارب 
ى منظورة حاليًا أمام المحكمة المصرفية بدمشق دعو  600 – 500

بالشقين المستعجل والعادي، فالدعاوى المستعجلة تتضمن منع السفر 
واالعتراض على منع السفر )رفع منع السفر(، ودعاوى الحجز االحتياطي، 
ورفعه في حاالت معينة، ووقف التنفيذ واالعتراض على الحجز االحتياطي 

لمالية، أما الدعاوى العادية فهي التي تتضمن الموضوع من قبل وزير ا
المطالبة بمبلغ مستحق بذمة العميل مع فوائده وغرامات التأخر المترتب عليه، 
إضافة إلى المطالبة برفع تدبير منع السفر وإلقاء الحجز االحتياطي على 
أموال العميل المدين اللذين يصدران عن المحكمة بالصفة المستعجلة تبعًا 

 .الدعوى  لموضوع
وفقًا –وفيما فصلت المحكمة بما يقارب ثلثي هذه الدعاوى حتى تاريخه 

فإن مدة التقاضي تختلف نظرًا لخصوصية كل دعوى وتفردها  -لعكة
بإجراءاتها المستقلة لجهة ما قبل الشروع بالمحكمة وما بعده، إذ يرى عكة 

ا ما يستغرق أنه من غير الجائز تحديد زمن محدد يطال كافة الدعاوى، فمنه
يوم أو بضعة أيام، ومنها ما يصل لعام أو عامين تبعًا لمجموعة عوامل منها 
ما يتعلق من دعوة وإخطار )مرحلة ما قبل الشروع بالمحاكمة(، ومنها ما 
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يتعلق بتبادل الدفوع بين أطراف الدعوى، أو لتوافق األطراف ومطالبتهم 
للمصالحة تتمثل بحل للمحكمة لمنحهم مهل محددة نظرًا لوجود مساع 

خالفاتهم دون المثابرة على السير بإجراءات الدعوى بغية التوصل لحل ودي 
فيما بينهم لتنتهي الدعوى. إال أن المحكمة تعمل على اإلسراع بالبت بالقضايا 
الماثلة أمامها عبر اتخاذها مجموعة إجراءات تتمثل بمنح المهل المتقاربة 

ى االستمهال لمرة واحدة فقط دون أن تتعداها لتبادل الدفوع، واالقتصار عل
ألكثر من ذلك إال في حالة الضرورة القصوى التي يعود أمر تقديرها للمحكمة 

وأمام ما يشكله منع السفر والحجز االحتياطي من جدٍل كبير  .الناظرة حصراً 
حول السلطة المخولة بإصداره إن كانت القضائية فقط أم لوزير المالية دوره 

، أوضح رئيس محكمة البداية أن المشرع منح الحق لوزير المالية بإلقاء أيضاً 
الحجز االحتياطي على أموال العميل المتعثر نيابة عن السلطة القضائية 
المختصة أصاًل بإلقائه، خالفًا لتدبير منع السفر الذي تتفرد به المحكمة 

 .ا العميلالمصرفية بفرضه كما تنفرد أيضًا برفعه وفقًا لدعوى يرفعه
وبالعودة إلى القروض المتعثرة أكد عكة أنه من الصعب تحديد المبالغ 
المستردة منها حتى اآلن، إال أنها تشكل مبالغ كبيرة ال يستهان بها وتقدر 
بالمليارات، وكان للمحكمة دورًا أساسيًا بمعالجتها من خالل ما تملكه من 

اد العلني الحقًا في حال صالحيات بإلقاء الحجز االحتياطي والبيع بالمز 
االمتناع عن الوفاء بااللتزامات المالية، فكان دورها إما مباشرًا عبر التضييق 
على المتعثر، أو غير مباشرًا يتمثل بعامل الردع الذي تشكله المحكمة ألي 

 .من يفكر بالحصول على التسهيالت االئتمانية وإساءة التعامل معها
نظرت أمام المحكمة أو الزالت منظورة وأضاف عكة أن دعوى سبق وأن 

إنما تشكل كل منها حالة منفردة ومستقلة عن غيرها بوقائعها وحيثياتها 
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وأحداثها وأسباب إقامتها الخاصة بها، وبالتالي فإن أسباب التعثر قد تختلف 
من عميل آلخر، ففي بعض الحاالت يمكن أن يكون سبب تعثر العميل هو 

بكامل التزاماته تجاه العميل ومنح كامل قيمة  المصرف ذاته الذي لم يف
 …التسهيل اإلئتماني المتفق عليه

 http://syrianexpert.net/?p=58958 :الخبير السوري 
 
” بورصة طوكيو“لغز األسعار في األسواق السورية..بين  - 17

 وتأثيرات رفع سعر المازوت

 المشهد :الخبير السوري   
إذا اهتزت بورصة طوكيو سترتفع أسعار المواد الغذائية في سورية يقول 

 !أحد المواطنين
 800000ية إلى حوالي وفق مستوى األسعار الحالي تحتاج األسرة السور 

 .ليرة سورية شهريًا يقول أحد الخبراء االقتصاديين
 !ليرة سورية شهرياً  400000خبير أخر يقول األسرة السورية بحاجة 

لن ندخل في جدال الخبراء ولكن المؤكد أن أيًا منهم لم يقل أن الرقم 
 يقل عن ذلك أبداً 

 :ل الشهر الحاليإذا ألقينا نظرة على بورصة االسعار الحالية خال
 .ليرة للكغ 2400ليرة والرز  2200سعر ا كغ من السكر حوالي 

 .ليرة 14000ليرة وعلبة السمنة  7000سعر لتر الزيت 
 .ليرة 23000ليرة والعجل  25000كيلو لحمة الغنم 

ليرة سورية ليسجل أعلى سعر في  9000سعر صحن البيض تجاوز 
 .تاريخه
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ليرة  4000ليرة والدراق  6500الموز ليرة و  2000سعر كيلو التفاح 
 .ليرة للكيلو الواحد 1000وعموماً ال يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 

ليرة والمنظفات تبدأ  2500سعر علبة محارم متوسطة الجودة والكمية 
 ليرة صعوداً  4000من 

% والتزال المعامل 35الدواء يرتفع سعره بشكل مخيف مؤخراً ارتفع بنسبة 
 .الب برفع سعر الدواءتط

ليرة للقطعة وصواًل إلى  10000أسعار المالبس المستعملة تبدأ من 
 .عشرات اآلالف ومثلها األحذية والجديد ال أحد يجرؤ أن يسأل عن سعره

أسعار كافة الخدمات في جنون بدءًا من أجور النقل وانتهاًء بأجور 
 .اإلصالح

لمحلل السياسي ويتساءل يتساءل المواطن السوري البسيط ويتساءل ا
الخبير االقتصادي بدون استثناء : لماذا ترتفع األسعار بهذا الشكل في ظل 

 شبه استقرار لسعر صرف الدوالر األمريكي؟
البعض يقول أن األسباب تعود لرفع سعر دوالر الجمارك بمقدار الضعف 

توردة تقريبًا ولكن إن صح السبب فهذا يفسر ارتفاع أسعار بعض المواد المس
أما المواد المصنعة محليا السيما بمواد خام محلية ما عالقتها المباشرة بدوالر 

 الجمارك؟
ليرة سورية وارتفع سعر الخبز إلى  500اآلن ارتفع سعر المازوت إلى 

 ليرة سورية ماذا ننتظر في المرحلة المقبلة من الحكومة ؟ 200
عض اآلخر يجب برأيي هناك إجراءات بعضها باشرتها الحكومة والب

 :مباشرتها فوراً 
عملية توطين الخبز يجب اإلسراع باالنتهاء منها فهي تفضي بالنهاية 
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إلى وقف سرقة الطحين نهائيًا من خالل ربط كميات الطحين بالبطاقات 
الذكية وال أعتقد أن هناك أشخاص بنسب تذكر سيتنازلون عن مخصصاتهم 

 .لصالح أي فرن 
زارة النفط: مشروع سدادة أسطوانة الغاز ُمكلف مصادر في و   إقرأ أيضاً :

 وال يمنع التالعب
قضية السرافيس والنقل اآلن سعر المازوت في السوق الحرة يتجاوز 

ليرة سورية وبالتالي سائق السرفيس يبيع مخصصاته في  2000عتبة الـ 
ليرة يوميًا فرق سعر ويتوقف عن  40000االسواق السوداء ويجني حوالي 

كل يتيح لبقية السرافيس المستمرة بالعمل مضاعفة أجورها استغالاًل العمل بش
لحاجة المواطنين فاألزمة ليست في قضية توزيع المازوت فالمازوت يصل 
لكافة أصحاب السرافيس ولكن القضية في التالعب من قبل السائقين والحل 

س هنا يكون بتركيب قارئات إلكترونية على أبواب الكراجات وعلى السرفي
حساس معين ال يمكن نزعه وال يسمح للسرفيس بالعمل في حال تعطله بحيث 
تصبح مسافة السرفيس مضبوطة الكترونيًا أسوة بموضوع األفران والطحين 
وهذا من شأنه أن يحل مسألة النقل بشكل شبه كلي .أيضاً يمكن تطبيق الدفع 

ارئات وإتاحة االلكتروني عبر اجبار مالكي وسائل النقل الجماعية بشراء ق
الفرصة للمواطنين لشحن البطاقة الذكية نقدًا بشكل يقضي على التالعب 

 . باألسعار بشكل شبه تام
أسعار الخدمات سترتفع وباشرت باالرتفاع بشكل كبير كالصيانة وما 
شابه والجميع سيتذرع بارتفاع سعر المازوت وهنا أيضا يبرز دور تطبيق 

يق عدة فوائد أولها ضبط األسعار ومن ثم الدفع االلكتروني من خالل تحق
عدالة الضريبة وثالثها تحويل الوفورات المحققة لصالح تحسين المستوى 
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 .المعيشي للمواطنين
باختصار إن رفع سعر المازوت سيدفع التجار لمحاولة إدخالنا في حلقة 
مفرغة من ارتفاع األسعار ستزيد بشكل كبير من الضغوط التضخمية ويعتبر 

المتضررين في هذه الحالة أصحاب الدخول الثابتة واليوجد حل حقيقي  أكثر
لهذه المعضلة برأي حاليًا بعد استنفاذ كافة الحلول األخرى إال بتطبيق الدفع 
اإللكتروني بشكل يضمن ضبط كافة العمليات التجارية والخدماتية في 

 .المجتمع
كات سريعة ترتقي الوضع المعيشي يزداد سوًء وتعقيداً ويفرض علينا تحر 

إلى مستوى الحدث كي ال ننساق نحو ما يطمح إليه أعداء سورية والمتربصون 
 http://syrianexpert.net/?p=58943، المشهد  .بها

 
االقتصاد المالي .. هل سيكون له دور فاعل في مرحلة  - 18

 .. االقتصاد السوري القادمة ..؟ لنرى

 2021, 29يوليو  : كتب الدكتور عامر خربوطلي 

 
كلمتان تختصران جوهر التنمية وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، 
فاألولى أي )االقتصاد( تركز على إشباع الحاجات غير المحدودة لألفراد 
عبر موارد مالية محدودة أصاًل، أما الثانية وهي )المالية( فتعنى بإدارة األموال 

والفاعلية وعندما تندمج الكلمتان في  إنفاقًا وإيرادًا بأكبر قدر من الكفاءة
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مصطلح )االقتصاد المالي( سيكون لتلك األهداف معاني االستثمار الكفء 
 .للموارد المتاحة

واإلنفاق الذكي للموارد وتوجيه رؤوس األموال نحو القيم المضافة األكبر، 
 واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة بأقل التكاليف وتعظيم المردود الداخلي
والحفاظ على استمرارية وديمومة حركة رؤوس األموال المحلية وتعزيز الدخل 

 .الفردي وتخفيض معدالت التضخم والبطالة
وهذه األهداف هي التي يحتاجها االقتصاد السوري في المرحلة القادمة. 
االستثمار األعلى والهدر األقل والتوزيع العادل واألسعار األقل واإلنفاق المنتج 

 .ير األقصى وحركة األسواق الفّعالة والفساد الصفري والتصد
إن استخدام أدوات االقتصاد المالي بحرفية وابتكار تسهم في عائدية 
أكبر لالستثمارات العامة والخاصة وفي تحويل الكتل المالية الضخمة لعوائد 
منتجة ال تضخمية عبر االستغالل األمثل لإلنفاق، وفي اقتصاد مالي ذكي 

بح عملية )مضاعف االستثمار( أكثر شمولية وفائدة وتعود عجلة وعلمي تص
اإلنتاج والخدمات إلى الدوران بسرعات مدروسة وتصبح الضرائب مشجعة 

 .للعمل واإلنتاج ال منفرة له، فما هو االقتصاد المالي المطلوب

 
االقتصاد المالي: هو فرع من فروع االقتصاد الذي يحلل استخدام وتوزيع 

المالية في األسواق المالية. وبناًء على أسس االقتصاد المالي يجب الموارد 
أن تأخذ القرارات المالية في االعتبار األحداث المستقبلية، سواًء كانت متعلقة 
باألسهم الفردية أو المحافظ االستثمارية أو السوق ككل. وعادةً ما يتم استخدام 
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لمخاطر وتكاليف الفرصة النظرية االقتصادية لتقييم كيف يمكن للوقت وا
والمعلومات ان تخلق حوافز أو مثبطات لقرار معين. وغالباً ما ينطوي ويرتكز 
علم االقتصاد المالي على إنشاء نماذج معقدة الختبار المتغيرات التي تؤثر 

 .على قرار معين
ومن الواجب ذكره أن عملية التحليل ودراسة االقتصاد المالي تتطلب 

الت األساسية واإلحصاءات ألن هذه هي األدوات القياسية اإللمام باالحتما
المستخدمة لقياس وتقييم المخاطر المالية بشكل عام فعلم االقتصاد المالي 
يعمل على دراسة القيمة العادلة والمخاطر والعوائد وتمويل األوراق المالية 

في ذلك  واألصول ويتم أخذ العديد من العوامل النقدية في االعتبار أيضًا بما
 .أسعار الفائدة والتضخم

إن اتخاذ القرارات المالية ليس دائمًا عملية مباشرة، ويمكن أن يؤدي 
الوقت والمخاطر )عدم اليقين( وتكاليف الفرصة البديلة والمعلومات إلى خلق 
حوافز أو معيقات ويستخدم علم االقتصاد المالي النظرية االقتصادية لغايات 

ياء معينة على عملية صنع القرار مما يوفر للمستثمرين تقييم كيفية تأثير أش
 .األدوات الالزمة إلجراء عمليات التواصل الصحيحة فيما بينهم

 
وعادًة ما ينطوي علم االقتصاد المالي على إنشاء نماذج معقدة الختبار 
المتغيرات التي تؤثر على قرار معين وغالباً ما تفترض هذه النماذج أن األفراد 

مؤسسات التي تتخذ القرارات تتصرف بعقالنية على الرغم من أن هذا أو ال
ليس هو الحال بالضرورة ويعتمد هذا الفرع من االقتصاد بشكل كبير على 
االقتصاد الجزئي ومفاهيم المحاسبة األساسية حيث إنه تخصص كمي 
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 .يستخدم االقتصاد القياسي باإلضافة إلى األدوات الرياضية األخرى 
 :النظريات الخاصة باالقتصاد المالي ومن أهم هذه النظريات العديد من

النظرية الكالسيكية لالقتصاد المالي: في هذا المبدأ ُينظر للضريبة 
 .المالية بحيادية وكذلك حيادية النفقات وتوازن ميزان المدفوعات

نظرية اإلنفاق العام: هذه النظرية تعمل على دراسة النفقات وتقسيماتها 
 .االقتصادية التي تعود على النفقات العامةواآلثار 

النظرية الكينزية لالقتصاد المالي: يتم اعتبار الضريبة بأنها وسيلة مالية 
ُتساعد على عملية إعادة توزيع الدخل وتدعم بعض القطاعات على حساب 

 .قطاعات أخرى 
فهل سيكون لالقتصاد المالي دور فاعل في مرحلة االقتصاد السوري 

 .… لنرى … القادمة 
 (134) حديث األربعاء االقتصادي رقم –العيادة االقتصادية السورية  

 https://4e-syria.com/?p=23815 .28/7/2021دمشق في 
 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 
 
 
 


