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

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

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 

 ؤول.   أطيب التمنيات. هو المس
 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 

االتحاد الجمركي: أداة قديمة ، وظيفة جديدة في العالقات بين  - 1
 االتحاد األوروبي وتركيا

 تركيا االتحاد األوروبي 2020نوفمبر  2ُنشر في 
 وكالة فرانس برس© جون ثيس 

رئيس مجلس االتحاد األوروبي تشارلز ميشيل )إلى اليمين( والرئيس 
 التركي رجب طيب أردوغان. الصورة: جون ثيس / وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم: سينم أدار ، نيكوال بيلوتا ، أوريلين دنيزو ، سنان إكيم ، دوروثي 
 وكارول واسيلوسكيشميد ، غونتر سوفرت ، إيلك تويغور ، 

تشير استنتاجات المجلس األوروبي بشأن العالقات الخارجية التي ُنشرت 
إلى استعداد االتحاد األوروبي للدخول في مرحلة جديدة  2020أكتوبر  1في 

في عالقاته مع تركيا. فمن ناحية ، يدين االتحاد األوروبي "بشدة انتهاك 
تركيا إلى االمتناع عن اتخاذ  الحقوق السيادية لجمهورية قبرص" و "يدعو

إجراءات مماثلة في المستقبل ، في انتهاك للقانون الدولي". كما تصر على 
في إشارة واضحة إلى استعراض  -حل الخالفات "من خالل الحوار السلمي" 

وتؤكد عزمها  -تركيا المكثف للقوة العسكرية في البحر األبيض المتوسط 
يا. من ناحية أخرى ، وافق االتحاد األوروبي على تطبيق العقوبات على ترك

على "إطالق أجندة سياسية إيجابية بين االتحاد األوروبي وتركيا مع التركيز 
بشكل خاص على تحديث االتحاد الجمركي وتسهيل التجارة ، واالتصاالت 
بين الناس ، والحوارات رفيعة المستوى" ، و "استمرار التعاون حول قضايا 
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شرط األساسي لبدء هذه األجندة الجديدة هو الحفاظ على "الجهود الهجرة ". ال
البناءة لوقف األنشطة غير القانونية تجاه اليونان وقبرص". بناًء على األبحاث 
المشتركة التي أجرتها ستة مراكز أبحاث أوروبية ، نقترح أن يفصل االتحاد 

. باإلضافة األوروبي صراحًة إطار االنضمام عن تحديث االتحاد الجمركي
إلى ذلك ، قمنا بوضع إطار عمل للمفاوضات حول االتحاد الجمركي 

 الحديث.
حتى اآلن ، التزم االتحاد األوروبي بقرار مجلس الشؤون العامة الذي 

والذي يستبعد ليس فقط فتح أي فصل جديد في  2018يونيو  26أعلنه في 
ديث االتحاد عملية العضوية ، ولكن أيًضا أي "مزيد من العمل نحو تح

(. حتى اآلن ، استندت بروكسل CUاالتحاد الجمركي التركي ") -األوروبي
 CUإلى التقدم المحرز في عملية العضوية وبدء المحادثات حول تحديث 

( 2( مبادرات نحو الديمقراطية وتحسين سيادة القانون ، و 1على شرطين: 
حو المركز الثالث. مواءمة أكبر مع السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي ن

الدول. ومع ذلك ، لم تنجح هذه االستراتيجية. لم يمنع توقف عملية العضوية، 
وعرقلة المفاوضات بشأن االتحاد األوروبي ، وإلغاء الحوارات رفيعة المستوى 
التراجع الديمقراطي في تركيا ، ولم يدفع أنقرة إلى الكف عن عسكرة سياستها 

تحاد األوروبي في شرق البحر المتوسط. على تجاه الدول األعضاء في اال
النقيض من موقفه الثابت ، استمر االتحاد األوروبي في االعتماد على تعاون 

 تركيا في مجاالت الهجرة ومكافحة اإلرهاب والدفاع.
في غضون ذلك ، تدهورت العالقات بين دول االتحاد األوروبي وتركيا 

وألمانيا وبدرجة أقل إيطاليا  بسرعة. بعض الدول األعضاء ، مثل فرنسا
وبولندا ، ترى بشكل متزايد أن تركيا تمثل تحدًيا لمصالحها الحيوية. بالنسبة 
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لآلخرين ، تحولت تركيا حتى إلى خصم يهدد أمنهم ، كما هو الحال مع 
قبرص واليونان. قامت تركيا بتكديس الالجئين على الحدود اليونانية وحاولت 

ح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين. في نظر بروكسل، إجبار أثينا على السما
انتهكت أنقرة المنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وتحدت الحقوق 
السيادية لليونان. اعترضت البحرية التركية سفن أبحاث نرويجية وإيطالية 
وإسرائيلية في المنطقة االقتصادية الخالصة في قبرص. بدت السفن الحربية 

ة في مرحلة ما مستعدة إلطالق النار على سفن البحرية الفرنسية التركي
واليونانية. منعت تركيا مؤقًتا تخطيط الناتو لدول البلطيق وبولندا إلجبار 
أعضاء الناتو على تصنيف القوات الكردية السورية على أنها منظمات 

 إرهابية.
تزايد على نظًرا لتحديات السياسة الخارجية التي تفرضها تركيا بشكل م

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي واالتحاد األوروبي ككل ، يظهر رفض 
ويرجع  -بروكسل السابق للنظر في إعادة التفاوض بشأن االتحاد الجمركي 

 -ذلك أساًسا إلى تراجع تركيا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وسيادة القانون 
ي ، عندما كان االتحاد يشبه إلى حد كبير بداًل من مذكرات العقد الماض

األوروبي ال يزال يعتقد أنه يمتلك القدرة على حث تركيا على التحول إلى 
 الديمقراطية.

 نهج فاصل في سياسة االتحاد األوروبي تجاه تركيا
يشير هذا الواقع الجديد إلى أن الحاجة إلى مفاوضات تستخدم كل من 

ي الجانب الذي كان االتحاد العصا والجزرة قد حلت محل النفوذ السابق األحاد
األوروبي يتمتع به فيما مضى على تركيا. حتى وقت قريب ، لم يكن لدى 

مثل تحرير  -االتحاد األوروبي ، الذي يرفض جميع المطالب التركية تقريًبا 
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الكثير ليقدمه في  -التأشيرات والحوارات رفيعة المستوى واالتحاد الجمركي 
دم وجود ما تخسره في عالقاتها مع أوروبا ، لم التفاوض مع أنقرة. نظًرا لع

يكن لدى أنقرة أي حافز ألخذ مصالح االتحاد األوروبي أو مصالح الدول 
 األعضاء في االتحاد األوروبي في االعتبار.

وبالتالي ، فإن التحول الواضح األخير في وضع االتحاد األوروبي لم 
نفوذًا التي يمكن أن  هي األداة األكثر CU يحدث في فراغ. ربما تكون 

يستخدمها االتحاد األوروبي للمساومة مع تركيا. عالوة على ذلك ، هناك 
أيًضا اهتمام في جميع الدول األعضاء تقريًبا بتعميق االتحاد الجمركي. قرار 

بعدم فتح  2018يونيو  26مجلس الشؤون العامة لالتحاد األوروبي في 
ن الواضح جًدا أن تركيا لم تعد فصول جديدة في عملية العضوية متسق. م

تفي بمعايير كوبنهاغن. ومع ذلك ، فإن قرار المجلس لتطبيق نفس اإلطار 
يعكس مواقف فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص ،  CU على التعامل مع

 .ويتجاهل ميول الدول األعضاء األخرى 
دول االتحاد األوروبي التي خضعت للبحث ، مثل إسبانيا ، وبولندا ، 

إيطاليا ، واليونان ، وكذلك فرنسا وألمانيا ، لديها مصالح بيئية قوية في و 
. سواء 1995تعميق اتفاقية التجارة التي عفا عليها الزمن إلى حد ما منذ عام 

كانت مجتمعات األعمال أو وزارات التجارة ، فإن أصحاب المصلحة 
اإلمكانات  االقتصاديين الرئيسيين في كل من هذه البلدان الستة يدركون 

الممتدة. يشمل اإلطار  CU العظيمة للمنافع التجارية التي يمكن أن توفرها
الشامل مشاريع مشتركة في الدفاع ومصادر الطاقة المتجددة والنظام المالي 
والبناء. يمكن أن تسهل اتفاقية جديدة الوصول إلى المناقصات الحكومية ، 

فيد من إمكانات تركيا كدولة والسوق المحلي الضخم للبالد. يمكن أن تست
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مرسلة للسياح وتسمح بالمالحة الساحلية. ال يزال ُينظر إلى تركيا على أنها 
أن  CU مركز واعد ألسواق آسيا الوسطى والشرق األوسط. من شأن تعميق

 .يضمن سالسل القيمة الحالية ويؤكد مصداقية تركيا كوجهة استثمارية
ة للدول األعضاء في االتحاد على الرغم من هذه الفوائد الملموس

األوروبي، فإن أصحاب المصلحة السياسيين على وجه الخصوص يدركون 
نظًرا لمشاكلها االقتصادية ، كما  CU جيًدا أن تركيا ستستفيد أكثر من تعميق

يتضح من انخفاض دخل الفرد في السنوات األخيرة. عالوة على ذلك ، هناك 
فأة لتركيا، بالنظر إلى موقفها المتشدد قد تبدو كمكا CU خطر من أن ترقية

 وتقاربها ، الهجرة لحركات واستخدامها ،في شرق البحر األبيض المتوسط 
 عن فضال ، الناتو مع يبدو ما على التضامن مستوى  وانخفاض ، روسيا مع

 مخاوف تهيمن ، ذلك ومع. القوقاز في ومؤخرا وليبيا سوريا في تدخالتها
لبلدان التي شاركت في البحث ا جميع في النقاش ىعل الخارجية السياسة

تقريًبا. وبالتالي ، فإن فصل إعادة تفاوض االتحاد الجمركي عن إطار 
االنضمام وجعله مشروًطا بالمواءمة في السياسة الخارجية والمسائل األمنية 

 .يمكن أن يساعد تركيا في السياسة الخارجية األحادية الجانب والعسكرية
إلى طاولة المفاوضات يمنح االتحاد  CU فإن جلب تحديثباختصار ، 

األوروبي الفرصة للتعبير عن اهتمام تركيا المستمر بالمسألة. وسيساعد أوروبا 
على إنشاء فضاء تواصل قائم على القواعد حيث يمكن لالتحاد األوروبي 
 وتركيا التفاوض على مواقفهما. على هذا النحو ، يمكن لالتحاد األوروبي أن

يساهم في تخفيف حدة النزاعات الحالية مع تركيا دون تعريض تعاون أنقرة 
للخطر. عالوة على ذلك ، فإن إعادة إدماج تركيا في المجتمع مرة أخرى في 
الدوائر الدبلوماسية قد يساعد أوروبا في إقناع تركيا بااللتزام باالتفاقات. أخيًرا 
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شأن االتحاد الجمركي أن تساعد وليس آخًرا ، يمكن لعملية إعادة التفاوض ب
أوروبا في إنشاء إطار مشترك للعالقات مع تركيا بطرق تجعل سياسات فر ِّق 

 .تسد التركية غير فعالة
ومع ذلك ، ينبغي لبروكسل االنتباه إلى بعض المزالق الجادة وحل 

 CUالخالفات الداخلية األساسية من أجل االستفادة من المفاوضات على 
 اء المساومة مع تركيا.بشكل جيد أثن

أواًل وقبل كل شيء ، يجب على الدول األعضاء قبول أن لديهم وجهات 
نظر مختلفة بشأن اآلثار السياسية المترتبة على إعادة االتحاد الجمركي ، 

بالعضوية التركية في االتحاد األوروبي.  CUوعلى وجه الخصوص ، ارتباط 
في هذا الشأن. ومن المثير لالهتمام  تختلف المناهج الوطنية اختالًفا كبيًرا

وعلى غرار أنقرة ، أن أثينا تعارض بشدة فكرة أن االتحاد الجمركي الحديث 
قد يعمل كبديل لعضوية تركيا. في فرنسا ، وبعيًدا عن نظر الجمهور ، يفكر 
بعض النقاد في هذه الفكرة بالضبط. وبالتالي ، يتعين على بروكسل إجراء 

وبالتالي التوقعات تجاه  -لى موافقة االتحاد األوروبي مفاوضات الحصول ع
بشكل منفصل عن تحديث االتحاد األوروبي. هذا ال  -التحول الديمقراطي 

يعني أن االتحاد األوروبي لم يعد مهتًما بتراجع تركيا عن الديمقراطية. إنه 
اسة بداًل من ذلك اعتراف بحدود القوة المعيارية لالتحاد األوروبي على السي

الداخلية التركية ، من ناحية ، والحاجة المتزايدة للتعاون مع تركيا في مجاالت 
 السياسة الخارجية واألمن ، من ناحية أخرى.

ثانًيا ، يجب أن يثبت االتحاد األوروبي التزامه بإقامة عالقات عملية مع 
نوعة تركيا. تحقيقا لهذه الغاية ، يتعين على بروكسل أن تدرك المناقشات المت

، فضال عن درجات االستعداد  CUللغاية حول هذه المسألة ، بما في ذلك 
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المختلفة في الدول األعضاء المختلفة. في بعض البلدان ، اتخذت الحكومات 
ومجتمعات األعمال والمنظمات غير الحكومية قراًرا بالفعل ، بينما في دول 

ى االنخراط في اتصال أخرى ال تجذب هذه القضية االنتباه. تحتاج بروكسل إل
استراتيجي مع الدول األعضاء ، ولفت االنتباه إلى الفوائد االقتصادية والتأكيد 

هي قضية منفصلة عن مستقبل تركيا في االتحاد  CUعلى أن ترقية 
 األوروبي.

ثالًثا ، يتعين على االتحاد األوروبي إرسال رسالة واضحة إلى تركيا 
اتفاقية التجارة الحالية فقط في حالة استيفاء  مفادها أنه على استعداد لتعميق

شروط معينة. يجب على تركيا معالجة وإصالح العدد المتزايد من المهيجات 
التجارية في السنوات األخيرة في سياق االتفاقية الحالية. تم اإلبالغ عن هذا 
الوضع دون استثناء من قبل جميع البلدان التي شاركت في البحث المشترك. 

على أنقرة أيًضا احترام التزاماتها بالتعاون مع أوروبا بشأن إدارة الهجرة. يجب 
كشرط ثالث ، يجب على تركيا إعادة تأسيس نفسها كشريك موثوق لألمن 
األوروبي. هذا ممكن فقط من خالل إظهار االهتمام الصادق بالتعددية 

البحر  والدبلوماسية. يجب على أنقرة إنهاء التهديدات العسكرية في شرق 
 والعمل وفًقا للمصالح المشتركة للتحالف عبر األطلسي.األبيض المتوسط 

ولكن ليس  -رابًعا ، يجب أن يكون االتحاد الجمركي الوسيلة المركزية 
لالتحاد األوروبي إلعادة إشراك أنقرة. في استنتاجاته ، تحدث  -الوحيدة 

وبالتالي التلميح  المجلس األوروبي عن تسهيل االتصاالت بين األشخاص ،
إلى خطوات نحو تحرير التأشيرات ، على األقل بالنسبة لبعض مجموعات 
المسافرين من تركيا. هنا ، يجب أن تتقدم بروكسل بالتزامات أقوى ألن 
التعامل مع هذه القضية طال انتظاره. باإلضافة إلى ذلك ، لكي تثبت نفسها 
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قق توازًنا بين مبدأ كفاعل موضوعي وعادل ، يجب على بروكسل أن تح
التضامن الداخلي والسياسة الواقعية وغير المتحيزة في شرق البحر األبيض 
المتوسط. وهذا يتطلب اإلشارة إلى أنه يتم سماع المزاعم التركية المبررة ، 
لكن األساليب التي تستخدمها أنقرة غير مقبولة ، ألنها تقصر كثيًرا عن 

 ف الدبلوماسية.متطلبات القانون الدولي واألعرا
 توصيات لتركيا

على تركيا أن تدرك أن الوقت يعمل ضدها. تشهد أنقرة تدهوًرا سريًعا 
في صورتها كوجهة بيئية. أدى التحول إلى النظام الرئاسي التنفيذي إلى شل 
البيروقراطية التجارية واالنحدار السريع في مستوى الثقة في الجهاز القضائي. 

ية تشعر باألمان في تركيا ، وقد أعربت الشركات لم تعد الشركات الفرنس
األلمانية مراًرا وتكراًرا عن مخاوفها بشأن سالمة الموظفين األتراك. بدأت كل 
من جيرمان والشركات الفرنسية بالفعل في البحث عن وجهات استثمارية 
بديلة، كما يتضح من قرار فولكس فاجن األخير بإلغاء خطط إنشاء مصنع 

 كيا.جديد في تر 
عالوة على ذلك ، تواجه أنقرة احتمااًل غير مرحب به يتمثل في أن 
المشاعر العامة تجاه تركيا تتدهور ، حتى في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا 
وبولندا ، حيث يشعر عامة الناس بمشاعر إيجابية تجاه تركيا. ال يقتصر 

لتركيا في إحداث  األمر على التراجع الديمقراطي والسياسة الخارجية العسكرية
 هذا التغيير فحسب ، بل أيًضا االتجاهات نحو الشعبوية اليمينية في أوروبا.

أخيًرا وليس آخًرا ، فإن تمسك القيادة التركية ببعض وجهات النظر غير 
التقليدية بشأن المسائل االقتصادية والمستقبل االقتصادي للبالد يهدد بإفشال 

دث. ومن األمثلة على ذلك اإلصرار المح CUطلب تركيا المستمر على 
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على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على حساب اغتصاب السيطرة على 
السياسة النقدية من البنك المركزي المستقل نظريًا. باإلضافة إلى ذلك ، على 

، فإن الحكومة التركية لم  CUالرغم من كل خطابها الرسمي المؤيد التحاد 
. ومن Cus¬tomsحات لتعميق عمل اتحاد تنفذ بعد العديد من اإلصال

األمثلة على ذلك مساعدات الدولة ، والتمييز المؤسسي لمقدمي العطاءات 
 األجانب ، والمناقصات غير الشفافة للغاية.

قد يساعد تعميق االتحاد الجمركي في إبقاء تركيا قريبة من أوروبا من 
ائي والشفافية في آليات خالل آثارها المحتملة غير المباشرة على النظام القض

التمويل التي يستخدمها الحزب الحاكم. ومع ذلك ، بدون إظهار إرادة قوية 
من جانب أنقرة لعكس التراجع الديمقراطي للبالد ، لن يكون اتحاد القوميات 

 المتعمق وحده كافيًا إلبقاء تركيا في أوروبا.
ادة إلع Fanackاإلذن إلى  CATS / SWP Berlinمالحظة: قدمت 

نشر وترجمة هذه المقالة. ومع ذلك ، فإن المؤلفين ال يتعرفون على الترجمة. 
لم يحظ المؤلفون بفرصة مراجعة الترجمة بعد إجرائها بسبب نقص القدرات 

 .CATS / SWPاللغوية الالزمة في 
-https://www.swpمالحظة: تم نشر هذه المقالة في األصل على 

berlin.org/  اآلراء الواردة في هذا المقال هي آراء  .2020في أكتوبر"
 ."Fanackالمؤلف وال تعبر بالضرورة عن آراء 

https://fanack.com/economy-en/new-function-in-eu-turkey-
relations~153617/ 
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 مهاتير محمد.. طبيب صنع نهضة ماليزيا.. ماذا تعرف عنه؟ - 2

 10.07.2021 | 
ير محمد صانع نهضة ماليزيا الذي ولد مهات 1925تموز عام  10في 

 حول بالده من بلد زراعي ضعيف الى دولة صناعية صاعدة وقوية.
ولد مهاتير محمد في ضاحية فقيرة في مدينة ألور سيتار عاصمة والية 
 قدح بماليزيا وكان والده معلما وكان مستوى عائلته متواضعا اجتماعيا وماديا.

ى دراسته الثانوية في مدرسة انجليزية كان مهاتير متفوقا في دراسته وانه
ثم التحق بكلية الطب في كلية الملك إدوارد السابع الطبية في سنغافورة حيث 

، وعمل في حكومة بالده التي كانت تحت االحتالل 1953تخرج منها عام 
ترك الوظيفة وفتح عيادته الخاصة  1957البريطاني، وبعد استقاللها عام 

 .تارفي مسقط رأيه ألور سي
 1970ابدى مهاتير منذ بداية حياته شغفه بالسياسة وقد اصدر عام 

كتاب "معضلة الماليو" )الماليو احد األعراق التي تتكون منها ماليزيا 
أثار جدال كبيرا من خالل انتقاده القوي لشعبه،  باإلضافة الى الصينيين( 

 ودعاه للعمل وإحداث ثورة صناعية.
ثم نائبا لرئيس الوزراء حسين اون عان  1975عين وزيرا للتعليم عام  

تموز عام  16ثم وزيرا للتجارة ثم تولى رئاسة وزراء ماليزية في  1978
 مما جعله صاحب القرار في تنفيذ السياسات التي تضمنها كتابه.  1981

تضمنت أجندة مهاتير الحكومية اعطاء االولوية للتعليم العالي والبحث 
كبيرة، واهتم بمحو األمية وتعلم اللغات، وبالتدريب  العلمي فخصص له ميزانية

والتأهيل الحرفي والمهني، والبحث العلمي بإرسال نخبة من الطلبة الماليزيين 
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 للدراسة في الجامعات األجنبية.
عاما من حكمه مكانة مهمة لبالده بين الدول  22وحقق مهاتير خالل 

مليارا، ووصل  ٩٨ارات إلى ملي 3الصاعدة حيث ارتفع االحتياطي النقدي من 
مليار دوالر وبات قطاعا الصناعة والخدمات  ٢٠٠حجم الصادرات إلى 

% من الناتج المحلي اإلجمالي بعد ان كان القطاع االهم 90يساهمان بقرابة 
 سابقا هو القطاع الزراعي.

واعلن  2003استقال مهاتير محمد من منصبه في تشرين االول عام 
 2018من عمره اال انه عاد في ايار عام  76و في الـ اعتزاله السياسة وه

 وفاز باالنتخابات البرلمانية وتسلم منصب رئيس الوزراء.
قام بفتح العديد من  من عمره 93بعد تسلمه مباشرة لمنصبه وهو في الـ 

ملفات الفساد التي كانت في فترة حكم سلفه نجيب عبد الرزاق وتمكن من 
 ة الدولة.اعادة المليارات الى خزين

 https://syria.news/7b921047-10071912.html، سيريانيوز

 

 الرقمنة وحضارته الجديدة - 3

 2021-08-02  اون البن  الدكتور قحطان السيوفي |
هل وصلت البشرية إلى حقبة صعود حضارة مختلفة وجديدة، أي عصر 

 مباشراً للتبدل بحيث تكون التقنيات الرقمية هي المكون الرئيس، وسبباً  الرقمنة،
 العميق فكريًا وثقافيًا، وبالتالي تطلق عصرًا جديدًا غير مسبوق تصبح فيه

المعلومات الرقمية عصب كل شيء ومكونه األساسي، وتتحكم في كًل ما 
 يحصل؟

 التكنولوجيا في سبيلها لتصبح من الحروب التجارية الجديدة. ففي خضم سباق
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 أدت المنافسة بين الواليات المتحدةالهيمنة على تكنولوجيات المستقبل، 
 والصين إلى حظر استيراد وتصدير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وأشباه
 .المواصالت، والتطبيقيات األمنية القائمة على البيانات

 في عصر الرقمنة، الخدمات الجديدة المبنية على البيانات؛ كالذكاء
 واإلنترنت، والحاسوب الكمي،االصطناعي، وشبكات الجيل الخامس التالية، 

 أفسحت المجال لمحركات نمو جديدة تبشر بتحويل أنشطة برمتها ورفع
 اإلنتاجية. وقد تسارع هذا االتجاه العام نحو مزيد من الرقمنة والترابط

 .19 –الشبكي في العالم بعد انتشار جائحة كوفيد 
 على تقنياتاالقتصاد الرقمي يعني االقتصاد الذي يعتمد بشكٍل رئيٍسِّ 

 .الحوسبة الرقمية، وُيطلق عليه أحيانًا اقتصاد اإلنترنت أو اقتصاد الويب
 االقتصاد الرقمي الجديد هو اقتصاد مبنيٌّ على نظام يحركه وينظمه المعرفة
 وانتشار المعلومة والسيطرة عليها، ويرتكز في تطبيقه على أبعاٍد متعددة

 للشبكة العنكبوتية التي تتيح لعل من أبرزها االنتشار الواسع والسريع
 للناس ولرجال األعمال استكشاف العالم وإجراء عملياٍت تجاريٍة معقدةٍ 

ومتعددٍة، في الوقت نفسه االقتصاد المتصل بالشبكة يتمكن من الوصول 
ويسر إلى كل أنحاء العالم لجمع المعلومات وصنع القرارات وتعزيز  بسالسة
سمح كذلك للسارقين والمخربين والجواسيس االقتصادية. كما أنه ي الكفاءة

أعمال السلب أو الغش أو التالعب أو التدمير. فالرقمنة والترابط  بمواصلة
انتشار المعرفة وفي الوقت نفسه أثارا مخاوف أمنية جديدة، من أبرز  عجال

وسمات االقتصاد الرقمي االنتشار الكبير لحجم البيانات إضافة  خصائص
الذي سيصبح أكثر « السيبراني»المعلومات أو ما يعرف بـالخاص ب إلى األمن

 .على هذه البيانات آمنة أهمية للحفاظ
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التحول إلى االقتصاد الرقمي ينطوي على تحديات اقتصادية وسياسية 
فريدة ومتنوعة تتطلب وضع قواعد واضحة للعمل، بالمقابل أسهم  واجتماعية

كترونية عبر الحدود، وجهود اإلنترنت في تسهيل تفشي الجريمة اإلل إدخال
على مواجهة الجريمة اإللكترونية القت عقبات من تعارض المصالح  التعاون 

 المشاركين، واعتبارات األمن الوطني، والفروق بين النظم القضائية بين
 .والجنائية

 يحتاج المستخدمون إلى حمايتهم من جرائم الفضاء اإللكتروني إلى موارد
 بيانات، إال أن هناك حاجة إلى عمل المزيد بسبب تكراركبيرة لمنع اختراق ال

 كسرقة بيانات بطاقات االئتمان من ماليين المستهلكين»هذه الخروقات 
 وينبغي أن تكون قوانين المسؤولية أكثر صرامة لتعويض«. بالمتاجر الكبيرة

 .الخسائر الضخمة التي تكبدها ضحايا سرقة البيانات الشخصية
لصين تخطط إلصدار أول عملة سيادية رقمية، وقد حذر من ناحية أخرى؛ ا

شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، من أن جهود بكين، التي تبذلها في  مؤسس
 .يجعلها تتجاوز التمويل األميركي بشكل كبير الرقمنة، قد

 بموجب نظام المدفوعات الرقمية، سيكون من الممكن للحكومة الصينية تتبع
 قال المسؤولون إنها ستساعد على مكافحة غسل المعامالت النقدية، التي

 .األموال، وتمويل األعمال اإلرهابية
 إذا اعتمدت كثير من الدول العمالت الرقمية، فإن هذا قد يقلل من تعرض
 .الصين للمؤسسات المالية األميركية، ما يجعل البالد أقل عرضة للعقوبات

 عي للوصول إلى إجماعالتعاون الدولي بشأن المسائل الرقمية يتطلب الس
 اآلراء حول المبادئ العامة والمؤسسات المشتركة لحل المشكالت المطروحة،
 .والمساعدة على وضع إطار واضح المسار ومفتوح للتجارة الدولية
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 ومن االقتراحات المحددة األخرى إنشاء مجلس لالستقرار الرقمي، على غرار
 واعد التنظيمية والسياساتمجلس االستقرار المالي، لوضع المعايير والق

 المشتركة، وتبادل المعلومات، ويمكن أن يساعد ذلك على حماية االستقرار
 المالي من الهجمات اإللكترونية والعمل لوضع ميثاق للحقوق التكنولوجية،
 .وإعداد اإلحصاءات الموحدة لالقتصاد الرقمي

معهد  ما مستقبل المال في العصر الرقمي؟ كان هذا موضوع ندوة في
ضمن االجتماعات السنوية المشتركة لصندوق « لالقتصاد الدولي بيترسون »

 .والبنك الدولي في واشنطن النقد الدولي
 هذه الفكرة الجديدة أجبرت صناع السياسة على التفكير بجدية بأن المال مهم
 للغاية بحيث ال يمكن تركه للقطاع الخاص وحده. في هذا السياق، تقدم العملة

 ة وحدات جديدة للحساب ومخازن للقيمة ووسائل الدفع. وبالتالي، توفرالمشفر 
 .بنية جديدة إلنشاء واستخدام األموال

 شبكة اإلنترنت هي البنية األساسية لمسار العولمة اليوم، ينظر العالم إلى
 اإلنترنت في أي بلد كأنه إيقاف األوكسجين والكهرباء والماء عن« قطع»

 خطير لإلرهاب وتجنيد عناصره ونشر أفكاره المتطرفة الناس، هو أيضاً مجال
 .والجريمة المنظمة واالتجار بالبشر والجرائم األخالقية
 .عصر الرقمنة وحضارته أصبح المؤثر األهم على البشر بسلبياته وإيجابياته

 التقنية الرقمية سحبت البساط من تحت أقدام قطاع التجزئة عن طريق التجارة
 ي التي تزلزل القطاع المصرفي بالعمالت الرقمية، وتدمراإللكترونية، وه

 .القطاع اإلعالمي التقليدي بمنصات عديدة ومختلفة
التوحش »ألون ماسك: الكل يتوقع قدوم حقبة « تسال»قال مؤسس شركة 

في المستقبل سيكون مرتبطًا بالتطور « الرقمنة»وما ستؤول إليه  ،«الرقمي
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رى كالفيزياء واإللكترونيات كل ذلك ستكون الخوارزميات وعلوم أخ في عالم
، في عصر الرقمنة «المواطنة الرقمية»وبناء « المواطن الرقمي»تشكيل  غايته
في األفق نذر صراع تكنولوجي متواصل، تكتنفه مخاطر تمزٌق عالمي،  تلوح

يصاحبه من تداعيات مناوئة، األمر سيقتضي مواصلة بذل الجهود  مع ما
 .باتجاه زيادة وتفعيل التعاون الدولي الثقة وإعادة بناء

 العالم يمر في مرحلة بناء مفاهيم جديدة تالئم التغيرات التقنية الكبرى 
 الحاصلة، ومن المتوقع تأسيس قيم وقواعد جديدة ومختلفة تمامًا على

 .المستويين الفردي والجماعي
ذين عصر الرقمنة والحضارة الجديدة سطع نورها وعلى األفراد والدول ال

 يزالون يقيمون خارج هذا العصر العمل بكل اإلمكانات للحاق بقطار عصر ال
 .الرقمنة مع مراعاة فارق التوقيت

 2021-08-02  اون البن  الدكتور قحطان السيوفي |
 

 بيتكوين تفقد وهجها أمام نجم صاعد.. هذه العملة قادمة بقوة - 4

 2021أغسطس  06الجمعة  
فرة، أكبر منافس لـ"بيتكوين"، بعيًدا مرة أخرى بعد حلقت عملة "إيثر" المش

ما يشير إلى تقييد إمدادات العملة  Ethereumترقية شبكتها األساسية 
 المشفرة وجعلها أكثر ندرة.

المست ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى 
م إلى حوالي لها في شهرين هذا األسبوع، مما دفع مكاسب "إيثر" لهذا العا

٪ في نفس الفترة بعد انخفاضها من 40بنسبة  بيتكوين ٪، قبل تقدم280

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/news/2021/06/10/f10103946.jpg
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 دوالر تقريًبا في أبريل. 65000مستوى قياسي بلغ 
الرئيسية، في وقت سابق أمس الخميس،  Ethereumتم إطالق ترقية 

٪ خالل األسبوع 20مما ساعد على تحقيق مكاسب قياسية لسعر "إيثر" بنسبة 
 دوالر. 40000عادة عملة بيتكوين إلى مستويات الماضي، وإ 

دوالر، إلى بلوغ قيمة سوق العمالت  3000وأدى ارتفاع سعر إيثر نحو 
تريليون دوالر، ارتفاًعا من أدنى مستوياتها  1.7المشفرة المجمعة ما يقرب من 

 تريليون دوالر سجلتها في يوليو. 1.2في اآلونة األخيرة عند 
م، يتوقع البعض في قطاع العمالت المشفرة أن مع تسارع صعود إيثريو 

 تتفوق على بيتكوين وتنتزع منها عرش العمالت المشفرة من حيث القيمة.
 Zumoوقال تيم سابانوف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة 

للبيتكوين والتشفير ومقرها اسكتلندا، في تعليقات لمجلة "فوربس": "يمكن أن 
 باعتبارها العملة المشفرة األولى في العالم".تزيح إيثر عملة بيتكوين 

 تحسينات على بلوكتشين
إلى تحسين تقنية بلوكتشين وجعل رسوم  Ethereumتهدف ترقية شبكة 

المعامالت المتزايدة أكثر قابلية لإلدارة. وتعد الترقية المعروفة باسم 
Ethereum 2.0  جزًءا من تحول شبكةEthereum  الذي طال انتظاره

ا عن نموذج العمل كثيف الطاقة الذي تستخدمه شبكة بيتكوين في بعيدً 
عمليات التعدين، أي خلق وحدات جديدة عبر حل معادالت رياضية. ومن 

 .2022غير المتوقع أن تتحقق الترقية الكاملة حتى عام 
أضاف سابانوف: "ما فعلته إيثريوم هو إلقاء نظرة على شيء موجود 

أفضل.. لديها مجتمع مطورين نابض بالحياة وجعله  -بيتكوين  -بالفعل 
 للغاية وهذا يعني أن النظام البيئي ينمو بسرعة مذهلة".
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إلى أن الشبكة قد تجاوزت مؤخًرا عملة بيتكوين  Ethereumيشير ثيران 
في عدد من مقاييس المراقبة عن كثب وأداء السعر على مدار العام الماضي. 

ل االثني عشر شهًرا الماضية، مقارنة ٪ خال600وارتفع سعر "إيثر" بنسبة 
 ٪ لـ"بيتكوين".250بزيادة قدرها 

وقال سابانوف أيضًا: "تجاوز عمالق التشفير مؤخًرا عملة بيتكوين في 
العدد اإلجمالي للعناوين اليومية النشطة، وال يظهر هذا الزخم أي عالمات 

المركزي على التباطؤ مع استمرار الشبكة في تشغيل اتجاهات التمويل ال
DeFi  وNFT ."الرئيسية 

 سوق بمليارات الدوالرات
( باستخدام تقنية التشفير كبديل DeFiأصبح التمويل الالمركزي )

للمنتجات المالية التقليدية مثل القروض والتأمين دون الحاجة إلى البنوك، 
(، سوقًا بمليارات الدوالرات NFTsإلى جانب الرموز غير القابلة لالستبدال )

تقريًبا  NFTو  DeFiمدى العامين الماضيين. وتعتمد جميع صناديق  على
 .Ethereumفي الوقت الحالي على التداول عبر تقنية بلوكتشين لشبكة 

أيًضا تدمير بعض الرموز المميزة لعملة  Ethereumستشهد ترقية 
"إيثر"، أو "حرقها"، مما يحد من الرموز الجديدة القادمة إلى السوق، ومن 

 ية النظرية، جعل الرموز المميزة أكثر ندرة.الناح
في وقت سابق من هذا األسبوع، ورد أن دان مورهيد، مؤسس صندوق 

مليار دوالر، والذي يركز على  2.8بقيمة  Pantera Capitalاالستثمار 
العملة المشفرة، قد توقع أن تقلب إيثريوم الطاولة على عملة بيتكوين في نهاية 

 700000من توقعات بأن يصل سعر بيتكوين إلى المطاف، على الرغم 
 دوالر لكل وحدة في غضون عشر سنوات فقط.
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وقال مورهيد لمنتدى رويترز غلوبال ماركتس يوم االثنين: "سترى انتقاال 
لألشخاص الذين يريدون تخزين الثروة، ويقومون بذلك في إيثر بدال من 

 بيتكوين فقط".
بوتيرين أن ترقية البرنامج تظهر  من جهته، أكد مؤسس الشبكة فيتاليك

أيًضا أن شبكة إيثريوم في وضع جيد إلجراء المزيد من التغييرات التي ستقلل 
من استخدامها للطاقة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، أعرب كثيرون في مجال 
العمالت المشفرة عن دعمهم لترقية إيثريوم، مدعين أنها ستكون مفيدة على 

 مالت المشفرة.نطاق واسع لسوق الع
 Anchorageقال ديوغو مونيكا، الشريك المؤسس ورئيس بنك التشفير 

Digital  لمجلة "فوربس": "بالنسبة للعديد من العمالت المشفرة وتطبيقات
DeFi  المرتبطة بها، يعد هذا دفعة كبيرة لتحسين الكفاءة، وهو أمر جيد جًدا

 لنظام التشفير البيئي الشامل".
https://albiladpress.com/news/2021/4680/finance/718568.html 
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 نية:االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولو  -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
5 - Selling Fast and Buying Slow  

by Greg Rosalsky 
If you’re Jeff Bezos, you’re not going to have some random 

dude manage your money and hope for the best. You’re not gonna 
open up a Robinhood account and risk it all on meme stocks like 
Gamestop. You’re going to hire the type of investor who has a PhD 
in mathematics and drives a Bugatti; a go-getter who wakes up 
with a turmeric latte and pores over satellite images of factories in 
Asia to predict the earnings of some 3D printing company most of 
us have never heard of. We’re talking about the best of the best in 
finance.  

Billionaires and gigantic institutional investors turn to these 
financiers because they want their investments to make the most 
money possible, which requires making the right calls on both 
buying and selling stocks. New research confirms they’re whizzes 
when picking which stocks to buy. But when it comes to the other 
important part of their job, picking which stocks to sell and when — 
even these titans of finance are no better than a drunken monkey 
throwing darts. 

 Augusto Ordóñez/Pixabay 
The story of this study begins several years ago, when two of 

its co-authors were feuding in graduate school. Lawrence Schmidt, 
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now at MIT, was trained in the old school of economics, which 
asserts that investors behave rationally when they buy and sell 
stocks, carefully sifting through information on companies and 
making the best trades they can. Alex Imas, now at the University 
of Chicago Booth School of Business, was trained in behavioral 
economics, which asserts that people’s trading decisions can be 
— and often are — steered off course by the pesky flaws of our 
brains. “And we started this paper with the idea of settling the fight 
between the two of us,” Schmidt says.  

As luck would have it, they met a professional investor named 
Rick Di Mascio. Di Mascio runs a company called Inalytics, which 
tracks the investing activity of major financial companies’ investors 
in order to assess and improve their performance. He had spent 
years collecting rich data on the trades and portfolios of the titans 
of finance. Like Imas and Schmidt, he wondered whether these 
elite investors make systematic mistakes when trading. And after 
seeing a presentation given by Imas at a conference, Di Mascio 
offered the economists his glittering dataset. Now equipped with 
the data, Imas and Schmidt could finally settle their feud. 

Fancy-Schmancy Financier Vs Drunken Monkey 
Schmidt, Imas, and Di Mascio joined forces with Klakow 

Akepanidtaworn, a financial economist now at the International 
Monetary Fund. The economists analyzed data on 783 big-time 
investors from January 2000 to March 2016. To give you a sense 
of how elite these investors are, they manage portfolios averaging 
almost $600 million. They typically focus on trying to maximize 
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investment returns for one or two important clients, like a multi-
billionaire, a massive pension fund, or a sovereign wealth fund.  

The first part of these economists' study evaluates the 
investors’ performance. To do that, the economists compare their 
trading decisions to what they could have done instead. And they 
decided to compare them to the simplest alternative investment 
strategy they could think of, “which is almost literally throwing a dart 
at a list of the names that exist in their portfolio and buying or 
selling that instead of the company that the investor actually chose 
to buy or sell,” Schmidt says. In other words, it’s fancy-schmancy 
financier vs monkey randomly throwing darts. 

The economists’ first big finding is that these financiers are 
real whizzes when it comes to buying stocks. They’ve got skills 
that could justify charging client’s high fees. The average stock 
they choose to buy outperforms the random dart-throwing monkey 
by 1.2 percentage points. That might not seem like a lot, but, with 
the power of compound interest, it really adds up over time. It 
makes these investors rockstars in the world of finance. They’re 
earning those Bugattis. 

But then the economists looked at these investors’ 
performance when selling stocks. It turns out they’re bad, much 
worse than the monkey. The stocks the investors sold ended up 
going up in value faster than the stocks they decided to keep. If 
their clients had instead hired the monkey with darts to randomly 
choose which stocks to sell, the clients’ portfolios would have 
earned 0.8 percentage points more per year. Again, that is a huge 
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amount in the world of finance. Goodbye Bugatti, hello Ford Focus. 
So... What The Heck? 
The economists next try to figure out why the elite investors 

are good at buying stocks yet bad at selling stocks. And the basic 
theory they land on is these investors spend much more brain 
energy on buying stocks than selling them. 

The title of their study is “Selling Fast and Buying Slow,” a 
reference to Nobel Prize-winning psychologist Daniel Kahneman’s 
book Thinking, Fast and Slow. The book summarizes decades of 
Kahneman and his late coauthor Amos Tversky’s research about 
human decision-making. This research sowed the seeds for what 
has blossomed into behavioral economics.  

Kahneman offers a framework for thinking about how humans 
think. He says people have two systems in their brain. System 2 is 
the more deliberative, rational way we make decisions, the one we 
use when we can sit down and slowly ruminate about the world. 
System 1 is the automatic, instinctual way we make decisions. It’s 
the part of the brain that our ancestors developed when they were 
getting chased by lions in the Serengeti. When you’re getting 
chased by lions, you’ve got to think fast. And so we’ve evolved to 
use these heuristics, or simple rules of thumb, to navigate a 
complex world on the fly. These mental shortcuts work a lot of the 
time, but they can also lead us to systematically make decisions 
that aren’t in our best interest. 

“The title of our paper is basically saying that people use the 
deliberative, System 2 when making buying decisions and use the 

https://click.nl.npr.org/?qs=fcb64f39f283e82dab159df733d915b2933d00983e6dd5a2aac469a674140b262f1ae56efa5a6940641fb858947cd7a87115803eeb39f060


  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 26ــ 

more intuitive, automatic System 1 when making selling decisions,” 
Imas says.  

To test this theory, the economists look closer at which stocks 
the investors tend to sell and which ones they tend to hold. And it 
turns out that the investors aren’t horrible at selling all stocks. If a 
company releases an earnings statement and all of a sudden the 
investor has an impetus to think more deliberately about that 
company’s stock, their decisions over whether to sell it dramatically 
improve. Their selling decisions are also much better when it comes 
to the best and worst performing stocks in their portfolio. It’s like 
when a stock becomes moreshiny, they pay more attention to it 
and start acting like a savvy financier again.   

It’s pretty darn surprising that elite investors are falling asleep 
at the wheel when it comes to a big part of their jobs. Previous 
research has found that small “retail” investors, like ones buying 
stocks in Gamestop, are steered astray by their mental flaws. But, 
we’re now talking about the creme de la creme of the finance world. 
There are literally millions, even billions, of dollars on the line.  

Imas believes that at least part of the reason is a general 
behavioral economics insight that people make worse decisions 
when they lack feedback. When investors buy stocks, they have 
something to look at and see how they’re doing. They can learn 
from past mistakes in buying stinkers and adjust accordingly. But 
when they sell a stock, poof it’s gone. They're not looking at the 
alternate universe where they held onto the stock and made gobs 
more money. They’re not learning from their past selling mistakes. 
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Schmidt says asset managers may be more focused on buying 
stocks because buying stocks is moresexy than selling them. When 
you buy some new, obscure stock that you expect to rocket for 
some smart reason, it makes you look good at your job. You can 
take the head of some sovereign wealth fund out to dinner and 
explain to her why you’re a genius for investing in some neat 
company.  

But, the bottom line is that these investment managers are 
failing to maximize returns for their clients. Without some changes 
to improve their selling decisions, they’d be better off strictly 
focusing on buying stocks and letting “a robot manage their selling 
decisions,” Schmidt says.  

And so, Schmidt, who has long ascribed to the traditional 
economic view that investors trade stocks rationally, appears to 
have lost the fight that originally inspired this study. “My big 
takeaway from this paper is even when we look at a sample of 
extremely talented, highly incentivized expert investors, they are 
still people,” Schmidt says. As simple as that sounds, it contradicts 
a school of thought that dominated economics for decades — a 
school that Schmidt once wholeheartedly embraced. Now, he says, 
“I think I’m becoming converted. I think I’m becoming a behavioral 
economist.” 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3301277 
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6 - Transfer z długu do akcji trwa 

Za nami najsłabszy miesiąc na rynku od czasu covidowej 
wyprzedaży. Główne trendy się jednak nie zmieniają – fundusze 
dłużne tracą uczestników, a oszczędności trafiają do bardziej 
ryzykownych portfeli. 

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński 
Autor Andrzej Pałasz 11.08.2021 
Mimo wyraźnej poprawy notowań funduszy dłużnych, do 

której doszło w czerwcu oraz lipcu, produkty te nadal notują 
odpływy oszczędności klientów. Nie rezygnują jednak oni 
całkiem z oferty TFI i częściowo przenoszą kapitał do bardziej 
ryzykownych strategii. 

Słabszy miesiąc na rynku 
Zarówno czerwiec, jak i lipiec większość funduszy obligacji 

kończyło z zyskiem. Był to efekt stopniowych spadków 
rentowności (wzrostu cen) polskich papierów skarbowych, 
podążających za głównymi rynkami. Przypomnijmy, że jeszcze 
z końcem maja przeciętna strata funduszy obligacji skarbowych 
długoterminowych, najmocniej narażonych na zmiany 
rynkowych oczekiwań co do wysokości stóp procentowych, 
sięgała 1,8 proc., tymczasem po siedmiu miesiącach tego roku 
ograniczała się do 1,3 proc. Duża część klientów nie załapała 
się jednak na odreagowanie funduszy dłużnych po ciężkim 
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początku roku. Już w kwietniu przeważały odpływy netto w tej 
kategorii, które nabrały tempa w maju i czerwcu. 

Ujemne saldo sprzedaży funduszy obligacji utrzymało się 
także w lipcu, a łącznie z tej grupy wycofano około 1,1 mld zł 
netto, czyli nieco więcej niż w dwóch poprzednich miesiącach – 
wynika ze wstępnych danych Izby Zarządzających Funduszami 
i Aktywami. Klienci uciekali przede wszystkim z portfeli papierów 
długoterminowych. Powodzeniem cieszyły się za to fundusze 
obligacji korporacyjnych, do których trafiło około 0,3 mld zł 
netto. 

Z drugiej strony inwestorzy w ostatnich miesiącach zaczęli 
dostrzegać dobre wyniki funduszy akcji. W lipcu tego typu 
strategie przyciągały kolejnych chętnych, a przewaga wpłat nad 
wypłatami wyniosła około 0,43 mld zł, co jednak jest nieco 
słabszym wynikiem niż w trzech poprzednich miesiącach. Tym 
razem inwestorzy byli dość obojętni wobec funduszy akcji 
polskich i stawiali przede wszystkim na akcje zagraniczne. Tego 
typu produkty zagarnęły niemal wszystkie wpłaty. Spośród 
krajowych rozwiązań dodatnie saldo pojawiało się prawie tylko 
przy funduszach akcji małych i średnich przedsiębiorstw. 

Część dotychczasowych uczestników funduszy dłużnych, 
zanim zdecyduje się na fundusz akcji, postawi zapewne na 
mieszany i to było widać w lipcu, kiedy fundusze mieszane 
cieszyły się sporo większym zainteresowaniem od akcji, 
pozyskując tym razem ponad 0,6 mld zł. Solidny udział w 
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napływach miały także portfele zdefiniowanej daty (w tym 
pracownicze plany kapitałowe), gdzie popłynęło około 0,46 mld 
zł. 

Łączne saldo sprzedaży było najniższe od kwietnia 
poprzedniego roku. Wówczas klienci TFI wycofali z funduszy 
około 2,5 mld zł netto i było to echo marcowego krachu, 
natomiast w kolejnych miesiącach saldo nie spadało już poniżej 
1 mld zł. W pierwszych miesiącach tego roku TFI przyciągały 
nawet blisko 5 mld zł miesięcznie (styczeń), co było jednym z 
najlepszych okresów w historii branży. Początek II połowy roku 
przynosi spadek zainteresowania funduszami i napływy rzędu 
0,5 mld zł netto. 

Akcje TFI pod presją 
Dla giełdowych TFI, które jako pierwsze przekazują na 

rynek dane o aktywach, lipiec był miesiącem stagnacji. Kapitał 
w funduszach Skarbca TFI skurczył się z 6811 mln zł na koniec 
czerwca do 6637 mln zł. Fundusze akcji Skarbca TFI notowały 
nieznaczne napływy, nie przekraczające 10 mln zł dla 
poszczególnych portfeli. Z kolei odpływy z funduszy dłużnych 
sięgały kilkudziesięciu milionów złotych. Najsłabiej wypadł 
Skarbiec Konserwatywny Plus, z którego wypłacono ponad 74 
mln zł netto. Pod względem stopy zwrotu od początku roku jest 
to jeden ze słabszych funduszy w grupie (dłużne uniwersalne), 
ze stratą 1,57 proc. (wycena na 6 sierpnia) wobec średniej 0,05 
proc. pod kreską. We wtorek akcje Skarbca Holdingu 
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zniżkowały o 2,4 proc., do 32,6 zł, co oznacza już około 30-
proc. przecenę od kwietniowego szczytu. Z kolei łączny kapitał 
w funduszach Quercusa wzrósł w poprzednim miesiącu z 3806 
mln zł do 3834 mln zł przy napływach w wysokości 15 mln zł 
netto. Notowany na NewConnect Caspar AM odnotował spadek 
aktywów o około 5 mln zł, do niecałych 1313 mln zł. 

https://www.parkiet.com/Fundusze-inwestycyjne-TFI/308119990-Transfer-z-dlugu-
do-akcji-trwa.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
002590e45e04&smconv=427e3082-9af7-4adc-93a9-
d97145a9764f&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=P
arkiet_newsletter_codzienny 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 

المركزي المصري على أسعار  توقعات بأن يبقي-استطالع - 7
 الفائدة دون تغيير

 2021, 4أغسطس  : نشر في مااليكا تابر 
أظهر استطالع لرويترز أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي 

جتماعه يوم الخميس، المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في ا
في ظل الحذر من خفض معدالت الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية 
ومحلية متزايدة. ويعتقد جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت 
رويترز آراءهم أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في 

 .االجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية
في المئة في حين أن سعر اإليداع عند  9.25عند ومعدل اإلقراض 

في المئة منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو  8.25
 .2014تموز 

 4.9إلى  مصر وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في
في مايو أيار، وهو ارتفاع أبطأ  4.8ن، ارتفاعا من بالمئة في يونيو حزيرا

مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من خمسة 
 .إلى تسعة في المئة والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر كانون األول

حتى مع بقاء “وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس 
المستهدف في يونيو  البنك المركزي  نطاقالتضخم دون الحد األدنى ل

)حزيران(، تتزايد ضغوط األسعار في مصر وسيتزايد معدل التضخم 
 .”الرئيسي خالل األشهر المقبلة

https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?p=108380
https://greatmiddleeastgate.com/?p=108380
https://greatmiddleeastgate.com/?p=108380
https://greatmiddleeastgate.com/?p=94938
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نقطة أساس في كل من  50وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 
نقطة أساس  300ي وسبتمبر أيلول بعد أن خفضها نوفمبر كانون الثان

 .لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا 2020في مارس آذار 
أسواق العمالت الرئيسية التي “وقال وائل زيادة من زيال القابضة 

يراقبها البنك المركزي، وهما اليورو والدوالر، كانت في الغالب مستقرة 
سيولة في السوق المحلية تبدو كافية ال“وأضاف  .”خالل الفترة الماضية

 .”وال تحتاج إلى مزيد من اإلجراءات لزيادتها
األسبوع الماضي، توقع  رويترز وفي استطالع منفصل أجرته

اقتصاديون أن يبلغ التضخم ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 
في المئة توقعها استطالع  6.4نيو حزيران، بانخفاض طفيف من يو 

 .مماثل قبل ثالثة أشهر
بالمئة في  6.8لألسعار  المؤشر الرئيسي وثمة توقعات بأن يبلغ

ن ، بعد تعديله بالرفع من توقعات أبريل نيسا2023/2022السنة المالية 
 صحيفة رأي اليوم األلكترونية .في المئة 6.2البالغة 

https://greatmiddleeastgate.com/?p=108423 
 

 مبيعات دول الخليج لألصول تتسارع مع انتعاش سعر النفط - 8

 2021, 5أغسطس  : نشر في 
سير أرامكو السعودية ومنتجو نفط خليجيون آخرون على خطى 
أبوظبي في خطط لجمع عشرات المليارات من الدوالرات من خالل بيع 
حصص في أصول بقطاع الطاقة، واالستفادة من انتعاش أسعار الخام 

https://greatmiddleeastgate.com/?p=106393
https://greatmiddleeastgate.com/?p=23113
https://www.raialyoum.com/
https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
https://greatmiddleeastgate.com/?m=202108
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 .لجذب المستثمرين األجانب
ة تمتلك عادة مصافيها ومحطاتها تسلط هذه الخطوات، في منطق

لتوليد الكهرباء وخطوط األنابيب، الضوء على الضغط على الدول التي 
تعتمد اقتصادياتها بشدة على النفط لجمع األموال لتنويع مصادر إيراداتها 
ودعم أوضاعها المالية التي تضررت من التراجع مؤخرا في أسعار النفط 

 .وجائحة فيروس كورونا
ان مطلعان إن أرامكو السعودية، بعد أن باعت حصة وقال مصدر 

أقلية كبيرة في خطوط أنابيب النفط التابعة لها إلى مستثمرين أجانب 
مليار دوالر في يونيو، تدرس بيع أصول في أنشطة المصب  12.4مقابل 

 .والمنبع كليهما
وقال المصدران إن أرامكو تتطلع لبيع خطوطها ألنابيب الغاز بموجب 

إلعادة استئجار األصول، وقد تعرض حصصا في مصاف للتكرير ترتيب 
 .ومحطات للكهرباء وربما محطات للتصدير في المستقبل

وقال أحد المصدرين إن حصصا في مشروعات ألنشطة المنبع مثل 
الهيدروجين قد تعرض أيضا على مستثمرين إستراتيجيين. وأضافت 

البحرين يدرسان أيضا مصادر أخرى أن المنتجين األصغر حجما ُعمان و 
 .بيع أصول مماثلة

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة استثمار تركز على الطاقة طلب 
يتطلع جميع منتجي النفط إلعادة تدوير رأس المال الذي “عدم نشر اسمه 

يرى ”قيدوه في أصول البنية التحتية واستخدامه في أشياء أخرى. و
 .”بةمستثمرو القطاع الخاص هذه األصول جذا

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( أول شركة نفط كبرى 
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في المنطقة تسعى إلى استثمارات من الخارج، إذ كونت شراكات في 
مليار دوالر  30أصول إستراتيجية وأصول غير أساسية لجمع أكثر من 

 .على مدار السنوات األربع الماضية
ذي بلغت قيمة مشاريعه وتستعد أدنوك اآلن إلدراج نشاطها للحفر ال

مليار دوالر، وسيكون ثاني طرح عام أولي من  11حوالي  2018في 
 .2017نوعه لوحداتها بعد إدراج ذراعها لتوزيع الوقود أدنوك للتوزيع في 

وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة بأن أدنوك تجعل من جذب 
قبل، وذلك المستثمرين األجانب عنصرا أساسيا في الطرح العام األولي الم

 .في إطار جهود البالد لدعم بورصة أبوظبي
ال تزال استثمارات الطاقة التقليدية شائعة على الرغم من التحول بعيدا 
عن الوقود األحفوري. وتوفر أصول مثل خطوط األنابيب ومحطات 

 .الطاقة عوائد ثابتة طويلة األجل في بيئة من انخفاض أسعار الفائدة
كو أين ستنفق حصيلة بيع الحصص. وتتطلع ولم تحدد أدنوك وأرام

كالهما إلى االستثمار في مشاريع للطاقة النظيفة. وتحتاج أرامكو أيضا 
ألن تضمن لمساهمي األقلية حصتهم في التوزيعات السنوية المقترحة 

مليار دوالر في السنوات الخمس التالية منذ الطرح  75للشركة والبالغة 
 .2019العام األولي في 

نعت أدنوك عن التعقيب على خططها المستقبلية. وأكدت الشركة وامت
 2017مجددا أنه تمت إعادة استثمار عائدات العمليات بين عامي 

 .في أعمالها األساسية ومشاريع النمو اإلستراتيجي 2020و
 معيار لألصول

من المتوقع أن تزداد وتيرة صفقات أصول الطاقة الخليجية وتجذب 
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دوالرا للبرميل  70م مع ارتفاع أسعار النفط ألكثر من المزيد من االهتما
بدعم من تخفيضات اإلنتاج التي تبنتها أوبك ومنتجي نفط آخرين. وقفز 

 .بالمئة منذ بداية العام 40النفط بأكثر من 
وقالت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق إن شركة الطاقة 

انية بيع شركة الحفر المملوكة للدولة في سلطنة عمان )أوكيو( تدرس إمك
التابعة لها أبراج لخدمات الطاقة، كما عينت مستشارين لبيع كامل حصتها 

 .بالمئة في مشغل شبكة الكهرباء البرتغالية رين 12البالغة 
وقال متحدث باسم الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، التي 

ي مراجعة تدير محفظة الحكومة في أصول النفط والغاز، إنها تمضي ف
 .كاملة لألعمال والخطط اإلستراتيجية الحالية للشركة

ووفقا لمصدر قدم المشورة ألحد المستثمرين، فإن سلسلة الصفقات 
القادمة من اإلمارات والسعودية توجد أيضا معيارا قياسيا ألصول الالعبين 

 .اآلخرين بالمنطقة
يق عائد وقال المصدر إن المستثمرين المحتملين يتطلعون إلى تحق

في خانة العشرات على االستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة ألنه 
 .عاما 25يتعين عليهم حبس رأسمالهم لمدة 

لكن بلدانا أصغر ذات تصنيفات سيادية منخفضة وتتعرض لضغوط 
لضبط األوضاع المالية قد تضطر إلى الدفع من أجل جذب المستثمرين 

م العمانيون الصفقات من خالل امتصاص قد يبر “األجانب. وقال المصدر 
 .”بعض المخاطر بأنفسهم لجذب المستثمرين

 https://greatmiddleeastgate.com/?p=108469  ميدل إيست أون الين 
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 2018أكثر الدول إنتاجا للتمور عام  – 9
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 

هجرة الحرب ليست األولى في تاريخ البالد، فبين عامي  - 10
 هاجر ما يقرب من ربع سكان سورية...  1914و 1880

 والوجهة كانت غالبا نحو األمريكيتين... ولدوافع اقتصادية.
 مقالتي في موقع أثر برس االلكتروني... أثر خاص:-د غصنزيا

كتب زياد غصن.. التغريبة السورية في مائة عام ونيف: أربع موجات 
 من الهجرة الخارجية

هاجر ما يقرب من ربع سكان سورية... والوجهة كانت  1914و 1880
 غالبا نحو األمريكيتين... ولدوافع اقتصادية.

لم يتردد ذلك الشاب الطويل، والذي لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين 
نان ومنه إلى عامًا، في حسم خياره وتكرار ما فعله كثيرون قبله. سافر إلى لب

تركيا حيث كان بانتظاره قارب يعج بالالجئين الراغبين بالوصول إلى شواطئ 
اليونان، ليتجهوا منها وسيرًا على األقدام أو بشاحنات الموت نحو مبتغاهم. 
اختار محمد اللجوء في السويد، ووصلها بالفعل بعد رحلة كاد الموت يتمكن 

 منه في كثير من محطاتها.
مد في سردية فصول معاناتها ال تتشابه فقط مع معاناة قصة لجوء مح

ماليين سوري يقال إنهم أصبحوا اليوم مهاجرين والجئين أو  6.7أكثر من 
طالبي لجوء في دول عدة، وإنما تتشابه في كونها تكرار لهجرات سابقة قام 
بها آباء وأجداد من هاجروا اليوم. فالشاب محمد الذي تنحدر أصوله من 

ريف دمشق كان أجداده األوائل قد ركبوا البحر مع بداية القرن محافظة 
الماضي وذهبوا نحو القارة األمريكية بحثاً عن الثروة والعمل، وبعد عدة سنوات 
منهم من عاد تحت ضغط رغبة األهل، ومن هم بقي هناك ليؤسسوا عائالت 
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 وأعمال.
لتعاون با 2008في دراسة بحثية هامة غير منشورة أنجزت في العام 

الهجرة ” بين الحكومة السورية ومنظمة الهجرة الدولية، وحملت عنوان 
، صنف الباحث محمد جمال باروت الهجرة الخارجية ”الخارجية السورية

تمت في سياق الهجرة ”السورية الحديثة الكبرى في ثالث موجات: األولى و
، 1914و 1880الدولية الثالثة في العالم خالل الفترة الممتدة بين عامي 

وكانت دوافعها اقتصادية بدرجة أساسية لكنها اختلطت بعوامل سياسية وثقافية 
 500أخرى واتسمت بتركز اتجاهها صوب األمريكيتين وهاجر خاللها حوالي 

ألف مهاجر سوري شكلوا ما يزيد قلياًل عن ربع سكان سورية آنذاك، ومثلوا 
 ”.السوري ” المهجر“أو ” المغترب”أساس نشوء ما اصطلح على تسميته بـ

أما الموجة الثانية فقد جاءت بعد عدة عقود، وتحديدًا في ستينات 
وسبعينات القرن الماضي، وكانت وجهة المهاجرين فيها في دول الخليج 

 3.8إذ ارتفع معدل نمو الهجرة الخارجية السورية من “العربي وليبيا والجزائر، 
 10.8إلى  1970و 1960عامي  باأللف سنويًا خالل الفترة الممتدة بين

، أي أنه ارتفع نحو 1981-1970باأللف خالل الفترة الواقعة بين عامي 
ثالثة أمثال ما كان عليه، وهو ما خفض النمو السكاني في سوريا بنحو 

باأللف خالل الفترة  3.6%. إال أن هذه الهجرة تراجعت إلى حوالي 1.1
ثلث ما كانت عليه في  أي إلى حوالي 1994وحتى  1981الممتدة من 

السبعينات بسبب سياسات إحالل العمالة اآلسيوية التي لجأت إليها بلدان 
 ”.مجلس التعاون الخليجي

الموجة الثالثة من هجرة السوريين كان لها خصوصية معينة، وتمثلت 
بخصائص الهجرة الدائرية المؤقتة، التي تمكن العامل المهاجر من التردد “
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نتظم بسبب قصر المسافة وسهولة االنتقال، واتجهت في على أسرته بشكل م
الدرجة األولى إلى العمل في لبنان واألردن وسد جزء من فراغ العمالة في 

 بعد حرب الخليج الثانية.” دول مجلس التعاون الخليجي
وتخلص الدراسة المذكورة إلى أنه بمقاربة البيانات اإلحصائية المتعلقة 

ل العربية المتوسطية، فإن سوريا تحتل المرتبة الثانية بعدد المهاجرين من الدو 
بعد لبنان في إرسال الهجرة الخارجية، ومعدل الهجرة فيها وفي لبنان يزيد عن 
معدل الهجرة الذي سجلته جميع الدول المتوسطية العربية، والذي هو أقل من 

 ”.% من عدد السكان في كل دولة10
 *الموجة األقسى

بدأت  2011أتون حرب كارثية منتصف العام مع دخول سوريا في 
مالمح ما يمكن تسميتها بالموجة الرابعة من الهجرة الخارجية، ولتترسخ أكثر 

، وبحسب ما يشير المركز السوري لبحوث السياسات فإن 2013بعد العام 
موجة النزوح القسري للسوريين خالل العقد األول يمكن تصنيفها إلى سبع 

ولى وكانت مع بداية الحرب، وفيها تم افتتاح أول مخيم مراحل: المرحلة األ
حيث توسعت رقعة  2012للالجئين في دول الجوار، الثانية كانت في العام 

، 2013المعارك العسكرية وسيطرة المجموعات المسلحة، أما في العام التالي 
والذي شهد المرحلة الثالثة، فقد كان لبروز مجموعات وأطراف غير دوالتية 

يطرتها على بعض المناطق ومحاولة بعض الشباب التهرب من الخدمة وس
” داعش“العسكرية أثره في تزايد أعداد المهاجرين والالجئين. ومع صعود تنظيم 

دخلت الهجرة والنزوح الخارجي المرحلة الرابعة ليصل عدد  2014في العام 
 ماليين الجئ. 3الالجئين في الخارج إلى حوالي 

والذي شكل المرحلة الخامسة، زادت بوضوح حركة  ،2015في العام 
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اللجوء إلى أوروبا، وذلك على خلفية توسع رقعة المناطق الخاضعة لسيطرة 
واشتداد المعارك بين المجموعات المسلحة والجيش السوري. ” داعش“تنظيم 

ووصل فيها عدد الالجئين  2016أما المرحلة السادسة، والتي بدأت مع العام 
ماليين الجئ، فإن أبرز ما ميزها هو إغالق الدول  4.3حوالي المسجلين ل

األوروبية لحدودها وتاليًا ازدهار الهجرة غير اآلمنة عبر مياه البحر 
المتوسطة. ونصل إلى المرحلة السابعة، والتي قد ال تكون األخيرة، وشملت 

وفيها تسببت الحمالت العسكرية  2020و 2018الفترة الممتدة بين عامي 
تركية بمزيد من موجات النزوح الداخلي والخارجي. وتكشف بيانات تقرير ال

صادر مؤخراً عن األمم المتحدة أنه بعد مرور عقد كامل على الحرب السورية 
 130نازح والجئ وطالب لجوء في أكثر من  6.7أصبح هناك ما يقرب من 

% من عدد سكان البالد على مشارف 29دولة، وهو ما يشكل ما نسبته 
 مليون شخص. 23الحرب، والبالغ آنذاك حوالي 

وال ُيستبعد أن يؤدي استمرار تدهور األوضاع االقتصادية والمعيشية إلى 
زيادة أعداد السوريين الراغبين بالهجرة واللجوء، سواء باتجاه الدول المجاورة 

ون كتركيا مثالً أو الدول األوروبية واألمريكية والتي يرسل فيها الالجئون السوري
 المقيمون فيها إشارات ايجابية ألقاربهم لاللتحاق بهم.

 نزيف وأموال
إلى جانب اآلثار االجتماعية والديمغرافية الناجمة عن الهجرة الخارجية 
بمختلف مسمياتها وأسبابها ودوافعها، فإن هناك أثرين اقتصاديين بالغي 

ارجية المنظورة األهمية، األول ايجابي ويتمثل في حجم التحوالت المالية الخ
وغير المنظورة التي تتدفق على البالد، وهي متباينة بين عام وآخر تبعًا 
للظروف السياسية واالقتصادية، واألثر الثاني سلبي ويتعلق بالنزيف الذي 
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 تتعرض له البالد جراء هجرة الكفاءات واألدمغة الوطنية.
 خالل الموجة ويمكن القول إن تفاقم األثرين السابق ذكرهما كان واضحاً 

الرابعة من الهجرة الخارجية، والتي تمت خالل عقد الحرب، فالتحويالت 
المالية التي شكلت مصدر دخل للكثير من العائالت السورية خالل السنوات 
األولى من عمر الحرب تراجع حجمها مع تزايد القيود الغربية واألمريكية على 

كاسات األزمة االقتصادية ، وكذلك انع2019عملية التحويل منذ العام 
فإن  2020اللبنانية. وبحسب مسح األمن الغذائي الذي جرى بنهاية العام 

% فقط من األسر المبحوثة أكدت حصولها على دعم مالي خارجي من 4.5
أحد أفرادها المقيمين خارجًا. وهو بنظر كثيرين أحد األسباب التي تحول من 

لكن في ظل غياب أي تقديرات دون دخول أسر كثيرة في دائرة الجوع. 
إحصائية رسمية، فإن جميع األرقام والبيانات المتعلقة بحجم التحويالت المالية 

 الخارجية تبقى غير دقيقة.
الخسارة األخطر للمجتمع السوري كانت في الكفاءات والخبرات ورؤوس 

، ويتضح 2011األموال التي خسرها بفعل موجات الهجرة المتالحقة منذ العام 
حجم تلك الخسارة مع األرقام المعلنة خارجياً المتعلقة بعدد األطباء والمهندسين 
والعمال المهارة التي تمكنت ألمانيا والدول االسكندنافية من استقطابهم، وعدد 
الشركات والمعامل التي أسسها سوريون في العديد من دول المنطقة في تركيا، 

ات وغيرها. وإذا كانت تقديرات ما قبل األردن، لبنان، مصر، السودان، واإلمار 
الحرب تتحدث عن أن نسبة المهاجرين السوريين ممن هم في المستوى 
التعليمي الثالث )الجامعي وما فوق( إلى دول منظمة التعاون االقتصادي 

من إجمالي عدد المهاجرين  2000% في العام 23.11والتنمية شكلت 
يتوقع أن تكون قد زادت خالل سنوات السوريين حتى ذلك العام، فإن النسبة 
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لسوريين الحرب العتبارات عدة. وتكفي اإلشارة هنا إلى أن عدد األطباء ا
% من 6.8طبيبًا بنسبة  4970العاملين في ألمانيا وصل مؤخرًا إلى حوالي 

إجمالي عدد األطباء األجانب العاملين في ألمانيا، وهذا هو حال مهن كثيرة 
 بات يشكل السوريون في دول االغتراب عمودها الفقري.

https://www.athrpress.com/%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-
%d8%ba%d8%b5%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-
%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%a9/%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85-

%d8%a3%d8%ab%d8%b1/ 

 

 ةالمجلس األعلى لإلدارة المحلي - 11

 2018-10-04 
تم إحداث المجلس األعلى لإلدارة المحلية بموجب قانون اإلدارة المحلية 

في إطار التوجهات لتطبيق المركزية السلطات  2011لعام  107رقم 
والمسؤوليات وتركيزها في ايدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية ووضع 

 لطة المحلية.الخطط لنقل اختصاصات من السلطة المركزية الى الس
ويتألف المجلس األعلى لإلدارة المحلية من رئيس مجلس الوزراء   

رئيسا، وزير اإلدارة المحلية نائبا، ويضم في عضويته رئيس هيئة التخطيط 
والتعاون الدولي، المحافظون، رؤساء المجالس المحلية للمحافظات، رئيس 

 هيئة التخطيط اإلقليمي، ومعاون الوزير عضوا ومقررا.
 :مهام المجلس األعلى لإلدارة المحلية 
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وضع الخطة الوطنية الالمركزية وفق برنامج زمني محدد واالشراف  •
على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل 

 تنفيذها.
 اصدار القرارات الالزمة لتوضيح اليات عمل الوحدات المحلية •
ديالت السنوية على لوائح الرسوم والموارد إقرار اللوائح التنفيذية والتع •

 والتعويضات
يجتمع المجلس االعلى مرتين في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة  

بدعوة من رئيسه ويدعو رئيس المجلس األعلى من يراه مناسبه من المختصين 
 لحضور اجتماعاته.

باإلدارة  يبت المجلس األعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة
المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك واصدار 
القرارات التنفيذية الالزمة، وتكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات والجهات 

 http://www.pministry.gov.sy/home?id=13976  العامة كافة.
 

ة والتعليمات المجلس األعلى لالستثمار: إنجاز األدلة اإلجرائي - 12
التنفيذية لقانون االستثمار الجديد وقبول جميع الطلبات المقدمة من 

 المستثمرين

 02-08-2021 سانا-دمشق 
قرر المجلس األعلى لالستثمار خالل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس 
حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة تسريع اإلجراءات الالزمة إلنجاز األدلة 

 2021لعام  18تعليمات التنفيذية لقانون االستثمار الجديد رقم اإلجرائية وال
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من أيلول القادم بما يمكن جميع المستثمرين من  15في حد أقصى الـ 
االستفادة من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون إضافة إلى تبسيط 

 .اإلجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري 
صدور قانون االستثمار الجديد  وأكد المجلس في اجتماعه األول بعد

قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة االستثمار السورية في 
كل المجاالت االستثمارية وتسجيلها مباشرة وفوض الهيئة بمنح ترخيص 

 15للمشاريع االستثمارية بعد عرضها على المجلس األعلى لالستثمار خالل 
زم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية واألدلة يومًا إلقرارها واتخاذ ما يل

 .اإلجرائية
وناقش المجلس األعلى لالستثمار اإلجراءات والقرارات الواجب اتخاذها 
لضمان استمرار المشاريع االستثمارية وعدم توقف أي منها حيث أكد المهندس 

ل عرنوس أهمية تعاطي جميع الجهات بجدية مع ملف االستثمار في ظ
صدور قانون االستثمار الجديد واستكمال إجراءات تطبيقه على أرض الواقع 
في أسرع وقت بهدف خلق بيئة استثمارية شفافة وتنافسية وجاذبة لرؤوس 
األموال بما يسهم في توسيع قاعدة اإلنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل 

الجميع في  موضحًا أن االستثمار في المدن والمناطق الصناعية متاح أمام
 .ظل توافر الخدمات ومنح الموافقات بشكل فوري 

وتم خالل االجتماع التأكيد على التعاطي بمرونة وتسهيل اإلجراءات 
المتعلقة بطلبات المستثمرين وتقديم المحفزات لالستثمارات الواقعة ضمن 

 .المدن والمناطق الصناعية
http://sana.sy/?p=1445070 
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رف العامة والخاصة يصل إلى حجم الودائع لدى المصا - 13
 مليارات ليرة 7903

 سانا–دمشق 2021-08-09 
ازداد حجم الودائع تحت الطلب والتوفير وألجل لدى المصارف العامة 

مليارات ليرة سورية وذلك  7903والخاصة بشكل ملحوظ ليصل إلى 
 .حتى نهاية شباط من العام الجاري 

در عن مصرف سورية ووفقًا للتقرير االقتصادي األسبوعي الصا
مليار ليرة سورية  4922المركزي وصلت الودائع تحت الطلب إلى 

بالمئة مقارنة  11حتى نهاية شباط من العام الجاري بمعدل نمو يبلغ 
 .بالودائع ذاتها حتى نهاية العام الماضي

بالمئة في  2في حين تراجعت ودائع التوفير بصورة طفيفة بمعدل 
مليار  725مليار ليرة سورية مقارنة بـ  713نهاية شباط حيث بلغت 

بالمئة من إجمالي  9مشكلة ما نسبته  2020ليرة سورية نهاية عام 
مليار  2.4الودائع حتى شباط بينما ارتفعت الودائع ألجل بمقدار 

 29مليار ليرة مشكلة ما نسبته  2268ليرة لتصل حتى شباط إلى 
 http://sana.sy/?p=1449920   .بالمئة من إجمالي الودائع

 

 ..”تفاؤل استثماري“وزير االقتصاد يعلن جرعة  - 14

 14/08/2021 :الخبير السوري  
لفت وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، إلى 
أهمية تنشيط االستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين االقتصاد 
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ية من مختلف الوطني من خالل اإلنتاج وتأمين حاجة السوق المحل
السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجابًا على األوضاع المعيشية، 
الوزير الخليل أكد في حديث له أن االستثمار الحقيقي يشكل فرصة 
إلدخال رساميل جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل، وأضاف إن 
النهوض باالستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات 

ه هذا جاء خالل االجتماع الذي عقد أمس في هيئة المعنية، حديث
االستثمار الستعراض نتائج االجتماعات واستالم ما تم إنجازه من 
فرق العمل للوزارات المعنية حيث تمت مناقشة كل جهة وطرح كل 

 .النقاط العالقة والتي تم االتفاق عليها لتضمينها في الدليل
ن والذي سيضم المكتب الوزير أكد وجود مركز خدمات المستثمري

األمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم اإلجراءات ضمن مدد 
يومًا  /30والتي حددها بـ/ /18زمنية محددة وفق القانون رقم /

لحصول مقدم الطلب على إجازة االستثمار وفي حال التأخير ولو 
ي ليوم واحد يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة الت

 .خالفت المدة المحددة لها إلنجاز إجراءاتها
وأشار أيضاً إلى وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص بإجراء معين 
تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يومًا لملء النماذج 
واالنتهاء من إعدادها كما أشار لعمل اللجان المختصة المشكلة في 

ة وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق الجهات العامة لوضع األدلة اإلجرائي
 .تبسيط اإلجراءات

وأكد الوزير ضرورة إنجاز كل اإلجراءات بما فيها إنجاز التراخيص 
وإحداث الشركات خالل مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد 
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المحددة إلنجازها وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل 
وصول لمزيد من ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي وال

اإلنتاج واالستثمار وتنمية االقتصاد الوطني تنفيذًا لما جاء في 
 .خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة

http://syrianexpert.net/?p=59161 
 

ً بتعيين الدكتور فادي سلطي  - 15 الرئيس األسد يصدر مرسوما
 الخليل رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي

 10-08-2021سانا  -دمشق  
( لعام 209أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم رقم )

القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل األستاذ في كلية  2021
 .االقتصاد بجامعة دمشق رئيسًا لهيئة التخطيط والتعاون الدولي

 :وفيما يلي نص المرسوم
 (209) المرسوم رقم

 رئيس الجمهورية
 .2011( لعام 1القانون رقم ) بناًء على أحكام

 :يرسم ما يلي
األستاذ في  -يعين السيد الدكتور فادي سلطي الخليل -1المادة 

رئيسًا لهيئة التخطيط والتعاون  -كلية االقتصاد بجامعة دمشق
 .الدولي

يتقاضى السيد الدكتور فادي سلطي الخليل األجر  -2المادة 
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 .ذةوالتعويضات وفق القوانين واألنظمة الناف
 2016-7-3( تاريخ 204ينهى العمل بالمرسوم رقم ) -3المادة 

لهيئة   المتضمن تعيين الدكتور عماد عبد الغني الصابوني رئيساً 
 .التخطيط والتعاون الدولي

 .ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه -4المادة 
 ميالدي 2021-8-10هجري الموافق لـ  1443-1-2دمشق في 

 يةرئيس الجمهور 
 بشار األسد

http://www.sana.sy/?p=1450647 
 

الرئيس األسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة  - 16
 برئاسة المهندس حسين عرنوس

 10-08-2021سانا  -دمشق 
( لعام 208أصدر السيد الرئيس بشار األسد اليوم المرسوم رقم )

المهندس  القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة 2021
 .حسين عرنوس

 :وفيما يلي نص المرسوم
 (208) المرسوم رقم                  

 رئيس الجمهورية
 بناء على أحكام الدستور

 :يرسم ما يلي  
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 -1-المادة
 :تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي 

 .المهندس حسين عرنوس رئيسًا لمجلس الوزراء –
 . أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء/ وزيراً للدفاعالعماد علي عبد هللا –
 .الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرًا لألوقاف –
 .السيد منصور عزام وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية –
 .المهندس حسين مخلوف وزيرًا لإلدارة المحلية والبيئة –
 .الدكتورة سالم سفاف وزيرًا للتنمية اإلدارية –
 .محمد سامر الخليل وزيرًا لالقتصاد والتجارة الخارجيةالدكتور  –
 .اللواء محمد خالد الرحمون وزيرًا للداخلية –
 .المهندس محمد رامي مرتيني وزيرًا للسياحة –
 .الدكتور بسام إبراهيم وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي –
 .المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرًا لألشغال العامة واإلسكان –
 .المهندس إياد الخطيب وزيرًا لالتصاالت والتقانة –
 .الدكتورة لبانة مشوح وزيرًا للثقافة –
 .الدكتور دارم طباع وزيرًا للتربية –
 .القاضي أحمد السيد وزيرًا للعدل –
 .الدكتور تمام رعد وزيرًا للموارد المائية –
 .الدكتور كنان ياغي وزيرًا للمالية –
 .وزيرًا للنقل المهندس زهير خزيم –
 .المهندس بسام طعمة وزيرًا للنفط والثروة المعدنية-
 .الدكتور حسن الغباش وزيرًا للصحة-
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 .السيد زياد صباغ وزيرًا للصناعة-
 .المهندس محمد حسان قطنا وزيرًا للزراعة واإلصالح الزراعي-
 .المهندس غسان الزامل وزيرًا للكهرباء-
 .ر دولةالمهندس محمد فايز البرشة وزي-
 .الدكتور فيصل المقداد وزيرًا للخارجية والمغتربين-
 .الدكتور عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك-
 .السيد عبد هللا عبد هللا وزير دولة-
 .السيد محمد سيف الدين وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل-
 .الدكتور بطرس الحالق وزيرًا لإلعالم-
 .دياال بركات وزير دولةالدكتورة -

 -2-المادة
 .ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه 

 .ميالدي 2021-8-10هجري الموافق لـ  1443-1-2دمشق في 
 رئيس الجمهورية                                      

 بشار األسد                                          
http://www.sana.sy/?p=1450557 

 

إطالق سلسلة من ….على ذمة مدير كثرت وعوده  - 17
 ً  المشروعات الصغيرة في عدد المحافظات السورية قريبا

 4/08/2021! :الخبير السوري  
أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر 
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أن الفترة المقبلة ستشهد إطالق سلسلة من المشروعات الصغيرة في 
 .حافظاتعدد من الم

إلى أن الهيئة تجري إعادة « سانا»وأشار اسمندر في تصريح لمندوبة 
تقييم لبعض المشروعات لتحديد نقاط الضعف وتفاديها قدر اإلمكان 
وتستكمل قواعد البيانات والدراسات المتعلقة بالقطاع مثل التنمية 

 .االقتصادية واقتصاد المعرفة وزيادة المحتوى التكنولوجي
ر إلى متابعة برنامج التدريب من أجل التشغيل ولفت اسمند

المضمون في عدد من الشركات الكبرى التي تبحث عن عمال 
بتأهيل نوعي وبرنامج طالبي العمل لألشخاص الراغبين بامتالك 
مهنة خاصة بهم وتفعيل ربط طالب الجامعات بسوق العمل عبر 

ت تدريبية برنامج الحاضنات الذي أحدثته في الجامعات وتنظيم دورا
مجانية على مدار العام تستقطب طالبا وخريجين وسيدات وباحثين 

 .عن فرص عمل
وحول كيفية الترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكد 
اسمندر أن المهرجانات والبازارات تعد الوسيلة األولى للترويج كونها 

ت تتضمن عمليات البيع المباشر إضافة إلى الربط بين المشروعا
التي تتشابه في المنتجات حيث تقدم الهيئة دراسات جدوى اقتصادية 
وخطة عمل وبيانات ألصحاب المشروعات عن مشروعات مشابهة 
وتقدم قصص نجاح لمشروعات رائدة وتنظم دورات في مجال ريادة 

 .األعمال بشكل مجاني
وفيما يتعلق بآلية تمويل المشروعات والقروض المقدمة رأى اسمندر 
أن أي نشاط تمويلي لكي يؤدي الغاية منه بشكل حقيقي يجب أن 
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يبنى على قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن القطاع بشكل عام 
موضحًا أن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل 

ن تواجهها ودراسات الجدوى االقتصادية مباشر والعوائق التي يمكن أ
المطلوبة وخطة العمل بما يخفف العبء المادي عن صاحب 

 .المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل
وأجرت الهيئة وفق اسمندر دراسات على عينة تتجاوز األلف مشروع 
وتم الطلب من أصحاب المشروعات تحديد شريحة معينة من 

عدها تم تحديد مجموعة من الضمانات القروض التي تناسبهم وب
وتبين  ”عقارية أو أسهم أو امتالك سيارة أو ودائع أو ذهب“المطلوبة 

بالمئة فقط ممن شملتهم العينة قادرون على أن  7من النتائج أن 
يقدموا ضمانات وبالتالي إن إطالق القروض للمشاريع الصغيرة 

لمطلوبة ما يتوجب والمتوسطة سيواجه بمشكلة عدم تقديم الضمانات ا
وجود جهة ضامنة أو إصدار قوانين متعلقة برأس المال المغامر أو 

 .المخاطر
واعتبر اسمندر أن قطاع المشروعات من أهم أدوات عوامل القوة 
االقتصادية ألن طاقته اإلنتاجية تلعب دورًا أساسيًا في تأمين السلع 

التحديات التي األساسية المطلوبة للسوق السورية ويساعد في تجاوز 
تواجهها نتيجة اإلجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على 
سورية ويسهم بخلق المزيد من الفرص االستثمارية داخل السوق 
السورية داعيًا إلى التوسع بالجانب التصديري لمنتجات هذه 

 http://syrianexpert.net/?p=59157 .المشاريع
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    : قصيرة اقتصادية أخبار
 % في يوليو12مبيعات السيارات في الصين تتراجع بنحو  - 1

  11-08-2021 
% في شهر يوليو، 11.9تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 

 .مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي
وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات 

مليون سيارة في  1.86بلغت  اإلجمالية في أكبر سوق للسيارات بالعالم
 .يوليو

وارتفعت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات 
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 
والكهرباء، والمركبات التي تعمل بخاليا وقود الهيدروجين، بنسبة 

 .الشهرالماضي ألف مركبة 271% مع بيع 164.4
، BYDويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ و

قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بالدعم الحكومي للسيارات األقل 
األميركية لصناعة  Tesla وباعت .تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء

سيارة كهربائية مصنعة في الصين  8621 السيارات الكهربائية
 .سيارة الشهر الماضي 347ألفا و 24وصدرت 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87124/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%
D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-
%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-12-%D9%81%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
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 3.5وخ األميركي يوافق على قرار الميزانية البالغ مجلس الشـــــــي - 2
 تريليون دوالر

  11-08-2021 
اتخذ الديمقراطيون في مجلس الشــــــــــــــيوخ خطوتهم األولى نحو تمرير 

تريليون دوالر بينما يمضـــــــــــي الحزب الديمقراطي  3.5خطة إنفاق بقيمة 
 .قدمًا في أجندة اقتصادية ضخمة

الشـــــــيوخ األميركي الذي ســـــــاعة، صـــــــوت مجلس  14وبعد أكثر من 
 . 49-50يسيطر عليه الديمقراطيون على تمرير قرار الميزانية بواقع 

وســـــيتم صـــــياغة مشـــــروع قانون من قبل اللجان، والتي من شـــــأنه أن 
تريليون دوالر على مبادرات المناخ، واإلجازة  3.5ينفق ما يصــــــــــــــل إلى 

 .ةمدفوعة األجر، ورعاية األطفال، والتعليم والرعاية الصحي
وهي تمثل الخطوة األولى في عملية تســوية الميزانية، والتي ســتســمح 
للديمقراطيين بالموافقة على خطتهم دون تصــــــــــــويت جمهوري في مجلس 

يأتي التصــــويت بالموافقة على  .حســــب الحزب 50-50الشــــيوخ مقســــمة 
القرار بعد موافقة مجلس الشـــيوخ على مشـــروع قانون للبنية التحتية بقيمة 

 .الر من الحزبين يوم الثالثاءتريليون دو 
ويرى الديموقراطيون أن خطة الحزبين ومشـــــــــروع قانون المصـــــــــالحة 
الخــاص بهم همــا خطــان مكمالن لجــدول أعمــال يهــدف إلى خلق فرص 

 .عمل ، وإبطاء تغير المناخ ، وتعزيز شبكة األمان االجتماعي
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87130/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1- 
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مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن مصطفى  - 3
مليار  500عربية: مدخول العراق تجاوز ترليون و CNBCبزركان لـ

 2021-08-11  حتى النصف من العام الحالي 2003دوالر من 
قال مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن مصطفى 

عربية، إن العراق هي صلة الوصل بين الواليات  CNBCبزركان لـ
المتحدة وإيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نووي. وأكد بزركان أن 

هذا وصرح بزركان أن الفساد هو  .البنى التحتية في العراق ضعيفة جدا
 .الرئيسي وراء هدر مدخول الدولة السبب

 2003مليار دوالر من  500حيث تجاوز مدخول العراق ترليون و
 .حتى النصف من العام الحالي. أما في ما يتعلق بالحلول ألزمة الكهرباء
 .فأكد أن الدولة قد وقعت عقودا مع شركات عدة أجنبية لتوليد الكهرباء

اك طرح مشروع توليد الطاقة كما وأن في األسبوعين الماضيين كان هن
 .عن طريق الطاقة الشمسية

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87163/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80CNBC-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-D8%AD%D8%AA%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81- 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 


