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

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

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

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

 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 
إلى وضع مقاييس موحدة  BEISيهدف مشروع جديد ممول من  - 1

لقياس األداء البيئي لقطاع الطعام والشراب، على أمل تقليل الغسيل 
 األخضر.

 2021أكتوبر  07أوليفيا ستوري 
إلى وضع مقاييس موحدة لقياس  BEISيهدف مشروع جديد ممول من 

 والشراب ، على أمل تقليل الغسل األخضر. األداء البيئي لقطاع الطعام
يهدف المشروع إلى تبسيط األعمال والفهم العام لألداء البيئي للشركات 
في المجاالت الرئيسية ، بما في ذلك الحد من غازات االحتباس الحراري 

من خالل مساعدة الشركات المصنعة على توصيل أدائها  وكفاءة الموارد.
 ة ، سيتم التقليل من قضايا الغسل األخضر.البيئي بشكل أكثر فعالي

بالشراكة مع معهد التصنيع في جامعة كامبريدج ، والوكالة االسكتلندية 
لحماية البيئة ، ووكالة البيئة في أيرلندا الشمالية ، وبرنامج عمل النفايات 
والموارد والمعهد البريطاني للمعايير ، يأمل هذا المشروع في تحفيز الشركات 

مليات التصنيع والعمليات التجارية األكثر مراعاة للبيئة التي تساعد نحو ع
 على معالجة تغير المناخ.

قالت بيكا تريماين ، رئيسة المشروع ، من وكالة البيئة: "إن أحد التحديات 
الكبيرة التي تواجه شركات األغذية التي تحاول التخفيف من تغير المناخ هو 

 لذي يتجاوز االمتثال القانوني بفعالية وكفاءة."كيفية توصيل أدائها البيئي ا
"طورت شركات األغذية المختلفة واعتمدت مقاييس بيئية مختلفة ، وقد 
تستغرق شركات األغذية وقًتا طوياًل لجمع البيانات من أنظمة الموردين 
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"يسعى هذا المشروع إلى مواجهة هذا التحدي من خالل توحيد  المختلفة."
تم تقديم  للشركات الغذائية التي تتجاوز االمتثال القانوني." المقاييس البيئية

جنيه إسترليني من الصندوق الرائد للمنظمين الذي  195000منحة قدرها 
 (.BEISأطلقه قسم األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية )

، ومعهد اإلدارة البيئية والتقييم والجمعيات التجارية  IEMAستعمل 
و  Nestleو  Sainsbury’sع الخاص بما في ذلك ومنظمات القطا

Cranswick  2و Sisters  وVitacress  على المشروع لفهم وضمان
 جدوى المقاييس.

: "يعد قياس األداء IEMAوقالت سارة موخيرجي ، الرئيس التنفيذي لـ 
البيئي لقطاع األغذية والمشروبات مهمة معقدة ، لكنها مهمة حيوية نظًرا 

 وأهميته االقتصادية". لحجم القطاع
"IEMA  في وضع فريد للمساهمة في التحدي نظًرا لخبرة أعضائها في

تطوير مناهج لفهم وتخفيف اآلثار البيئية لسالسل التوريد في جميع مجاالت 
 االقتصاد."

قال وزير األعمال اللورد كاالنان: "هذا المشروع الذي يهدف إلى توحيد 
ية والمشروبات يمكن أن يمهد الطريق لتطورات المقاييس البيئية لقطاع األغذ

مثيرة في هذا القطاع ، مما يعود بالفوائد على الشركات البريطانية والمستهلكين 
 على حد سواء."

Posted In: Worldwide, Policy, Agriculture, Energy 
https://www.climateaction.org/news/environmental-agency-launches-project-to-measure-

performance-of-food-and-
dr?vgo_ee=VIGWRkFHi8%2FGNKKlyBfJg2QOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D 

 

 

 

https://www.climateaction.org/topics/worldwide
https://www.climateaction.org/topics/policy
https://www.climateaction.org/topics/agriculture
https://www.climateaction.org/topics/energy


  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 6ــ 

" ألثرياء أمريكا.. 400بعد خروج ترامب من قائمة "فوربس  - 2
 إليكم كيف تغيرت ثروته

 2021 أكتوبر / تشرين األول 13 األربعاء، نشر

 
قال دونالد ترامب في  --(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

: "أنا غني فعاًل". وهو كذلك! 2015خطاب إعالنه الرئاسي في عام 
مجلة فوربس الصادر حديًثا، لم يعد ترامب ضمن ولكن وفًقا لتصنيف 
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شخص في أمريكا ليصبح بذلك خارج القائمة للمرة األولى  400أغنى 
 .منذ أكثر من عشرين عاماً 

مليار دوالر، غاب عن القائمة  2.5ترامب، الذي تبلغ ثروته الصافية 
ن مليون دوالر. فال تزال ثروته مماثلة للعام الماضي، ولك 400بفرق نحو 

وفًقا لمجلة فوربس، تراجعت بشكل كبير منذ بداية رئاسته. ففي عام 
مليار دوالر، وفًقا للمجلة نفسها. لكنها  3.7، بلغت ثروة ترامب 2016

وبقيت عند هذا المستوى  2017مليار دوالر في عام  3.1انخفضت إلى 
 .2019و 2018في عامي 

ترامب يريد وكتب دان ألكسندر، وهو محرر في فوربس: "إذا كان 
أعوام، أتيحت أمامه  5أن يلقي بالالئمة على أحد، فليبدأ بلوم نفسه. قبل 

، حث مسؤولون معنيون 2016فرصة ذهبية لتنويع ثروته. بعد انتخابات 
باألخالقيات ترامب للتخلي عن أصوله العقارية. وهو ما كان سيسمح له 

لسلع وتولي بإعادة استثمار عوائد تلك االصول في صناديق مؤشرات ا
منصب خاٍل من أي تضارب للمصالح ... لكنه قرر التمسك بهذه 

لطالما كان صافي ثروة ترامب، كما وثقته مجلة فوربس، أقل  ."االصول
 .بكثير مما يزعم علًنا، وال أحد يجادل في أنه ثري 

ولم يصرح ترامب خالفًا للتقاليد عن أي من االقرارات الضريبية سواء 
 .ئاسة أو في منصبه الرئاسيأثناء ترشحه للر 

إليكم نظرة في اإلنفوغرافيك أعاله على ترتيب ترامب ضمن الئحة 
في السنوات الماضية، إضافة إلى التغير في حجم صافي  400فوربس 

 ثروته
https://arabic.cnn.com/business/article/2021/10/13/forbe400-trump-

infographic 
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 أدنى مستوى لها على اإلطالقالليرة التركية تهبط إلى  - 3

:15.10.2021     Reuters 
انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدوالر اليوم 
الجمعة في ظل قلق المستثمرين بشأن احتماالت تطبيق المزيد من 

 .إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم
ب أردوغان ثالثة من ذلك بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طي وجاء

 .صانعي السياسات بالبنك المركزي التركي
بالمئة من قيمتها لتهبط إلى  0.4ما يصل إلى  وفقدت العملة التركية

ليرة مقابل الدوالر  9.2250أدنى مستوى لها على اإلطالق عند 
  .بتوقيت غرينتش 07:52ليرة في الساعة  9.2100األمريكي. وسجلت 

، مديرة منتدى البحوث االقتصادية بجامعة كوج وقالت سيلفا دميرالب
والخبيرة االقتصادية السابقة في مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي: 
"هذه التبديالت المتكررة ألعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي التركي 
تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقال ويخضع 

 ."لضغوط سياسية هائلة
وأضافت أن "االفتقار إلى المصداقية يثير توتر األسواق، ليس فقط 
ألن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، 
ولكن أيضا ألنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب 

 ."للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة
ثة مسؤولين كبار في البنك المركزي التركي وكان اثنان من بين ثال

 100أقيال أمس الخميس، وهما يعارضان خفض سعر الفائدة بمقدار 
بالمئة الشهر الماضي، واعتبرت إقالتهما تمهيدا  18نقطة أساس إلى 
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لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من األسبوع 
 .المقبل

ال جديدا على التدخل السياسي في واعتبر محللون هذه الخطوة دلي
شؤون البنك من جانب الرئيس أردوغان، الذي سبق أن وصف نفسه بأنه 

المصدر:  .عدو ألسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي
 رويترز

https://arabic.rt.com/business/1283677-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-
%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/ 

 
 ماذا تحصد دول العالم من ضريبة "العمالقة"؟ - 4

رة الخزانة األميركية وصفت االتفاق بين قادة وزي
 "مجموعة العشرين بـ"التاريخي

  2021نوفمبر  2الثالثاء   صحافي خالد المنشاوي   
وصل أخيرًا إلى المحطة  2017االتفاق الدولي الذي أقترح عام  

 أ ب(األخيرة )
الستار على الضريبة الخاصة  ة العشرينمجموع أخيرًا، أسدل قادة

رسميًا االتفاق الدولي   بالشركات العمالقة أو متعددة الجنسيات، إذ أقّروا
 15الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسية بنسبة 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/node/272976/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9#overlay-context=
https://www.independentarabia.com/node/272976/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9#overlay-context=
https://www.independentarabia.com/node/272976/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9#overlay-context=
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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في المئة كحد أدنى، بغض النظر عن دولة المقر، والتي عادة ما تكون 
 دولة متساهلة ضريبيًا.

، وصل 2017تفاق الدولي الذي تم اقتراحه للمرة األولى عام واال
 20أخيرًا إلى ما يمكن القول إنه المحطة األخيرة، إذ مصادقة قادة أكبر 

دولة اقتصاديًا في العالم، تعني أن األمل في التطبيق أصبح كبيرًا. ومن 
ر ، لكن الموعد النهائي ربما يتأخ2023المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عام 

في الواليات المتحدة، وهو ما يرجع جزئيًا إلى مقاومة نواب أميركيين لهذا 
 اإلصالح.

في المئة من الناتج المحلي  90بلدًا تمثل أكثر من  136ووّقع نحو 
اإلجمالي العالمي على االتفاق بوساطة منظمة التعاون والتنمية في 

لعشرين وافقوا الميدان االقتصادي. وكان وزراء المال في دول مجموعة ا
 في يوليو )تموز( الماضي على االتفاق التاريخي.

 من سيخضع لهذه الضريبة؟
وتنص الركيزة األولى لالتفاق على إعادة تخصيص جزء من ضريبة 
األرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما ي سّمى بلدان "السوق"، 

ود متوجبة حصرًا أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تع
 على الدول التي تضم مقار هذه الشركات.

وتستهدف هذه الركيزة الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميًا 
في المئة. ويخضع لهذه  10مليار يورو وتتخطى أرباحها  20

مثل "غوغل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون"،  عمالقة التكنولوجيا الضريبة
 التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية.

https://www.independentarabia.com/node/257946/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA#overlay-context=
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وسيكون متاحًا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها 
 الوطنية التي تسدد رسومًا أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.

عالميًا للضريبة لردع الشركات متعددة  ويضع االتفاق حدًا أدنى
الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب. كما أنه سيغّير 
الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات 

 عالية الربحية.
 اتفاق تاريخي

وأعلنت وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين أن قادة مجموعة العشرين 
 على إصالح نظام الضرائب الدولي، معتبرة ذلك خطوة "تاريخية".وافقوا 

وبعيدًا من هذه الضريبة، تشهد الواليات المتحدة أزمة بسبب ضريبة 
األثرياء، إذ تتضمن الخطة التي يدرسها مجلس الشيوخ، أن ت فرض 
ضرائب على مكاسب قيمة أصول معينة كل عام، بداًل من فرض ضريبة 

 ي وقت البيع فقط، كما هو معمول به حاليًا.على المليارديرات ف
من األثرياء األميركيين الذين لديهم  700وتستهدف الخطة حوالى 

مليون  100أصول تزيد على مليار دوالر أو يبلغ دخلهم المعلن أكثر من 
دوالر لمدة ثالثة أعوام متتالية. وحددت الخطة وجهين لفرض الضرائب، 

تداول، مثل األسهم، فمن المقرر أن يدفع أولها على األصول القابلة لل
في المئة على الزيادة  23.8المليارديرات ضريبة أرباح رأس مالية نسبتها 

في قيمة أسهمهم، فيما سيحصلون على خصم عن الخسائر سنويًا. كما 
ستمّكنهم الخطة، ثانيًا، من ترحيل الخسائر لتعويض الدخل المستقبلي 

رأسمالية، وفي ظروف معينة، يمكن ترحيل الخاضع للضريبة واألرباح ال
 الخسائر لمدة ثالثة أعوام.
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فيما تم ابتكار نهج جديد للتعامل مع األصول غير القابلة للتداول، 
مثل العقارات والفوائد، والتي تشّكل جزًءا كبيرًا من صافي ثروة األثرياء 
 ولكن يصعب تقييمها عامًا بعد عام. وبداًل من فرض ضرائب على هذه

األصول سنويًا، سيدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأسمالية، إضافة إلى 
رسوم الفائدة، عندما يبيعون حيازاتهم. وسيكون المعدل هو السعر 
الفيدرالي المطبق على المدى القصير إضافة إلى نقطة واحدة، الذي يبلغ 

 في المئة حاليًا. 1.22
 الكثير من الجدل

التزم وزراء المالية من مجموعة الدول  ،2021يونيو )حزيران(  5في 
الصناعية السبع الكبرى وضع حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات 

في المئة على األقل. وفي  15على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 
حين أن هناك عددًا من التفاصيل التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها 

ن هذه االتفاقية التاريخية تنذر بخطوة في المناقشات العالمية األوسع، فإ
 مهمة إلى األمام على طريق اإلصالح الضريبي الدولي للشركات.

وتسببت هذه الضريبة في إثارة الكثير من الجدل حول العالم، ففي 
الوقت الذي تتنافس البلدان بقوة لجذب الشركات والمستثمرين داخل 

يبية القائمة على الربح حدودها من خالل تقديم كثير من الحوافز الضر 
والتكلفة، مما يؤدي إلى خفض معدالت الضرائب، تدين الحكومات هذه 

لعدم  -بمجرد أن تنجذب بنجاح إلى البالد  -الشركات متعددة الجنسيات 
دفعها نصيبها العادل من ضرائب الشركات، وترك العبء يقع على عاتق 

 الشركات المحلية التي غالبًا ما تكافح.
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لحكومات بشكل متزايد إلى الحد األدنى من الضرائب كوسيلة وتتجه ا
للحفاظ على قاعدتها الضريبية. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان 
النامية ذات اإلدارات الضريبية األضعف، والتي تواجه تحديات كبيرة في 

 فرض ضرائب فاعلة على هذه الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
نى لمعدل الضريبة ليست جديدة. فعلى المستوى لكن فكرة الحد األد

المحلي، استخدمت البلدان األشكال الحديثة للحد األدنى من الضرائب 
منذ الستينيات على األقل، وفرضت ضرائب على الدخل المتولد على 
أساس النشاط المضطلع به داخل أراضيها. والهدف هو منع تآكل القاعدة 

 لما ي عرف باسم "التفضيالت الضريبية". الضريبية من االستخدام المفرط
وتأخذ هذه التفضيالت الضريبية شكل ائتمانات وخصومات وإعفاءات 
خاصة وبدالت، وعادة ما تؤدي إلى تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة 
على الشركة. من خالل وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، 

 ي الخزانة العامة.تضمن الحكومات حدًا أدنى لمساهمة الشركات ف
وعادة ما ي حتسب الحد األدنى من الضرائب باستخدام قاعدة ضريبية 
مبسطة بديلة تتجنب تعقيدات القاعدة الضريبية القياسية للشركات، وغالبًا 
ما تستند إلى معدل الدوران )الدخل اإلجمالي أو اإليصاالت( أو األصول 

الث تعريفات معدلة لدخل )الصافية أو اإلجمالية(. ويستخدم البديل الث
 الشركات تحّد صراحًة من عدد الخصومات واإلعفاءات المسموح بها.

https://www.independentarabia.com/node/273316/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B
5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%
A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-
%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9%D8%9F 
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 ادق على اتفاق عالمي بشأن ضرائب الشركاتقمة العشرين تص - 5

© REUTERS / DADO RUVIC 30.10.2021 
كشفت تقارير إعالمية أن دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 

اقتصاد في العالم، ستصادق على اتفاق منظمة التعاون االقتصادي  20
في  15والتنمية الخاص بوضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات هو 

خاصة بقمة   وقالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على مسودة .المئة
العشرين، التي تنعقد على مدى يومي السبت واألحد، تشير إلى الدول 
األعضاء في المجموعة ستصادق على االتفاق، الذي يمكن أن يدخل 

 .2023حيز التنفيذ في 
وتقول المسودة: "هناك دعوة لوضع إطار عمل شامل بين منظمة 

ن االقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لوضع قوانين متعددة التعاو 
األطراف وخطة مفصلة للتنفيذ"، مشيرة إلى أن هناك رؤية تقول إن االتفاق 

 .2023العالمي سوف يتم تطبيقه في 
دولة على اتفاق  136أكتوبر/ تشرين األول الجاري، وافقت  8وفي 

متعددة الجنسيات بحد أدنى  بفرض ضرائب على الشركات عالمي يقضي
ويشمل االتفاق شركات االنترنت العمالقة مثل "غوغل"  في المئة. 15

 و"فيسبوك" و"أمازون" و"أبل" ومايكروسوفت".
ويعني ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات ستكون ملزمة بدفع الحد 

 الم.األدنى من الضرائب في أي موقع تابع لها حول الع
الحد األدنى  كما يعني أن الشركات الكبرى لن تستطيع اإلفالت من

الرئيسية عن طريق تأسيس مكاتب لها في البلدان  للضرائب في بلدانها
 ، في حال تم تطبيقه فعليا.المالذات الضريبية التي توفر لها ما يعرف بـ

https://arabic.sputniknews.com/world/201903031039481084-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://arabic.sputniknews.com/world/201912031043596069-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87/
https://arabic.sputniknews.com/world/201912031043596069-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87/
https://arabic.sputniknews.com/business/202102271048228839-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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مسؤولة عن نحو  على االتفاق الدول الموقع وتشير تقارير إلى أن
 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. 90

 شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة

 
https://arabic.sputniknews.com/business/202110301050578552-

%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/ 

https://arabic.sputniknews.com/business/202110081050379769-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/
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كبر شركة أميركية تنسحب من الصين في ياهو"... ثاني أ" - 6
2021 

 لينكد إن" أعلنت أنها ستعلق موقعها وتستبدله بلوحة وظائف"
  2021نوفمبر  3األربعاء    اندبندنت عربية ووكاالت 

ات بدأت الحكومة الصينية حملتها على الشرك 
 )أ ف ب( 2020الخاصة العمالقة في نهاية عام 

بسبب "البيئة القانونية  الصين أعلنت شركة "ياهو" االنسحاب من
". جاء ذلك في إطار الرد على حمالت سوق العمل والتحديات في

التضييقات التي بدأتها الحكومة الصينية على الشركات العمالقة في إطار 
 إحكام السيطرة على السوق المحلية.

الحكومة  ، بدأت2020وفي أول نوفمبر )تشرين الثاني( من عام 
حملتها على الشركات الخاصة العمالقة، والتي قالت إنها تأتي  الصينية

في إطار تنظيم السوق. وكانت البداية بشركة "إنت غروب" التي سحبت 
الحكومة الصينية قرار إدراجها في البورصة. وخالل عام الحالي، غيرت 

وجيا والتمويل القوة التنظيمية للحكومة الصينية صناعات تتراوح من التكنول
 إلى األلعاب والترفيه والتعليم الخاص بسبب حملة التضييق التي تمارسها.

وفي مايو )أيار( الماضي، أعلنت شركة "فيريزون" األميركية العمالقة 
لالتصاالت، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق لالستثمار في األسهم 

 5أو أل" مقابل  الخاصة على بيعه نجمي اإلنترنت اآلفلين "ياهو" و"أي
مليارات دوالر. وتشمل الصفقة مع صندوق "أبولو غلوبال ماناجمنت" 
أيضًا وحدة "فيريزون ميديا" بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا اإلعالن 

 للعالمتين التجاريتين.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
https://www.independentarabia.com/node/273051/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/273166/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/272731/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/272731/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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وأوضحت "فيريزون" في بيان، أنها ستحصل من الصندوق 
 750نقدًا، في حين ستكون  مليار دوالر 4.25االستثماري "أبولو" على 

مليون دوالر على شكل أسهم تفضيلية. وأشارت إلى أنها ستحتفظ بحصة 
في المئة في الشركة التي ستبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي غورو  10

 غاورابان عند إتمام الصفقة المتوقع في الفصل الثاني من السنة الحالية.
مقابل نحو  2017عام  وكانت "فيريزون" قد استحوذت على "ياهو"

مليار دوالر، ودمجته في وحدتها مع "أي أو أل" الذي كانت استحوذت  45
 مليار دوالر من "تايم وورنر". 4.4في مقابل  2015عليه عام 

 2021ثاني شركة أميركية تخرج من الصين في 
وفي بيان، أكدت شركة "ياهو"، أن خدماتها لن تكون متاحة بعد اآلن 

س للصين اعتبارًا من األول من نوفمبر الحالي. وشدتت من البر الرئي
على أنها سوف "تظل )ياهو( ملتزمة بحقوق مستخدمينا وبإنترنت مجاني 

 ومفتوح. نشكر مستخدمينا على دعمهم".
وأضافت أن "منتجات )ياهو( وخدماتها لم تتأثر في جميع المواقع 

ء خروجها األخير العالمية األخرى"، دون أن توضح األسباب الكامنة ورا
 من البر الرئيس.

وشركة "ياهو" هي ثاني شركة تكنولوجيا أميركية كبيرة في األسابيع 
األخيرة تعلن تقليص عملياتها في الصين. وخالل الشهر الماضي، قالت 
منصة الشبكات المهنية التابعة لـ"مايكروسوفت"، "لينكد إن"، إنها ستغلق 

 وظائف بداًل من ذلك.موقعها الصيني، وستستبدله بلوحة 
وقامت شركة "ياهو"، التي أطلقت عملياتها المحلية على اإلنترنت 

، بإغالق آخر وجود مادي متبٍق لها في الصين في مارس 1999في عام 
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، عندما تم إغالق عمليات البحث والتطوير 2015)آذار( من عام 
الد في الخاصة بها في بكين. تم إنهاء خدمات األخبار والمجتمع في الب

، بعد شهر من توقف خدمة البريد 2013سبتمبر )أيلول( من عام 
 اإللكتروني المحلية.

لكن عدد مستخدمي "ياهو" المتبقين في الصين غير معروف، على 
الرغم من أنه يعد صغيرًا بشكل عام، مقارنًة بالمستخدمين لعديد من 

إلنترنت المنصات الصينية عبر اإلنترنت التي تهيمن على أكبر سوق ل
 في العالم.

واعتباراً من االثنين الماضي، لم يكن تطبيق "ياهو" للطقس وصفحات 
األخبار والنسخة الصينية من مدونة التكنولوجيا االستهالكية متاحة، فيما 
يعرض موقع "تشاينيز إندجادجيت" فقط إعالن "ياهو" عن عدم تقديم 

بر الرئيس في الصين محتوى في الدولة، لكن ال يزال بإمكان مستخدمي ال
الوصول إلى "ياهو ميل" ولوحة معلومات الخصوصية لتنزيل بياناتهم من 

 ثالثة عناوين ويب معينة.
 الشركة ملتزمة بحقوق المستخدمين

وقال متحدث باسم شركة "ياهو" في بيان: اعترافًا بالتحديات المتزايدة 
خدماتنا لن يكون للبيئة التجارية والقانونية في الصين، فإن الوصول إلى 

ممكنًا ضمن الصين اعتبارًا من األول من الشهر الحالي. وأضاف: "تظل 
الشركة ملتزمة بحقوق مستخدميها واإلنترنت المجاني والمفتوح. ونشكر 

 مستخدمينا على دعمهم".
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ولم يعد الوصول إلى عديد من ميزات الشركة في الصين ممكنًا منذ 
لكتروني واألخبار. وأغلقت الشركة في ، بما في ذلك البريد اإل2013عام 
 وظيفة. 300مكتبها في بكين، وألغت ما يقرب من  2015عام 

ولطالما فرض العمل في الصين عديدًا من التحديات أمام الشركات 
الخاصة، ولكن الرئيس الصيني شي جينبينغ شن حملة تنظيمية شاملة 

ه في األشهر األخيرة. على صناعات التكنولوجيا والتعليم واأللعاب والترفي
وقضت هذه الحملة على قدر كبير من القيمة السوقية ألكبر الشركات 

 في الصين.
وتتضمن الخطة الخمسية األخيرة للبالد وعودًا بتعزيز القواعد التي 
من شأنها أن تضيق الخناق على السلوك االحتكاري وتنظم االبتكار 

القانون إلى اتخاذ التكنولوجي، كما دعت السلطات وكاالت تطبيق 
إجراءات في مجاالت المصالح الحيوية لألشخاص، بما في ذلك الخدمات 

 المالية والتعليم والدروس الخصوصية.
https://www.independentarabia.com/node/273781/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B

5%D8%A7%D8%AF/%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-
%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-2021 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
7 - Naukowcy i aktywiści chcą powstrzymać 

wyciek metanu 

Wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych prowadzi 
do powstania szeregu niebezpiecznych dla klimatu wycieków 
metanu. 

Publikacja: 23.08.2021 Aleksandra Beldowicz 
Foto: Bloomberg 
Naukowcy łączą siły z aktywistami, celem zidentyfikowania 

wycieków i zamknięcia ich, aby powstrzymać wydobywanie się  
W 2019 roku Yuzhong Zhang, doktor habilitowany na 

Uniwersytecie Harvarda umieścił odczyty z satelity Copernicus 
Sentinel-5 Precursor na mapie Stanów Zjednoczonych. Odkrył, że 
największe stężenie metanu pojawiło się jako czerwona plama na 
szerokim na ponad 240 kilometrów Teksasu i Nowego Meksyku. 
Po analizie danych doszedł do wniosku, że każdego roku 2,9 
miliona ton metanu trafia do atmosfery. 

 العلماء والنشطاء يريدون وقف تسرب غاز الميثان
يؤدي إنتاج النفط في الواليات المتحدة إلى سلسلة من انسكابات الميثان التي تشكل 

 .لى المناخخطورة ع
 Aleksandra Beldowicz 23/08/2021تاريخ النشر:   

 الصورة: بلومبرج
 هل تريد قراءة المزيد بال حدود؟ مشاهدة العرض

https://www.rp.pl/autor/441-aleksandra-beldowicz
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 يتعاون العلماء مع النشطاء لتحديد التسريبات وإغالقها لمنعها من الظهور
، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة  Yuzhong Zhang ، وضع 2019في عام 

على  Copernicus Sentinel-5 Precursor ارد ، قراءات من القمر الصناعيهارف
خريطة الواليات المتحدة. وجد أن أعلى تركيز للميثان ظهر على شكل بقعة حمراء في 

كيلومتًرا. بعد تحليل البيانات ، توصل إلى استنتاج  240تكساس ونيو مكسيكو بعرض 
 .ميثان سنوًيا في الغالف الجوي مليون طن من ال 2.9مفاده أنه يتم إطالق 

Według Zhanga, winne jest wydobycie gazu w Basenie 
Permskim, jednego z najbogatszych regionów wydobywających 
ropę na świecie. Tamtejsze studnie, oprócz ropy naftowej, 
wydobywają też mniej opłacalny gaz ziemny, a ten w ponad 90 
proc. składa się z metanu. Region ten jest wyjątkowo potężnym 
źródłem metanu również z uwagi na szereg nieprawidłowości 
związanych z wydobyciem paliw kopalnych. Jak wykazała 
niedawna analiza przeprowadzona przez Earthworks, nawet 84 
proc. spalania gazu w Basenie Permskim było dokonywane bez 
stosownych zezwoleń. 

Organizacje pozarządowe i aktywiści działają wspólnie, 
wyszukując źródła wycieków i bezpośrednio wywierając presję na 
firmy, aby je powstrzymały. Pomaga w tym dość sprawna reakcja 
rynku – w ubiegłym roku zrezygnowano z kontraktu z Francją o 
wartości 7 miliardów dolarów z uwagi na emisje gazów 
cieplarnianych. Firmy naftowe wychodzą z własną inicjatywą, aby 
odnaleźć i powstrzymać wycieki, bo leży to w ich interesie. 
Wykorzystują do tego drony, samoloty i satelity. 
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Szacuje się, że identyfikacja i zatkanie tych wycieków może 
mieć największe znaczenie dla spowolnienia zmian klimatycznych 
niż niemal wszystkie inne poszczególne środku. 

Z uwagi na fakt, że metan w stosunku do dwutlenku węgla 
rozkłada się w atmosferze stosunkowo szybko, jego ograniczenie 
będzie odczuwalne w ciągu jednej generacji. 

Według jednego z ostatnich szacunków prawie jednej trzeciej 
ocieplenia oczekiwanego w ciągu najbliższych kilku dekad można 
by uniknąć poprzez zmniejszenie spowodowanych działalnością 
człowieka emisji metanu, bez konieczności wynajdywania nowej 
technologii lub ograniczania zużycia. Potężne ilości metanu 
generuje hodowla zwierząt, jego redukcja na polach naftowych i 
gazowych również mocno przyczyni się do spowolnienia zmian 
klimatycznych. 

Mimo, że metan jest drugim pod względem wpływu na 
ocieplanie się planety gazem po dwutlenku węgla, jego zdolność 
do akumulacji ciepła znacznie przewyższa możliwości CO2. 
Szacuje się, że jego moc jest 80 razy większa niż zdolności 
dwutlenku węgla. Opublikowany niedawno raport IPCC wzywa do 
redukcji emisji metanu w ciągu najbliższej dekady, ale zrealizować 
cele klimatyczne porozumienia paryskiego. 

© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: klimat.rp.pl 

https://klimat.rp.pl/klimat-i-ludzie/art18842321-naukowcy-i-aktywisci-
chca-powstrzymac-wyciek-metanu 

 
 

https://www.rp.pl/licencja
https://www.rp.pl/wszystkie-prawa-zastrzezone
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8 - Idzie rewolucja w gospodarce odpadami. 

Kończą się czasy tanich opakowań 

Projekt nowej ustawy, która wywoła rewolucję w polskiej 
gospodarce opadami opakowaniowymi, już wywołał sporo emocji. 
Choć eksperci i organizacje biznesowe dostrzegają w nim 
pozytywne elementy, to widzą też sporo do zmiany. 

Publikacja: 22.08.2021 21:48 Anita Błaszczak 
Foto: Adobe Stock 
W 2023 r., w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy 

dotyczącej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, wpływy z 
obowiązkowej opłaty opakowaniowej (od firm)mają wynieść 1,36 
mld zł. A w kolejnym, pełnym już roku obrachunkowym, powinny 
przekroczyć 1,51 mld zł – wynika z projektu nowelizacji ustawy o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który jest 
teraz przedmiotem konsultacji publicznych. Mają one potrwać do 6 
września br. 

O wydłużenie tego terminu do 17 września zaapelowały przed 
kilkoma dniami, już po raz drugi, organizacje przedsiębiorców, 
podając jako argument kompleksowość proponowanych zmian oraz 
okres urlopowy. Pierwszy apel, pod którym podpisało się dziewięć 
organizacji, nie skłonił Ministerstwa Klimatu i Środowiska do 
wydłużenia konsultacji. 

 ثورة في إدارة النفايات قادمة. أوقات التعبئة والتغليف الرخيصة تنتهي

https://www.rp.pl/autor/791-anita-blaszczak


  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 24ــ 

يات أثار مشروع القانون الجديد ، الذي سيؤدي إلى ثورة في االقتصاد البولندي من نفا
التغليف ، الكثير من المشاعر. على الرغم من أن الخبراء ومؤسسات األعمال يرون 

 .عناصر إيجابية في ذلك ، إال أنهم يرون أيًضا الكثير من التغيير
 Anita Błaszczak 21:48 22/08/2021تاريخ النشر:  

 Adobe Stock :الصورة
لمتعلق بمسؤولية المنتج ، في السنة األولى من القانون الجديد ا 2023في عام 

مليار زلوتي بولندي.  1.36الممتدة ، تبلغ عائدات رسوم التعبئة اإللزامية )من الشركات( 
نتيجة  -مليار زلوتي بولندي  1.51وفي السنة المالية التالية الكاملة ، يجب أن تتجاوز 

مشاورات عامة. لمشروع تعديل قانون إدارة نفايات التعبئة والتغليف ، والذي يخضع اآلن ل
 .سبتمبر من هذا العام 6سيستمرون حتى 

منذ عدة أيام ، وللمرة الثانية ، دعت منظمات األعمال إلى تمديد هذا الموعد النهائي 
سبتمبر ، مع إعطاء تعقيد التغييرات المقترحة وفترة اإلجازة كحجة. ولم يقنع  17حتى 

 .لمناخ والبيئة بتمديد المشاوراتالنداء األول ، الذي وّقعته تسع منظمات ، وزارة ا
Być może resort zmieni zdanie po drugim apelu, pod którym 

podpisało się już 17 organizacji. Co prawda długo wyczekiwany 
nowy projekt ustawy jest podobny do tego sprzed ponad roku, ale 
eksperci zwracają uwagę, że planowana w ustawie o ROP 
rewolucja w polskiej gospodarce opadami opakowaniowymi 
wymaga uzupełnień. 

Korzyści i słabości 
Jak zwraca uwagę Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby 

Odzysku i Recyklingu Opakowań, wiele szczegółowych a ważnych 
kwestii dotyczących ekomodulacji i stawek będzie określanych w 
drodze rozporządzeń do ustawy. – Analiza projektu jest tym 
bardziej utrudniona, że widzimy tylko ramy i nie mamy dostępu do 
konkretnych założeń tych rozwiązań. Po wstępnej analizie projektu 
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rodzi się więcej pytań niż odpowiedzi – ocenia Nowakowski, który 
wskazuje też pozytywne elementy projektu. W tym dofinansowanie 
samorządów w gospodarowaniu odpadami, a także udział 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) w realizacji zadań wspierających system i rozbudowę 
infrastruktury recyklingu. 

Te punkty chwali także Anna Larsson, dyrektor ds. ekonomii 
cyrkularnej w Reloop Platform. Według niej pozytywnym 
elementem jest też zawężenie metod odzysku opakowań do 
recyklingu materiałowego. Dobrym pomysłem jest kontynuacja 
zbiórki odpadów opakowaniowych w gminach oraz scentralizowanie 
systemu pobierania opłat, które będą potem przekazywane do gmin 
na pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. 
Doprecyzowania wymagałyby natomiast zasady tych wypłat. Anna 
Larsson wskazuje też poważniejsze słabości projektu. Jej zdaniem 
nieprawidłowo i niepotrzebnie ustanowiono maksymalną wysokość 
stawki opłaty opakowaniowej (maksymalna stawka dla opakowań 
przeznaczonych dla gospodarstw ma wynieść 2 zł za kilogram). 

– Już dziś opłaty za niektóre frakcje materiałowe, także u 
naszych sąsiadów, przekraczają tę kwotę – zaznacza Anny 
Larsson, którą martwi też brak przepisów wprowadzających 
obowiązkowy i powszechny system kaucyjny. Tymczasem 
nałożony na producentów obowiązek uzyskania zwiększonych 
poziomów selektywnej zbiórki butelek będzie trudny do wypełnienia 
bez wprowadzenia systemu opartego o kaucje. 

Firmy chcą mieć głos 
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Jeszcze bardziej krytycznie ocenia projekt ustawy 
wprowadzającej ROP Robert Szyman, dyrektor generalny 
Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. – Z analiz 
systemów w innych krajach widać, że najlepsze efekty mają 
systemy ROP zarządzane przez przedsiębiorców. Wobec tego 
krytycznie oceniamy projekt z prostej przyczyny, że będzie 
zarządzany przez administrację, a wszystkie koszty, bez względu 
na efekt, pokryją przedsiębiorcy – podkreśla szef PZPTS. Jak 
dodaje, obecny projekt niewiele się zmienił w porównaniu ze 
wstępną propozycją sprzed roku. 

– Przedsiębiorcy nie będą mieli żadnego wpływu na 
optymalizację kosztową systemu, a stawki za opakowania będą 
ustalane przez ministra – zwraca uwagę Szyman. Przypomina, że 
przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek opłaty opakowaniowej, 
zapłacą dodatkowo opłatę produktową, jeśli nie zrealizują 
określonych poziomów recyklingu, na co nie będą mieli wpływu. 
Projekt pomija też premiowanie wzrostu poziomu 
zagospodarowania odpadów opakowaniowych i tylko sygnalizuje 
istotną dla firm kwestię ekomodulacji. – Mamy poważne 
wątpliwości, czy przestawiony w projekcie system jest w stanie 
elastycznie reagować i nakłaniać wszystkich uczestników do 
wspólnego celu zwiększenia wykorzystania surowców z recyklingu 
w gotowych opakowaniach – zaznacza szef PZPTS. 

Projekt ustawy o ROP krytykuje też Jakub Franek, dyrektor 
zarządzający spółką Fameks. Według niego, skoro system ma się 
opierać na producentach, to dlaczego nie mogą oni mieć wpływu 



  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 27ــ 

na ustalenie stawek na racjonalnym poziomie? W ustawie powinny 
też znaleźć się zapisy dotyczące premiowania firm za 
wprowadzanie opakowań łatwiejszych w procesie recyklingu 
(ekomodulację), co pozostaje w gestii ministra. Czy nie byłoby 
lepiej powierzyć zarządzanie systemem fundacji branżowej, która 
dysponuje wyspecjalizowaną wiedzą? – sugeruje szef Fameksu. 

Opublikowany w pierwszym tygodniu sierpnia projekt zmian w 
ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
jest odpowiedzią na konieczność wdrożenia unijnych regulacji, ale 
także na wielokrotne apele branży dotyczące wprowadzenia realnej 
rozszerzonej odpowiedzialności producentów w zakresie 
opakowań. Nowy projekt przepisów budzi sporo emocji. 
Reprezentowane przez RECAL środowisko przedsiębiorców 
opakowań aluminiowych pozytywnie odbiera uwzględnienie w 
nowym projekcie ROP miejsca dla zbiórki opakowań poza 
systemem gminnym. Przykładem są punkty skupu np. 
aluminiowych puszek po napojach oraz innych surowców wtórnych, 
które pełnią rolę komplementarną do gminnych systemów 
gospodarowania odpadami, zapewniając wysokiej jakości surowiec 
do produkcji nowych opakowań. W projekcie uwzględniona została 
również zasada ekomodulacji. W zaproponowanym kształcie 
powinna doprowadzić do trwałych zmian na rynku opakowań i 
wyprzeć opakowania, których recykling w skali przemysłowej jest 
fikcją. Czy tak się rzeczywiście stanie, nie wiemy, ponieważ 
proponowane zapisy są zbyt ogólne. 
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Liczymy na to, że szczegóły znajdziemy niebawem w 
stosownym rozporządzeniu. Pomocne byłoby na pewno 
uwzględnienie w ciele doradczym ministra ds. klimatu 
przedstawicieli poszczególnych grup materiałowych, których 
doświadczenie i wiedza ekspercka w zakresie konkretnie 
nazwanych w projekcie ustawy grup materiałowych, jak np. papier, 
szkło, aluminium czy stal, są kluczowe, by prawidłowo określić 
wartość minimalnych stawek ROP, które będą realnie 
odzwierciedlały cały cykl życia opakowań. Jest to tym bardziej 
istotne, że stawki te mają być określane w trybie obwieszczenia, 
czyli bez konsultacji z branżą, co jest mocno kontrowersyjnym 
rozwiązaniem. Jeśli chodzi o środki zebrane w ramach ROP, 
według dyrektywy opakowaniowej powinny zostać w całości 
przeznaczone na sfinansowanie selektywnej zbiórki, transportu, 
kosztów przygotowania do recyklingu, a w sytuacji ujemnej wartości 
materiału, dodatkowo kosztów samego recyklingu. Proponowany 
obecnie mechanizm nie jest sztywno powiązany z osiąganymi 
wynikami, w tym ze wzrostem masy oraz jakości selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych w gminach. Aż 18 proc. z 
oszacowanych na 2023 r. ponad 1300 mln zł NFOŚiGW 
przeznaczy „na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami 
opakowaniowymi oraz sfinansowanie nowych etatów w WIOŚ i 
MKiŚ”. Nie wiemy jednak, ile z tych 18 proc. rzeczywiście zasili 
inwestycje, a ile etaty, czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju 
parapodatkiem. 
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Na koniec dwa praktyczne aspekty. Pierwszy dotyczy oznaczeń 
na opakowaniach pod kątem wyboru właściwego pojemnika do 
selektywnej zbiórki, w tym dla osób niewidomych. Aby wprowadzić 
takie oznaczenia, najpierw konieczne jest ujednolicenie instrukcji 
segregacji opakowań. W samym tylko segmencie opakowań z 
aluminium np. część gmin pozwala na selektywną zbiórkę aerozoli, 
a inne wprost zakazują ich selektywnego gromadzenia do żółtego 
pojemnika. Trzeba też pamiętać, że wprowadzenie jakichkolwiek 
dodatkowych oznaczeń na opakowaniach spowoduje, że w 
procesie produkcji opakowań wzrośnie wykorzystanie energii i 
surowców, a kierunek powinien być zdecydowanie odwrotny. Po 
drugie, wątpliwości budzi propozycja finansowania kontroli przez 
podmioty poddawane obowiązkowo tej kontroli i konieczność 
zmiany audytora każdego roku. W dużym skrócie spowoduje to 
wyższe koszty działalności recyklerów, a z założenia ustawa ROP 
powinna wspierać obieg zamknięty. 

 
walka o klimat 
© Licencja na publikację  © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

Źródło: klimat.rp.pl 
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9 -  Kaczyński zapowiedział odejście z rządu 

Na początku roku wicepremier Jarosław Kaczyński 

zrezygnuje ze stanowiska w rządzie - twierdzi PAP, 

powołując się na swoje źródła w Prawie i 

Sprawiedliwości. 

Publikacja: 13.10.2021 13:07  qm 
Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek 
Kaczyński miał o swojej decyzji poinformować podczas 

środowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS. Źródło 
Polskiej Agencji Prasowej przekazało, że powodem jest 
niemożność pogodzenia obowiązków wicepremiera z funkcją 
prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Kaczyński ma pojawiać się w 
siedzibie partii jedynie raz na tydzień. 

Kaczyński jest wicepremierem od października zeszłego roku. 
Formalnie jest przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do 
spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. 

O tym, że wkrótce ma dojść do rekonstrukcji rządu media 
spekulują od kilku tygodni. Według nieoficjalnych doniesień z rządu 
miałby odejść szef KPRM Michał Dworczyk, a ministrem rozwoju 
ma zostać Marcin Ociepa. 

- Zmiany, jeśli miałyby być, to będą na przełomie września i 
października. Po tym, jak Sejm uchwali pierwsze ustawy związane 
z „Polskim Ładem”. A to zapowiada się na połowę września - 
mówił na początku września rzecznik rządu. 

Piotr Müller był wtedy również dopytywany o nieobecność w 
życiu publicznym w ostatnich dniach wicepremiera ds. 

https://www.rp.pl/autor/9311-jakub-mikulski
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bezpieczeństwa, Jarosława Kaczyńskiego. Jak stwierdził prezes 
PiS i wicepremier „był na urlopie, ale teraz jest już normalnie w 
pracy”. - Nadzoruje działania rządu dotyczące sytuacji na granicy, 
jako szef komitetu bezpieczeństwa zapewnił rzecznik. A czy 
odejdzie z rządu? - To będzie decyzja pana premiera 
Kaczyńskiego, jeśli będzie chciał podjąć taką decyzję - uciął temat. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: rp.pl/ PAP 

https://www.rp.pl/polityka/art19010911-kaczynski-zapowiedzial-odejscie-
z-rzadu?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campai
gn=NL_RP_TO_BYL_DZIEN 

 
10 - Zostajemy w Unii. Protesty w całej Polsce 

Nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach odbywają 
się w niedzielę protesty po tym, jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że przepisy traktatu o UE są niezgodne z polską konstytucją. 

 Publikacja: 10.10.2021 05:58 blik 
Foto: FB/Rafał Trzaskowski 
Unijne flagi już w sobotę pojawiły się na ulicach wielu polskich 

miast. W tym Warszawy. Nie tylko w stolicy odbędzie się protest w 
obronie obecności Polski w UE, ale też w wielu innych miastach. 

Chcesz czytać więcej bez ograniczeń?Zobacz Ofertę 
Największa manifestacja odbywa się w stolicy. – „Wzywam 

wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na 

https://www.rp.pl/licencja
https://www.rp.pl/wszystkie-prawa-zastrzezone
https://www.rp.pl/autor/761-janina-blikowska
https://sklep.gremimedia.pl/rp/rppl/autoodnawialna/podstawowy?utm_source=paywall&utm_medium=paywall_preview&utm_campaign=o_tym_co_wazne
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plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich 
zatrzymać" - wzywał w tygodniu Donald Tusk na Twitterze. 

Na Długim Targu i na molo 
Demonstracje w obronie obecności Polski w UE odbywają się 

także w wielu innych miastach pod hasłem „My ZostajeMY w UE! 
Jesteśmy z Europą". 

W Gdańsku od godz. 18 mieszkańcy demonstrują na Długim 
Targu swoje poparcie dla pozostania w Unii Europejskiej. 

- Każdy kto działa na rzecz najmniejszego kroku wyjścia Polski 
z UE szkodzi interesom naszej ojczyzny. Bo interesem Polski jest 
współtworzenie Unii Europejskiej, współdecydowanie o kierunku jej 
rozwoju. O to właśnie walczyły całe pokolenia Polek i Polaków – 
mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

REKLAMA 
Na ulicach miasta pojawiły się unijne i polskie flagi, flagi takie 

otrzymują też mieszkańcy miasta, którzy wezmą udział w 
manifestacji. 

"Powodem demonstracji przeciw polexitowi w całym kraju jest 
niedawna decyzja Trybunału Konstytucyjnego pod 
przewodnictwem Julii Przyłębskiej" – podaje gdański ratusz. 

- Każdy kto działa na rzecz najmniejszego kroku wyjścia Polski 
z UE szkodzi interesom naszej ojczyzny. 

Aleksandra Dulkiewicz 
Unijne flagi trafiają także do mieszkańców. Można je otrzymać 

w niedzielę w trakcie manifestacji pod Neptunem. Unijne flagi 
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pojawiły się już wczoraj na ulicach wielu polskich miast - w tym 
Warszawy. 

Do udziału w proteście zapraszała też europosłanka 
Magdalena Adamowicz, współorganizatorka demonstracji. "Nie 
możemy pozwolić, aby ktokolwiek dla swoich interesów osobistych 
czy partyjnych, niszczył interes Polski, niszczył marzenia Polaków, 
niszczył przyszłość naszych dzieci" - napisała. 

Protestuje też Sopot. - Kochani spotkajmy się w niedzielę o 
18.00 w Warszawie, Sopocie, w naszych miastach i gminach! 
Wyraźmy swoje poparcie dla demokratycznej Polski w Europie - 
apelował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. W tym mieście 
protest odbywa się na molo. 

Zabrzmi Oda do Radości 
Protest także we Wrocławiu. Rozpoczął się o godz. 16 na 

Placu Solnym. "To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
po którym Polska ma jedynie trzy wyjścia. Po pierwsze, może 
próbować tak zmienić TSUE, aby jego przepisy stały się zgodne z 
polską konstytucją. To scenariusz całkowicie nierealny. Po drugie, 
Polska może też zmienić własną konstytucję tak, by nie kolidowała 
rzekomo z TSUE — także scenariusz niewykonalny. I wreszcie – 
Polska może opuścić Unię" – napisali organizatorzy. We Wrocławiu 
o godz. 18 z wieży ratuszowej zabrzmieć miała „Oda do Radości". 

Mieszkańcy Olsztyna spotkali się o godz. 18 na Starym 
Mieście, przy fontannie. "Oświadczenie władzy wypowiedziane 
przez Julię Przyłębską, że nie zamierza przestrzegać prawa Unii 
Europejskiej, usuwa nas praktycznie z tej Unii. Niweczy całą polską 
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drogę od PRL na Zachód. Wciska nas w obszar bezprawia i izolacji" 
– napisali organizatorzy. 

Dodali, że jako „ obywatele Polski i Europy, nie możemy na to 
pozwolić". "Musimy, także na ulicach, bronić naszego miejsca w 
Europie, zanim ci obłąkani władzą i swoimi przywilejami ludzie nie 
pozbawią nas przyszłości, formalnie wyprowadzając nas Unii. Od 
naszego zaangażowania i obecności zależy bardzo wiele" – 
napisali. 

W Białymstoku protest rozpoczął się w niedzielę na Rynku 
Kościuszki o godzinie 18. 
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 االقتصاد العربي:  –ثالثًا 
شقق بسعر واحدة.. العقار في لبنان لمزيد من  -لبنان  –11 

 !التدهور

 20/10/2021 :الخبير السوري  
ي بيع العقارات وشرائها، إذ سّجلت، طفرة كبيرة ف 2020شهد عام 

ألف عملية بيع وشراء بقيمة  82، ”الدولية للمعلومات”بحسب دراسة لـ
مليار دوالر. فقد أّدى تفاقم أزمة القطاع المصرفي وتراجع سعر  14.4

صرف الليرة واحتجاز الودائع في المصارف، إلى هروب المودعين نحو 
منهم أّن هذا األمر سيحافظ على  شراء العقارات بشيكات مصرفية، ظّناً 

 .القدرة الشرائية ألموالهم بداًل من بقائها محتجزة
ماذا عن وضع السوق العقاري اليوم السيما مع وصول الدوالر مؤخرا 

 ألف ليرة؟ وبكم أصبحت أسعار الشقق؟ 20إلى 
جهاد الحكّيم أستاذ استراتيجيات االستثمار في األسواق العقارية في 

إلى ان أسعار الشقق ” 24لبنان “لبنانية االمريكية أشار لـ الجامعة ال
بالمئة، واعتبر انه طالما ان الوضع االقتصادي  85و 80انخفضت بين 

 .مستمر بالتراجع سيتأثر القطاع العقاري الذي سيشهد بدوره تدهورا
مرات مما كانت  6إلى  4وقال الحكّيم: حاليا انخفضت أسعار الشقق 

شقق  6إلى  4اشتِر “لتالي اصبح لدينا المعادلة التالية: عليه سابقا، وبا
 !”بسعر واحدة

وعدد الحكّيم عددا من العوامل التي أدت إلى تدهور هذا القطاع، 
فلفت إلى انه في لبنان حاليا هناك معادلة العقار م قابل الطعام التي بدأت 
 تفرض نفسها، فاللبناني يبيع عقاره لتأمين احتياجاته المعيشية
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واالستشفائية . فمدخرات اللبناني وضعت اليد عليها في المصارف ما 
يضطره لبيع شقته من أجل الهجرة مثال أو لالستشفاء او لشراء الدواء او 
تعليم األوالد في المدارس والجامعات أو دفع بوليصة التأمين السيما وان 

 هو لفت إلى ان العقار . ”فريش دوالر“كل شيئ في لبنان بات يتطلب 
immobilier  ال يتحرك وهو من ضمن األموال غير المنقولة وعندما

 .ي باع بشكل اضطراري سيتكبد البائع تلقائيا الخسائر
عامل آخر ال يمكن إغفاله فرضته جائحة كورونا التي سرعت التحّول 

بحسب الحكّيم، حيث ان العمل عن ب عد قلص  digitalisation الرقمي
رات، فالكثير من اللبنانيين أصبحوا يقومون الحاجة إلى مكاتب وعقا

بأعمالهم ودراستهم من قراهم ومنازلهم من دون أن يضطروا لشراء أو 
استئجار شقق في المدن كما أن زيادة التسوق عن بعد أصبح رائجا أكثر 

محررا مساحات عقارية  Malls ما أثر بالتالي على المحال التجارية والـ
ى ان الهجرة عن ب عد عامل إضافي لبيع العقارات وأشار الحكّيم إل .كبيرة

وهبوط أسعارها، الن من أراد الهجرة هو بحاجة إلى مبلغ من المال في 
بداية األمر بعد استحالة الوصول إلى المدخرات في المصارف، مشيرا 
إلى ان سوق العقارات يتأثر أيضا بسعر الصرف والسيما مع ما نشهده 

، فاالغلبية الساحقة من اللبنانيين تتقاضى رواتبها مؤخرا من ارتفاع للدوالر
بالليرة، ومع تدهورها يتبخر المدخول وتزداد حاجة المواطن فيضطر لبيع 

 .عقاراته لسد حاجاته المتفاقمة
وتابع: زيادة أسعار النفط عالميا تؤدي إلى خروج دوالرات اكثر من 

مشيرا إلى ان العقار البلد ما يؤثر أيضا على تدهور الليرة وهذا القطاع، 
 .شأنه شأن األسواق المالية األخرى والسلع يخضع لشروط السوق 
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ورأى الحكّيم ان انسداد األفق سياسيا والتوترات والحوادث األمنية 
 .كالتي حصلت مؤخرا تجعل أسعار العقارات تتدنى أكثر

 من يشتري؟
لشقة لفت الحكّيم إلى ان المغتربين هم من يشترون حاليا الشقق، فا

ألف  70و 45ألف دوالر أصبحت حاليا بين  300التي كان سعرها بـ 
ألف  35و 25ألف دوالر صارت بين  150دوالر، والشقة التي كانت بـ 

% مما كان عليه  25و 15دوالر، بالتالي أصبحت قيمة العقار ما بين 
سابقًا وبالتالي هذا األمر يمكن أن يناسب بعض المغتربين والمتمولين. 

من ليسوا ميسورين بما فيه الكفاية لن يقدموا على الشراء حتى ولو  ألن
توفر معهم المبلغ خوفا من حاجتهم لمبالغ ضخمة في حال إضطروا 

 .للذهاب إلى المستشفيات ودفع مصاريف الطبابة
واعتبر الحكّيم ان المواطن اللبناني خ دع سابقا وأوهم بأنه ي هرب أمواله 

ء العقارات، فمن اشترى شقة ظنًّا منه أّنه من المصارف من خالل شرا
ألف  400بموجب شيك مصرفي بقيمة  2020يهّرب أمواله في آذار 

ألف دوالر  300% من قيمته، أي 75دوالر بدل حسمه والحصول على 
% وجد نفسه ضحية ألّنه حّتى لو تمّكن 25نقًدا بقصد تحديد خسارته بـ 
 150دوالر، قيمة الشيك أصبحت ألف  800اليوم من بيع الشقة نفسها بـ 

 .ألف دوالر نقًدا، وبالتالي يكون خسر أكثر من مّرتين
باألمور المالية واالقتصادية، ” جاهل“وشدد الحكّيم على ان اللبناني 

ولم يكن لديه حماية من الجهات الضامنة والقيمين على األمور المالية، 
قله لصغار كما لم يكن هناك حماية لحد أدنى من حقوق الناس أ
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ورأى الحكّيم ان ال حل قريبًا ألزمة المصارف وال قروض  .المودعين
 .السكنية وبالتالي القطاع العقاري لمزيد من التأزيم

 2022إذا من المتوقع أن يستمر التباطؤ في هذا القطاع في عام 
وان تتراجع أسعار العقارات، وأن يصبح صغار المستثمرين مرنين بالبيع 

 .م للمال في ظل شح المداخيل بلبناننتيجة حاجته
 http://syrianexpert.net/?p=60456   24لبنان

 
مليار  2.8سلطنة ُعمان تكشف عن مشاريع استثماريّة بقيمة  - 12

 لاير عماني

 المصدر: النهار العربي 09:39|  18-09-2021 
 مركز علوم الحياة في عملن

ثمار في سلطنة ع مان ما طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج االست
فرصة استثمارية موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية هي:  90يصل إلى 

السياحة، والخدمات اللوجستية واألغذية، والصيد، والصحة، وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، والتعدين والصناعة، وإدارة النفايات، والتعليم. وت قّدر 

 مليار ريال عماني. 2.8كثر من القيمة اإلجمالية لالستثمارات بأ
ويقع عدد كبير من هذه المشاريع، ال سيما في قطاعات السياحة  

واألغذية والتعدين، تحت قيادة مؤسسات القطاع العام التي لديها تفويض 
 حكومي لدفع عملية االستثمار والتنمية في القطاعات المنوطة بها.

احية )عمران( تطوير محفظة فمثاًل، تقود الشركة العمانية للتنمية السي 
 كبيرة من المشاريع المحددة لالستثمار المحلي والدولي في قطاع السياحة.
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كما تؤدي المؤسسات الكبرى المعنية األخرى دورًا رئيسيًا في الترويج 
للمشاريع في قطاعاتها، ومنها: جهاز االستثمار الع ماني، ووزارة التجارة 

زارة التراث والسياحة، والشركة العمانية والصناعة وترويج االستثمار، وو 
لالستثمار الغذائي القابضة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية )مدائن(، 
الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة والمناطق الحرة )أوباز(، والشركة 
العمانية للخدمات البيئية القابضة )بيئة(، وهيئة البيئة، وشركة تنمية المعادن 

 مان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.ع  
مشروعًا، بما في  17وفي قطاع السياحة، ط رح للتنفيذ ما يصل إلى  

ذلك العديد من المشاريع التي ال تزال في المراحل المبكرة من التطوير، بتكلفة 
 مليار ريال عماني. 1.33إجمالية تبلغ حوالي 

امة مركز ترفيهي عالمي المستوى في بركاء، وتتضمن القائمة خططاً إلق 
ومشاريع متعددة االستخدامات على الواجهة البحرية في مسقط وصاللة، 
وفنادق ومنتجع على شاطئ البحر في مسقط وظفار وم سندم، ومناطق جذب 
للسياحة البيئية في مواقع متعددة، ومنتجعات على شاطئ البحر، ومرافق 

 إلى عدد من المراكز الصحية. مارينا في الدقم، باإلضافة
والقطاع الكبير الثاني من حيث عدد االستثمارات وحجمها هو مزيج من  

مشروعًا مختلفًا قيد الترويج  57التعدين والصناعات التحويلية. حيث 
 لالستثمار المحلي والدولي، تتراوح من مشاريع صغيرة إلى أخرى ضخمة.

مليون ريال  620ارات أكثر من وتبلغ القيمة اإلجمالية لهذه االستثم 
ع ماني، وتتعلق بإنتاج حديد الكروم، ومعدن المغنيزيوم، والملح الصناعي، 
والجبس، والحجر الجيري، والدولوميت، وسيليكات الصوديوم، وكربونات 
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الكالسيوم، واإلسمنت، والرخام، وأحجار الكوارتز المهندسة، ومواد المحاجر، 
 وعدد من المواد األخرى.

ا أ درج لالستثمار عدد من األنشطة الصناعية والتصنيعية التي تركز كم
على: الحليب المبخر والمكثف، ومصايد األسماك ذات القيمة المضافة، 
وحبوب اإلفطار، ولحوم الدواجن، والقوارب المصنوعة من األلياف الزجاجية، 

لمنيوم، واأللواح الخرسانية المسبقة الصب، والزجاج المصقول، وحاويات األ
واألنابيب، واألكياس المنسوجة من مادة البولي بروبيلين، والمباني المسبقة 
الصنع، وحديد التسليح، واألسالك الفوالذية، واألسالك الشائكة، والصواميل 

 والمسامير، والكابالت، والفوالذ والستانلس ستيل.
الممكنة  ويتضمن قطاع إدارة النفايات خمسة مشاريع تبلغ قيمة استثماراتها

مليون ريال عماني. وتشمل مجموعة من مشاريع تحويل النفايات  587حوالي 
إلى طاقة لتوليد الكهرباء والغاز الحيوي، وتكرير زيت الطهي المستعمل، 

 ومعالجة النفايات الكهربائية واإللكترونية.
وتخطط شركة تنمية مصايد األسماك في عمان، وهي واحدة من  

هاز االستثمار العماني، لتطوير مشروع كبير لتربية الشركات التابعة لج
 هكتار بالقرب من الدقم. 1700المحار بمساحة 

أما في قطاع الصحة، فهناك مخطط إلنشاء مركز طموح لعلوم الحياة  
 مليون ريال عماني. 100في جنوب الباطنة باستثمارات تبلغ نحو 

لذي يدير المدن كما تسعى شركة مدائن، الكيان المدعوم من الدولة ا
الصناعية في البالد، إلى االستثمار في مراكز تصنيع جديدة مخطط لها في 

 شناص ومرمول وثمريت.
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كما دعت الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة، ذراع االستثمار 
والتطوير الحكومي في قطاع األغذية، المستثمرين للمشاركة في مجمع غذائي 

 6.5طط إلقامته في العاصمة باستثمارات تبلغ حوالي تقني فريد من نوعه مخ
 ماليين ريال عماني.

https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%B1/17092021061151532 

 
 االقتصاد التّونسي على مفترق طرق - 13

 لميا نبيل المصدر: النهار العربي | 01-08-2021 
 مؤشر سلبي لالقتصاد التونسي

وسط تطورات سياسية في غاية الحساسية، يقع االقتصاد التونسي على 
الخطورة التي تهدد بانهياره،  حافة الهاوية، متأثرًا بكثير من العوامل الفائقة

بينما يحاول الرئيس التونسي قيس سعيد تعديل الدفة عبر قرارات ومسارات 
شديدة الوعورة؛ وبعيدًا عن الجدلية الدائرة في المجتمع الدولي في وصف 
التصعيد األخير بين "االنقالب" أو "التصحيح"، يأمل المراقبون االقتصاديون 

 يرة عن عبور عنق الزجاجة الحالي.أن تسفر اإلجراءات األخ
ومنذ بداية األسبوع، تراجعت أسواق المال التونسية بحدة عقب إقالة  

الرئيس التونسي الحكومة وتجميد البرلمان. ويوم االثنين سجل مؤشر 
"توننداكس" القياسي في تونس أكبر تراجع منذ مطلع أيار )مايو(، متراجعًا 

كما انخفضت السندات الصادرة عن  نقطة. 7235في المئة إلى  1نحو 
البنك المركزي التونسي انخفاضاً حادًا، ونزل إصدار السندات المقومة بالدوالر 

سنتات  86.005سنت ليتداول عند  2.6بمقدار  2025التي ينتهي أجلها في 

https://www.annaharar.com/arabic/makalat/authors/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
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في الدوالر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف آذار )مارس(، فيما نزلت سندات 
سنتًا في  86.348بأكثر من ثالثة سنتات إلى  2024مقومة باليورو ألجل 

 اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقًا لتريدويب.
لكن مع ختام األسبوع، تحسنت األوضاع قلياًل، وعاد مؤشر "توننداكس"  

نقاط. فيما تحسن سعر  7304إلى المكاسب ليختم األسبوع عند مستوى 
 2,77دنانير مقابل اليورو و 3.27صرف الدينار )الذي كان في محيط 

دينار  2.29مقابل الدوالر في األسبوع السابق(.. وبعدما تخطى مستوى 
    مقابل الدوالر، عاد الجمعة إلى نطاق قبل األزمة. 2.78لليورو و

وبينما أحجم معظم المؤسسات الدولية االقتصادية عن التعليق حتى اآلن  
لة فيتش للتصنيفات االئتمانية سباقة مباشرًة على الوضع التونسي، كانت وكا

في التعليق مع الساعات األولى، قائلة إن تونس تحتاج إلى إنقاذ احتياطياتها 
من النقد األجنبي والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفادي خفض 

 آخر لتصنيفها السيادي.
ا ودفعت المصاعب االقتصادية للبالد فيتش بالفعل إلى خفض تصنيفه 

مرة واحدة هذا الشهر، وحدد سيدريك بيري المحلل في قسم التصنيفات السيادية 
، وهي CCCإلى  -Bفي فيتش ما قد يثير خفضًا آخر للتصنيف الحالي من 

 المحطة األخيرة قبل العجز عن السداد.
وقال بيري لـ"رويترز" إن األمر يتوقف على عوامل عدة، "أحدها المالية  

ينا احتياطيات النقد األجنبي تهبط سريعًا في سياق تضاؤل الخارجية، وإذا رأ
  احتماالت اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وقال متحدث باسم صندوق النقد لـ"رويترز" إن الصندوق يراقب عن  
كثب تطورات الوضع في تونس، لكنه مستعد لمواصلة تقديم الدعم. وقالت 
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ي من المتوقع أن تبلغ قيمته أربعة فيتش إن فشاًل في الوصول الى اتفاق، الذ
مليارات دوالر، سيبقي على االعتماد الشديد على البنوك المحلية لتقديم 
التمويل، إذ إن البالد اآلن من غير المرجح أن يكون بمقدورها االقتراض من 
أسواق السندات الدولية كما هو مخطط. وتقدر فيتش أن تونس تواجه 

أربعة في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  مدفوعات دين عام قيمتها نحو
 سنويًا في المتوسط على مدار العامين القادمين.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعامالت الجارية في المتوسط نحو ثمانية  
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي على مدار الفترة نفسها. ويجري إنفاق 

الي على أجور العاملين في القطاع في المئة من الناتج المحلي اإلجم 17
مليار دوالر منذ بداية العام  العام، بينما هبطت احتياطيات النقد األجنبي بنحو

 مليارات دوالر. 8.9إلى 
وقال االتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس، إنه يعكف على إعداد 

دمها للرئيس خريطة طريق إلخراج البالد من األزمة السياسية الراهنة، وإنه سيق
 قيس سعيد.

وأطلق الرئيس التونسي حملة ضد الفساد المستشري في البالد، مطالبًا 
 4عشرات من رجال األعمال بإعادة "أموال منهوبة" )قال إنها تصل إلى 

الرئيس األسبق زين العابدين بن علي، ومنتقدًا  حكم مليارات يورو( في ظل
يئة" التي اتخذتها الحكومات "الخيارات االقتصادية الس في الوقت ذاته

المتعاقبة خالل السنوات األخيرة، والتي لم تتمكن من إيجاد حلول ألزمات 
عدة؛ أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات العامة األساسية وتدني القدرة 

 الشرائية.
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 2011ولم تتمكن األحزاب وال االئتالفات البرلمانية التي تعاقبت منذ عام  
ر إصالحات اقتصادية ضرورية، فيما فاقمت تداعيات األزمة الصحية من إقرا

في المئة من  100الوضع. وتناهز نسبة المديونية حاليًا  19-بسبب كوفيد
، كما تراجعت قيمة 2010في المئة عام  45الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ

  في المئة خالل العقد األخير. 50عملة الدينار التونسي 
بالد لضغوط متواصلة من المانحين الدوليين، وتخوض تونس وتتعرض ال

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتجاوز مشكلة الديون، وتحاول نيل موافقة 
على برنامج تمويل هو الرابع خالل السنوات العشر الفائتة. ويبدي مراقبون 

ة من مخاوف من أال تتمكن تونس من سداد ديونها، بينما يزيد الفساد والمحابا
 تأزم األوضاع في البالد.

وخارج الصندوق التقليدي، المتمثل في المطالبة باستعادة األموال  
المنهوبة أو اإلجراءات القضائية الطويلة األمد والتي قد ال تسفر غالبًا عن 
شيء كبير، اقترح سعيد "صلحًا جزائيًا" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال 

المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر بمشاريع تنموية في المناطق 
 سنوات.

كما طالب سعّيد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة 
الشرائية للمواطن. ودعا الى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية 
النادرة في البالد. وتراجعت مداخيل اإلنتاج تدريجيًا بعدما كانت تمّول موازنة 

، على وقع االضطرابات االجتماعية 2011دولة بالعملة الصعبة منذ ال
 المتالحقة وضعف االستثمارات.

https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%B1/30072021074045868 
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ألكسندر نازاروف: وانتهى الكرنفال بالنسبة للحكومات  - 14
 هار االفالس للدول العربيةالعربية.. عام اش

 
عام إشهار اإلفالس بالنسبة لمصر  2022من المحتمل أن يصبح عام 
 وعدد من الدول العربية األخرى.

على مدى السنوات القليلة الماضية، رفعت بعض الدول العربية سقف 
ديونها، مستفيدة من ضخ البنوك المركزية الغربية أموااًل غير مغطاة في 

 فض أسعار الفائدة على القروض إلى ما يقرب الصفر.االقتصاد، وخ
سمح ذلك للعديد من الدول العربية بجذب قروض بمعدات فائدة منخفضة 
للغاية وتجّنب اإلفالس. أما اآلن فقد تغّير الوضع، حيث فقدت البنوك 
المركزية الغربية السيطرة على الوضع، وباتت سكرة الموت للنظام المالي 

 لعيان.العالمي واضحة ل
، 2020فقد توقع نظام االحتياطي الفدرالي، في مراجعته لشهر ديسمبر 

%. أّما وقد بلغ ذلك المعّدل 1.8نسبة  2021أن يبلغ معدل التضخم في عام 
%، وفقًا للتقديرات الرسمية التي عادة ما تكون أقل من 5.3في تلك الفترة 

%، 0.25األمريكية هو  الواقع، ومعدل الفائدة األساسي في الواليات المتحدة
فذلك يعني، بادئ ذي بدء، أن أفضل مكان للتنبؤات والتقديرات الخاصة 
باالحتياطي الفدرالي هو سلة المهمالت. كما يعني ذلك أيضًا أن سعر الفائدة 
 الحقيقي في االقتصاد األمريكي قد انخفض بعيدًا ما تحت المنطقة الصفراء.

جلب الربح، لكنه أيضًا ال يعوض أي أن حاصل الفائدة ليس فقط ال ي
سنة في الواليات  15-10عن التضخم. حيث بلغ معدل الرهن العقاري ألجل 

% في السنة. ويبلغ 2%، والبنك يخسر أكثر من 3المتحدة األمريكية حوالي 
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% سنويًا 5%، أي أن المودع يخسر حوالي 1معدل اإليداع في البنك أقل من 
 في البنك. إذا ما قرر االحتفاظ بأمواله

أي أن رأس المال ال يدر أرباحًا، بل يتكبد خسائر. وذلك وضع قاتل 
للنظام المصرفي، وال يمكن أن يستمر لفترة طويلة. إال أن استدامة هذا الوضع 
إنما تعود إلى حقيقة أن البنوك المركزية في الغرب مجبرة كل عام على 

توزيعها على المصارف طباعة المزيد والمزيد من األموال غير المغطاة، و 
التيسير “بفوائد سالبة أكثر وأكثر. حيث يبلغ اآلن حجم استرداد السندات، أي 

 مليار دوالر شهريًا!!! 120من قبل االحتياطي الفدرالي يساوي  QE” الكّمي
هذا بالتحديد ما يدفع نحو التضخم، بينما ينمو إجمالي الدين على نحو 

 ن حيث الجوهر واألساس.أسرع وأسرع! أي أن الغرب مفلس م
بل أذهب ألبعد من ذلك: هذا النظام هو بالفعل جثة حية، زومبي، 
 وسرعان ما سيسقط. بتعبير آخر، نحن نرى أنه بالفعل قد بدأ رحلة السقوط.

بطبيعة الحال، تتفهم البنوك المركزية الوضع الكارثي، ولكن لم يعد أمامهم 
خم بالتسارع أكثر فأكثر، مع خيار، حيث يتعين عليهم إما السماح للتض

االنتقال إلى التضخم المفرط، أو محاولة خفض ضخ األموال غير المغطاة، 
وإعادة أسعار الفائدة إلى ما فوق الصفر. ولكن، مع معدل تضخم يبلغ 

%، يعني ذلك أن المعدل األساسي في الواليات المتحدة األمريكية البد 5.3
من شأنه أن يؤدي، في ظل المستوى %، وهو معدل 5.3وان يكون أكثر من 

الراهن من الديون، إلى إفالس جزء كبير من المدينين في الواليات المتحدة 
 في غضون بضعة أشهر، وهو طريق مضمون نحو انهيار االقتصاد.

إن الدوالر هو العملة العالمية، لذلك ففي الوقت الحالي، ال يزال بإمكان 
ليونات من الدوالرات غير المغطاة قبل االحتياطي الفدرالي طباعة عدة تري
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انهيار الدوالر. كما يمكن للواليات المتحدة األمريكية أن تتحمل معدالت سلبية 
لفترة أطول. وهكذا نرى بنك االحتياطي الفدرالي يحاول االنتقال إلى معدالت 
إيجابية بشكل سلس وتدريجي، على أمل أاّل يتسبب ذلك في حدوث انهيار 

، كما حدث في المحاولة األخيرة لتقليل طباعة األموال غير في البورصات
. هذه المحاولة، كما في نهاية العام ذاته، 2018المغطاة في أواخر عام 

محكوم عليها بالفشل، وستنتهي بجولة جديدة من ضخ أكبر لألموال، مع 
زيادة كبيرة في التضخم. إال أن هذا سيستغرق بعض الوقت، وربما عدة 

 سنوات.
ع ذلك، فالعمالت العربية عالقة في قبضة أنظمة الدفع الصغيرة وم

الخاصة بها، وأي محاولة من جانبها لطباعة أموال غير مغطاة قد تؤدي فورًا 
إلى التضخم وأزمة في العملة. أي أن الدول العربية مجبرة هي األخرى ليس 

يضًا(، على طباعة أموال غير مغطاة )على الرغم من أنها مرغمة على ذلك أ
بقدر ما هي مجبرة على اقتراض مزيد من األموال، ومعظمها من البنوك 
الغربية، التي تتلقى األموال من بنوكها المركزية بأسعار فائدة سلبية. وبينما 
كان الغرب يخفض أسعار الفائدة، كان االقتراض أسهل وأرخص للدول 

 العربية.
مريكية، أعلن االحتياطي ونظرًا لتسارع التضخم في الواليات المتحدة األ

الفدرالي، يوم األربعاء الماضي، عن عزمه البدء في خفض برنامج التسهيل 
الكمي والبدء في الرفع التدريجي ألسعار الفائدة، وهي خطوة ستصبح ضربة 

بالنسبة للدول العربية، يعني ذلك أنه سيكون  قاصمة لكل المدينين حول العالم!
ول على قروض جديدة، والتي حتى وإن من األصعب عليها اآلن الحص

 نجحت، فسوف تكون بفائدة أعلى بكثير.
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عالوة على ذلك، فقد أدت محاولة االحتياطي الفدرالي لوقف توزيع 
إلى انخفاض البورصات بنسب تصل إلى عشرات  2018األموال نهاية عام 

في المئة. اآلن سيؤدي الذعر إلى هروب رؤوس األموال بشكل أساسي من 
 سواق الناشئة، بما في ذلك البلدان العربية، وهو ما سيزيد من تعقيد وضعها.األ

وقريبًا، قد ينضم على التوالي إلى حالة إفالس لبنان طابور من الدول 
في هذا السياق، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين  األخرى.

يار دوالر مل 112.67%، من 15بنسبة  2020الخارجي لمصر في عام 
 مليار دوالر. 129.195إلى 

في الوقت نفسه، بلغ الدين الخارجي للبالد في نهاية الربع األول من عام 
% في ربع واحد 4.4مليار دوالر، بعد أن زاد بنسبة  134.841فعلياً  2021

فقط، أي أن الدين نما بشكل أسرع حتى بالمقارنة مع فترة الحجر الصحي، 
 .2020عام األزمة 

قًا لبيانات البنك الدولي، ارتفعت تكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر ووف
مليار دوالر في عام  8.785إلى  2015مليار دوالر في عام  3.799من 

 . واآلن أصبحت، بطبيعة الحال، أعلى من ذلك بكثير.2019
%، 15.222سنوات  10وتبلغ الفائدة على السندات المصرية ألجل 

أسوأ فقط في دول كأوكرانيا واألرجنتين وفنزويال،  وهي نسبة كبيرة. والوضع
 التي أ علن إفالسها رسميًا.

مع هذا المعدل، وبهذا الحجم ومعدل نمو الديون، تحتاج البالد إلى تدفق 
متزايد باستمرار من القروض، في حين أن التخلف عن السداد ال يزال مسألة 

الي، فمن المحتمل أن يكون وقت ال أكثر. وبالنظر إلى نوايا االحتياطي الفدر 
 الوقت قد أصبح قريبًا بدرجة ما.
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إن رفع أسعار الفائدة األمريكية سوف يضرب جميع الدول العربية ذات 
الديون المرتفعة حيث تدعم وتتحكم في أسعار الواردات من السلع والمنتجات، 

دد ولديها عجز في ميزان المدفوعات، وتربط عمالتها بالدوالر. والخطر ال يه
مصر وحدها بأي حال من األحوال، إال أنها في الصف األول من الدول 
المعرضة للخطر. وبسبب حجم االقتصاد، فإن عواقب الصدمات المحتملة 

 )روسيا اليوم(  في هذا البلد ال يمكن إال أن تؤثر على المنطقة والعالم أجمع.
https://www.raialyoum.com/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9/ 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 !!القطاع العام.. وجدوى التحديث - 15

 07/09/2021 :علي عبود –البعث  
سبق لوزراء الصناعة السابقين أن اجتمعوا فور مباشرتهم لمهامهم مع 
إدارات المؤسسات العامة الصناعية المعنية بإنتاج السلع المطلوبة من 
المواطنين، خاصة ما يتعلق منها بالسكر والمواد الغذائية، وقد تكررت هذه 

يطلبه وزراء الصناعة من االجتماعات كثيرًا دون أن نلمس نتائج لترجمة ما 
مديري مؤسساتهم، كتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية 
بأسعار أقل من مثيالتها المنتجة في القطاع الخاص، وعندما تغيب معظم 

فهذا مؤشر على إخفاق ” السورية للتجارة“منتجات القطاع العام عن صاالت 
 !الهم إلى أفعالجميع وزراء الصناعة بترجمة أقو 

مثاًل، لقد ذهب الحماس بوزير الصناعة السابق إلى حد توجيه المؤسسة 
العامة للصناعات الغذائية بتأمين المواد األولية والمنتجات لمدة ثالثة أشهر 
على األقل من خالل العمل بثالث وارديات يوميًا لكل من شركات الكونسروة 

السورية “صيلة؟ جولة على صاالت واأللبان بدمشق وحمص، فماذا كانت الح
% من سلعها ال تزال قادمة من القطاع الخاص ال العام، 99تؤكد أن ” للتجارة

وهذا يعني أن هناك هوة سحيقة بين أقوال وطلبات الوزراء واإلمكانيات المتاحة 
التي تتيح إلدارات المؤسسات الصناعية ترجمتها إلى أفعال، أي منتجات 

جنبًا إلى جنب مع منتجات القطاع ” لسورية للتجارةا“تعلو رفوف صاالت 
 !الخاص
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ونجزم أنه ما من وزير صناعة سابق إال واكتشف خالل أقل من عام 
الكثير من الشركات كي تتمكن ” نفض“جدوى وفعالية تحديث، بل وضرورة 

 !من تزويد احتياجات السوق مع مخزون ال يقل عن ثالثة أشهر على األقل
اء الصناعة السابقين اهتموا برفع الطاقات اإلنتاجية وبما أن بعض وزر 

ال ” الرفع“لتأمين أكبر قدر ممكن من المنتجات، فإنهم اكتشفوا أيضًا أن هذا 
يمكن أن يتحقق بخطوط قديمة وبالية ومهترئة تتعطل مرارًا خالل تشغيلها، 
وبالتالي نسأل: كم وزير صناعة قدم للحكومة مشاريع تطوير وتحديث 

ت القطاع العام المتخصصة بمنتجات أساسية ال غنى عنها للمواطنين لشركا
 في موائدهم اليومية؟

قد يكون بعض الوزراء فعلوها، وقد يكون وزراء المالية كعادتهم دائمًا 
تابع مشاريع التطوير وكانت لديه القدرة على ” وزير“رفضوا تمويلها، ولكن كم 

سات المعلنة بتحسين األحوال إقناع أية حكومة سابقة بأن ترجمة السيا
المعيشية للمواطنين لن ت ترجم إال بتنفيذ خطط التحديث لشركات القطاع 

وبما أنه ما من حكومة إال وأكدت أنها ستعمل على توفير السلع   !العام؟
بأسعار منافسة، فإن أي عاقل سيسأل: كيف يمكن توفير سلع بأسعار منافسة 

تج شركات القطاع العام منتجات رخيصة، أي إن لم تكن كلفها قليلة؟ وكي تن
بكلف قليلة، يجب أن ت جدد خطوطها اإلنتاجية كليًا كي تتمكن من العمل 
على مدار الساعة إلغراق السوق باحتياجات الناس، وعندها سيضطر القطاع 
الخاص لتخفيض أرباحه كي تقترب أسعار منتجاته من مثيالتها المنتجة في 

 .!القطاع العام
من ذلك، ال ترجمة لمطالب وزراء الصناعة بأهمية التعليب  أكثر

والتغليف، والجودة والمواصفات، وتأمين احتياجات المواطنين دون تنفيذ 



  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 52ــ 

مشاريع التطوير والتحديث لشركات القطاع العام، ومن يتابع التقارير التي 
تتحدث عن أرباح المؤسسات الصناعية العامة، وهي بعشرات المليارات، 

 اءل حتمًا: أين تذهب هذه المليارات؟سيتس
قلة تعرف أنها تذهب لخزينة الدولة، وليس بمقدور أي وزير للصناعة أن 
يقتطع منها أي مليار لمشاريع التطوير والتحديث باستثناء االعتمادات 
المرصودة له في الموازنة العامة، ولعل هذا الوضع وراء إخفاق جميع مشاريع 

بنودها كان االستقالل المالي واإلداري لمؤسسات  التحديث، ألن أحد أبرز
 .القطاع العام الصناعي

بالمختصر المفيد: لو كانت الحكومات السابقة على مدى الثالثين عامًا 
الماضية جادة بجدوى تطوير وتحديث القطاع العام لسمحت لوزراء الصناعة 

عام، ولو شركة واحدة فقط كل ” نفض“باستثمار أرباح مؤسساتهم بما يتيح 
فعلتها هذه الحكومات لكنا اليوم أمام قطاع عام قادر على تأمين منتجات 
لماليين السوريين بمواصفات وأسعار منافسة مع فائض كبير 

 http://syrianexpert.net/?p=59562 علي عبود –للتصدير!..البعث 
 

 الصناعي السوري بين البقاء والعودة - 16

 2021, 21يوليو 
 وري بين البقاء والعودةالصناعي الس 

شهدت الفترة األخيرة تحركات عديدة بهدف تشجيع الصناعيين السوريين 
في الخارج على العودة إلى سورية كان آخرها تشكيل لجنة في وزارة الصناعة 

تشكيل هذه اللجنة تساؤالت عديدة من قبل   بهذا الخصوص . وقد أثار
التفكير في اقناع الصناعيين في الصناعيين في الداخل الذين رأوا أنه قبل 
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مصر وغيرها بالعودة إلى سورية فإنه من الضروري والهام المحافظة على 
الصناعيين في الداخل و معالجة المشاكل التي يواجهونها للحيلولة دون 

 . تفكيرهم وبصوت عال باالنتقال إلى بلدان أخرى 
 : اليوم على ثالث فئات  يتوزع الصناعيون السوريون 

بتشغيل   ئة األولى : تضم الصناعيين في الداخل الذين يقومون حالياً الف
منشآتهم سواء التي كانت في مناطق آمنة غير متضررة أو المتضررة التي 

. ويعاني هؤالء   بجهود وتمويل الصناعيين أنفسهم  تم إعادة تأهيلها وتشغيلها
قدمتها التوقف الصناعيون اليوم من مشاكل عديدة باتت معروفة للجميع في م

الكلي أو الجزئي بسبب الوقود والكهرباء وارتفاع تكاليف النقل وضعف الطلب 
قيصر وآثار جائحة كورونا  المحلي وصعوبة التصدير اضافة الى قانون 
 . سواء على السوق المحلية أو األسواق الخارجية

هيل الفئة الثانية : تضم الصناعيين الذين لم يقوموا حتى اآلن بإعادة تأ
وتشغيل منشآتهم الصناعية بسبب تدميرها بشكل كبير وعدم توفر القدرة المالية 
لديهم إلعادة تأهيلها بسبب ارتفاع تكاليف ذلك او صعوبة الحصول على 
القروض لتمويل هذه العملية. وهم في وضع االنتظار لما ستتمخض عنه 

ويضهم الظروف الحالية ولما ستتخذه الحكومة من اجراءات بخصوص تع
 . ومعالجة مشاكلهم بما يشجعهم على إعادة تأهيل منشآتهم

الفئة الثالثة : تضم الصناعيين الذين قاموا منذ بداية األزمة بنقل معاملهم 
وهؤالء   ….كليا أو جزئيًا إلى خارج سورية كمصر واألردن وتركيا وغيرها 

امكانية ينقسمون إلى قسمين . القسم األول يضم الصناعيين الذين يرون 
في سورية . أما   تحسن واستقرار األوضاع  استمرار العمل في البلدين بعد
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الثاني فيضم الصناعين الذين اتخذوا االجراءات الالزمة للبقاء في  القسم 
 . البلدان التي انتقلوا اليها

خاصة  وأهمية العمل مع الصناعيين في الخارج  مما الشك فيه بضرورة 
الستعداد للعودة بمنشآتهم إلى سورية أو الذين لديهم أولئك الذين لديهم ا

ال يمكن االعتماد  باستمرار العمل في البلدين . لكن من المؤكد أنه   الرغبة
فقط على قانون االستثمار الجديد والحوافز التي تضمنها في اقناع هؤالء 

فيه استغاثات  خاصة في الوقت الذي تتعالى  بالعودة  الصناعيين 
ين في الداخل من المشاكل والصعوبات والقرارات المتسرعة والوعود الصناعي

 .المتكررة التي ال ينفذ اال الجزء اليسير منها
في تقديرنا أن تشجيع عودة الصناعيين إلى سورية تتطلب العمل بشكل 

األولى المعالجة  المهمة   وبوقت واحد النجاز مهمتين معا. منسق ومتكامل 
عيين الراهنة والثانية التواصل مع الصناعيين في الخارج الجدية لمشاكل الصنا

ألنه مهما كانت حوافز قانون االستثمار فإن أي صناعي في الخارج سيتردد 
حالياً معظم الصناعيين في الداخل والذين  كثيراً أمام الصعوبات التي يواجهها 

على ضرورة لم يعودوا يخفون امكانية توقف منشآتهم أو المغادرة . مع التأكيد 
في  معالجة المشاكل واألوضاع الخاصة التي تتعلق بعدد من الصناعيين 

 فؤاد اللحــام  . الخارج
https://alsenaee.com/2021/07/21/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9

%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a1-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9/ 
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طرح أسهم بنك سوري جديد على االكتتاب العام بغرض  - 17
 ليرة 100سعر السهم … التأسيس

 :الخبير السوري  
وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية على قيام شركة البنك 

 250قيد التأسيس بإصدار ”الوطني اإلسالمي شركة مساهمة مغفلة عامة
مليون سهم  62ر5مليار ليرة سورية وطرح  25مليون سهم بقيمة إجمالية 

ليرة للسهم وبقيمة إجمالية  100منها على االكتتاب العام بقيمة أسمية 
مليارات ليرة سورية وذلك بغرض تأسيس شركة البنك الوطني  6ر250

ئاسة مجلس الوزراء وكانت ر  .اإلسالمي كمصرف إسالمي خاص في سورية
سمحت بتأسيس مصرف إسالمي خاص على شكل شركة مساهمة مغفلة 

مليار ليرة موزعة  25برأسمال ” البنك الوطني اإلسالمي“عامة سورية باسم 
 .ليرة ومقره الرئيسي دمشق 100مليون سهم قيمة السهم  250على 

خة منه وبدأ االكتتاب على أسهم البنك حسب إعالن للهيئة تلقت سانا نس
أيلول وبحال  5منذ يوم الثالثاء الماضي ويستمر حتى نهاية عمل يوم األحد 

لم تغطى االكتتابات المطلوبة يتم تمديد فترة االكتتاب لفترة أخرى يعلن عنها 
وحسب ما ورد في بيان البنك الى المستثمرين فإن االكتتاب محصور  .الحقاً 

يمكن للشخصيات االعتبارية باألشخاص السوريين الطبيعيين فقط حيث ال 
االكتتاب ألن المؤسسين من الشخصيات االعتبارية اكتتبوا بكامل النسبة 

 .المسموحة لهم
ليرة سورية  100ووفق البيان يبلغ سعر السهم المطروح لالكتتاب 

لألشخاص السوريين المقيمين أما السوريون غير المقيمين فستسدد قيمة 
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ر الصرف الوارد في نشرة المصارف أسهمهم بالقطع األجنبي وفق سع
 . والصرافة كما هي في اليوم السابق لبدء باالكتتاب

آالف سهم ما  5وحددت الهيئة في إعالنها الحد األدنى لالكتتاب وهو 
بالمئة من رأس المال بما ال  5ألف ليرة أما الحد األقصى فهو  500قيمته 

 . ةمليار لير  1ر25مليون سهم ما قيمته  12ر5يتجاوز 
ويدخل ضمن هذه النسبة األسهم المكتتب بها من قبل زوجات المكتتب 
وأوالده مجتمعين ويمكن الحصول على نموذج طلب االكتتاب وتعبئته وتقديمه 
بحسب البيان إلى أحد فروع المصرف الصناعي أو التجاري أو بنك الشام 

ثبات يومًا مع صور عن وثيقة إ 20خالل الفترة المذكورة والمحددة بـ 
الشخصية وجواز سفر أو هوية شخصية وإخراج قيد عائلي لم يمض على 

أشهر أما المواطنون السوريون المقيمون خارج سورية  3إصداره أكثر من 
فيقدمون نفس الوثائق المذكورة يضاف إليها وثيقة تثبت أنهم غير مقيمين 

شريطة كصورة عن صفحة جواز السفر التي عليها اإلقامة أو سند اإلقامة 
أن تصل طلبات اكتتاباتهم ومبلغها إلى أي من مصارف االكتتاب قبل انتهاء 

 http://syrianexpert.net/?p=59273 .الوقت المحدد
 

 تبرر ارتفاع األسعار” وزارة المستهلك”.حالة عجيبة غريبة.. - 18

 :الخبير السوري  
التجارة مع ارتفاع متسارع في أسعار الفروج ضمن األسواق نوهت وزارة 

الداخلية وحماية المستهلك أنها تتابع بشكل دائم أسعار مادة الفروج باألسواق 
وتصدر النشرات السعرية التي تضبط أسعارها مؤكدة أن أسعـار الفروج 

 ..والبيض تخضع آللية العرض والطلب بشكل عام
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وبينت الوزارة في التنويه المعمم أمس أن ارتفاع مستلزمات اإلنتاج سبب 
ج عدد كبير من صغار المربين عن العمل األمر الذي سبب قّلة في خرو 

العرض إضافة إلى ما ذكر سابقا فإن ارتفاع أسعـار المحروقات وخاصة 
ليرة لليتر الواحد انعكس على تكاليف تشغيل  ٥٠٠إلى  ١٨٠المازوت من 

المداجن وكذلك أجور نقل الفروج الحي من المحافظات المنتجة إلى 
المستهلكة بالتوازي مع ارتفاع أسـعار األعالف التي تشكل تقريبا المحافظات 

 .% من تكاليف الفروج٦٠
وبحسب تنويه الوزارة فإنها تقوم باعتماد أسعار الفروج الحي من خالل 
لجنة في وزارة الزراعة تحدد سعر الفروج الحي إضافة إلى قيام وزارةالتجارة 

كيلو فروج  ١التكاليف المثقلة إلنتاج الداخلية وحماية المستهلك باالستئناس ب
 .الصادرة عن وزارة الزراعة التي يتم تزويدها بها بشكل أسبوعي

http://syrianexpert.net/?p=59497 
 

يحدد شروطاً جديدة لتمويل المستوردات ويحذر ” المركزي“  - 19
 من مخالفتها

 :الخبير السوري  
عمليات تمويل المستوردات شروطاً جديدة ل” مصرف سورية المركزي “حّدد 

)الحصول على دوالر لالستيراد(، وأكد أن مخالفتها يعّرض المستورد إلى 
المالحقة بجريمة غسل األموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعمالت 

 .األجنبية إلى خارج القطر
واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك )من 

ادها( إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع األجنبي المواد للمسموح استير 
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لدى أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، 
أو عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع 

 .األجنبي، أو من إحدى شركات الصرافة
المصارف يقتصر على  ونّوه القرار بأن تمويل المستوردات عن طريق

المواد المحددة ضمن التعاميم الصادرة عن المركزي، المتضمنة قائمة المواد 
أيلول  1المسموح تمويلها من المصارف، ويعتبر القرار نافذًا اعتبارًا من 

 .2022وحتى نهاية شباط  2021
وشدد القرار على األمانات الجمركية عدم تخليص البضائع المستوردة إال 

قديم المستورد الثبوتيات الالزمة )التي تكشف مصدر التمويل(، مع بعد ت
إرسال صورة طبق األصل عن جميع الوثائق ونسخة عن إجازة االستيراد إلى 
فرع المصرف المركزي المعني، بحسب الوثيقة التي اطلع عليها 

 .”االقتصادي“
رف وتعليقًا على القرار، رأى بعض التجار أن الهدف منه تثبيت سعر ص

الدوالر مقابل الليرة، لكن في الوقت نفسه سيؤدي إلى احتكار عمليات 
االستيراد من قبل بعض التجار، فليس بإمكان كافة التجار والصناعيين تحقيق 

 .المحددات والمعايير الواردة فيه
” المتحدة”و” الفاضل“وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة 

لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل  ببيع القطع األجنبي اآلجل
% من قيمة الصفقة 50مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 

 3,290فقط، ويقّدر حاليًا دوالر تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ
 .ل.س
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وبعدها صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدوالر وفق 
ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد األساسية  2,525بـالسعر الرسمي المحدد 

 .%10واالستهالكية، على أال تتجاوز العمولة 
وسطي ” مصرف سورية المركزي “، رفع 2021وفي منتصف نيسان 

 2,512السعر الرسمي لصرف الدوالر في نشرة المصارف والصرافة إلى 
ية الواردة من الخارج ليرة، كما رفع سعر شراء الدوالر لتسليم الحواالت الشخص

 .ليرة 1,250ليرة بدل  2,500إلى 
http://syrianexpert.net/?p=59477 

 
ماذا تشتري مليون ليرة في سوريا خالل النصف الثاني من  - 20

 ؟2021عام 

 ؟2021القيمة الشرائية لمليون ليرة سورية خالل النصف الثاني من عام 
 14.07.2021تاريخ النشر: 

رة اليوم" المتخصص بالشؤون االقتصادية، تقريرًا عن نشر موقع "اللي
القيمة الشرائية لمبلغ مليون ليرة سورية في سوريا خالل النصف الثاني من 

أضعاف، إضافة إلى رفع  3، بعد رفع النظام أسعار المحروقات 2021عام 
 أسعار  كثير من المنتجات المرتبط إنتاجها بالمحروقات.

 في سوريا مجال العقارات واإلكساء
لن نتحدث عن شراء عقار بمليون ليرة فهذا المبلغ في وقتنا الحالي بعيد 
كل البعد عن هذه المواضيع، لكن إذا تحدثنا عن إكساء منزل على العظم، 

ألف ليرة أي أن كلفة الشقة كاملة تصبح  400و 300فسيبدأ سعر المتر بين 
 مليون ليرة. 30
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عن سعر شراء األرض والبناء(، إذا أردت تجهيز منزل )بغض النظر 
خالطات  3مكون من غرفتين بتركيب بابين خشب وبابين ألمنيوم وشباكين و

مليون ليرة من دون تركيب  2.5مياه، سيتوجب عليك تحمل كلفة تتجاوز 
أرضيات ودهان وأي إكسسوارات، أي أن مليون ليرة ال تكفي للتفكير في 

 تجهيز منزل لشخصين حتى.
رًا وأردت تجهيزه ببعض المفروشات المستعملة، فإنك ذا اشتريت عقا

ستنفق أكثر من مليون ليرة على طقم كنبات جيد فقط، لذلك فتجهيز البيت 
أضعاف هذا المبلغ على األقل، إذن فمليون ليرة  4بأكمله بفرش جيد سيكلف 

 يمكن بالكاد أن تجهز لك غرفة واحدة في بيتك 
 " عن بيع العقارات في سوريامالية النظام تؤكد ضريبة "النكول
 الموبايالت والتكنولوجيا في سوريا

إذا توجهنا إلى اإللكترونيات، ستحتاج بالتأكيد إلى أكثر من مليون ليرة 
-800لشراء جوال من الفئة المتوسطة، ويمكن االكتفاء بمبلغ يتراوح بين 

ألف من أجل جوال ضعيف المواصفات. فحتى أجهزة الشاومي  900
الثمن يتجاوز سعرها مليون ليرة سورية، أما اآليفون فسنتحدث عن منخفضة 

 مليون ألجل أرخص جهاز آيفون. 4.5مبلغ يبدأ من 
لكن بالنظر إلى أسعار أجهزة الكمبيوتر والمحمول فإن مليون ليرة لن 

 تكون كافية لحصولك على أي جهاز البتوب حتى بمواصفات متوسطة.
 ؟2021 ما هي أسعار السيارات في سوريا

حتى نكون واقعيين ال مجال أبًدا للحديث عن السيارات الجديدة هنا، لذلك 
سنحصر حديثنا بالسيارات المستعملة، وسنرى كم ضعًفا من المليون سيتطلب 

 دفعه للحصول عليها.
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وصل سعرها قبل أشهر  2008سيارة نوع "هيونداي أفانتي" سنة التسجيل 
 مليون. 40بط سعرها اليوم إلى مليون ليرة سورية، بينما ه 60إلى 

بالنسبة لسيارة نوع "كيا ريو" أيضًا، فوصل سعرها في ذروة الغالء إلى 
 مليونًا. 40و 35مليونًا، وسعرها اآلن بين  55

غولف المستعملة، التي يعود تاريخ صنعها -سعر سيارة فولكس فاغن
الغالء، ، قد وصل إلى ثمانية عشر مليون ليرة سورية في ذروة 1976لعام 

 مليون ليرة تقريًبا(. 14وهو اآلن عند مستويات أقل من ذلك نسبًيا )
 %200ماليين.. أسعار السيارات في سوريا ترتفع  8.5بـ 76الغولف 

 أجور الفنادق في دمشق
إذا أردت اإلقامة في فندق ممتاز داخل دمشق، فإن مليون ليرة سورية 

، وإذا خفضنا من تصنيف ستكفيك لمدة يوم أو يومين في أفضل األحوال
الفندق فإنك قد تستطيع أن تبيت عدة أيام أخرى مقابل مليون ليرة، لكن من 

نجوم أو أعلى بهذا المبلغ إن لم يحالفك  3الصعب قضاء أسبوع في فندق 
 الحظ.

 كلفة إقامة وليمة في سوريا
، 20أشخاص وأقل من  10إذا أردت إقامة عزيمة أو وليمة ألكثر من 

ألف ليرة ثمن المستلزمات األولية للطبخ والطعام،  500فع حوالي فإنك ستد
وإذا أردت إتمام ضيافتك على أكمل وجه من حلويات ومكسرات فستصرف 

 المليون ليرة بسهولة وقد تضطر لدفع المزيد أيًضا.
 أشخاص في سوريا 5الدخل المطلوب لعائلة مكونة من 
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قليدي قبل عشر سنوات، فإن من أجل العودة إلى نظام حياة السوريين الت
مليون ليرة سورية لن تكفيك وسيصل المبلغ الشهري الذي سيتوجب عليك 

 مليون ليرة على األقل. 1.3أشخاص إلى  5دفعه من أجل عائلة 
 2021-07-14سوريا األربعاء 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 
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 لسيادتكم:  أرسل تحية طيبة،

 361/2021م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
  ,November 14الثاني تشرين 14األحد 

 هنا     على الرابط  اضغطللحصول على التقرير كاماًل 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

عه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، أض
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 مصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر ال
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 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ذف اسمه من القائمة البريدية.ليتم ح
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