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 هنالمتابعة التقرير كاماًل أضغط على الرابط: 
التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي 

أضعه بتصرف األكاديميين  والشبكة العنكبوتية.
واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
يانات الواردة أشير إلى أن بعض المعلومات والب

في التقرير قد ال تكون 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 

ل مادة منشورة في المصدر المثبت في أسفل ك
 التقرير هو المسؤول. أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال 
التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من 

 القائمة البريدية.

My Greetings, I am sending you:  
MAK Weekly Economic Report No. 364 

Sunday 12 December 2021  
full report, click on the link:         here 
The report is the outcome of a follow-up 
to the economic media and the World 
Wide Web. I put it at the disposal of 
academics, economists, decision-
makers and followers, to facilitate access 
to economic information.  
I have to mention that some of the 
information and data contained in the 
report may not be reliable enough and 
need to be checked by an expert or 
specialist. Help with checking this 
information and cite the source for 
reliability. 
I absolve myself of responsibility for any 
inaccurate information contained in the 
report since the proven source at the 
bottom of each article published in the 
report is responsible.  Best wishes 
Note: I request those who do not wish to 
keep receiving the report to inform me so 
that their names will be removed from the 
mailing list. 
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 االقتصاد العالمي: –أواًل 
 غرم بولندا مليون يورو يوميا.. ما السبب؟االتحاد األوروبي ي - 1

  - 2021أكتوبر  l 28أبوظبي  –وكاالت 
 أزمة القضاة تفاقم الخالف بين بروكسل ووارسو

دان قضاء االتحاد األوروبي بولندا، األربعاء، وقرر تغريمها بدفع مليون 
يورو يوميا، بعد تفاقم الخالف بين بروكسل ووارسو حول عدم استقالل 

 .ةالقضا
ويعاقب هذا القرار على عدم امتثال بولندا لحكم صادر عن محكمة العدل 

يوليو الماضي بالوقف الفوري ألنشطة  14التابعة لالتحاد األوروبي، أمر في 
 .الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية

وفي أول رد فعل، اتهمت وارسو المحكمة "بتجاوز صالحياتها وإساءة 
مسائل العقوبات المالية، على لسان وزير الدولة لشؤون العدل استخدامها" في 
 .سيباستيان كاليتا

تعهد  ماتيوز موراويكي وكان رئيس الحكومة البولندي القومي المحافظ
 .في أغسطس الماضي بإلغاء هذه الغرفة، لكنها ال تزال ناشطة

وهذه الهيئة التي تم إنشاؤها في اطار إصالح مثير للجدل للقضاء 
البولندي، مسؤولة عن اإلشراف على القضاة مع سلطة رفع الحصانة عنهم 

 .نائية أو خفض رواتبهملتعريضهم للمالحقة الج

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B2+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A&contentId=1474190
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غرفة "ال رأت في يوليو أن هذه ال االتحاد األوروبي وكانت محكمة عدل
تقدم كل ضمانات الحياد واالستقاللية"، وأنها "ليست محصنة ضد التأثيرات 

 ."المباشرة أو غير المباشرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية
 14وقالت المحكمة، األربعاء، إن "االمتثال للتدابير الموقتة الصادرة في 

النظام القانوني يوليو ضروري لتفادي إلحاق ضرر جسيم ال يمكن إصالحه ب
لالتحاد األوروبي، وكذلك بالقيم التي تأسس عليها هذا االتحاد، ال سيما قيم 

وكانت المفوضية األوروبية طالبت بعقوبة مالية في السابع من  ."دولة القانون 
سبتمبر الماضي على أساس أن "األنظمة القضائية في االتحاد األوروبي 

 ."يجب أن تكون مستقلة وعادلة
https://www.skynewsarabia.com/world/1474190-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-

%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%9F 

 
 ميتا" اسم فيسبوك الجديد.. ماذا يعني؟ وما أسباب التغيير؟" - 2

  28-10-2021 تاريخ النشر: 
أعلن رئيس مجموعة "فيس بوك"، مارك زوكربرغ، تغيير اسم الشركة األم 
لشبكة التواصل االجتماعي العمالقة إلى "ميتا" التي تضم أشهر التطبيقات 

 العالمية "إنستغرام وواتس أب وفيس بوك".
الل مؤتمر للمطو ِّرين قال زوكربرغ اليوم: "تعلمنا كثيرًا من المشاكل وخ

المتعلقة بمسائل مرتبطة بالتواصل االجتماعي والعيش ضمن منصات مغلقة، 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A&contentId=1474190
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وحان الوقت اآلن لالستفادة من كل هذه العبر للمساهمة في بناء الفصل 
 الجديد".

اليوم سيكون وأضاف رئيس المجموعة: "يشرفني أن أعلن أنه بدءًا من 
اسم شركتنا )ميتا(. رسالتنا تبقى هي نفسها وهي جمع الناس، فيما تطبيقاتنا 

 وعالماتنا التجارية لن تتغير"، بحسب وكاالت عالمية.
 ماذا تعني ميتا؟

واالسم الجديد "ميتا" يعني باللغة اليونانية )ما بعد( وهو االسم الذي اختاره 
بعد مشاكل عدة واجهتها الشركة مؤسس "فيس بوك" وجاء كتغيير مفاجئ 

العمالقة وخاصة ما أثير حول اتهامات لموقع "فيس بوك" تتحدث عن عدد 
من الوثائق الداخلية التي ُتظهر تعامل الشركة مع قضايا مثيرة للجدل، بحسب 

 صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكانت موظفة سابقة تدعى )فرنسيس هوغين( اتهمت "فيس بوك" بأنها 

الربح المادي على سالمة المستخدمين، وقدمت هوغين وثائق للصحيفة تغل ب 
خالل جلسة اجتماع أمام مجلس الشيوخ األمريكي، وتمثلت االتهامات التي 
وصفتها الموظفة بأنها "خروقات داخل الشركة" ، األمر الذي نفته الشركة 

 حينها.
 ماذا قال زوكربرغ عن تغيير اسم فيسبوك؟

سم الجديد من جانب زوكربرغ مع تركيزه المتزايد على ويتماشى تغيير اال
"meta verse والتي تشير إلى الجهود المبذولة للجمع بين تقنيات الواقع "

 االفتراضي والواقع المعزز في عالم جديد على اإلنترنت.
وكان زوكربرغ قال الخميس الماضي: "لقد كنت أفكر كثيرًا في هويتنا مع 

بوك هو أحد أكثر المنتجات استخدامًا في تاريخ  بدء الفصل الثاني. فيس
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العالم"، وأضاف: أن "فيس بوك عالمة تجارية لوسائل التواصل االجتماعي 
 لكنها ال تشمل كل ما نقوم به".
، والذي 2004( في شباط عام Facebookوُأطلِّق موقع "فيس بوك" )

ة االجتماعي ة األكبر على م ستوى العالم، أسسه مارك زوكربرغ، ليكون المنص 
حيث ُتتيح المنصة لمستخدميها التواصل مع األصدقاء، ومشاركة المنشورات 
والصور ومقاطع الفيديو، وغيرها من ميزات المحادثة والتواصل، وبلغ عدد 

 .2012مستخدمي "فيس بوك" مليار مستخدم عام 
https://orient-news.net/ar/news_show/193630 

 
 !خان ال تصد ق .. أموال ال تحرقها النيرانثروة شارو  -باألرقام - 3

     2021تشرين األول  27األربعاء   
واحًدا من أغنى الممثلين في العالم قدم  شاروخان يعد الممثل الهندي
 .لتي حققت نجاحات استثنائية وصلت الى العالم كلهمسيرة مليئة باالعمال ا

ويتساءل البعض كم تبلغ قيمة ثروة هذا النجم البوليوودي وحسب ما 
مليون  600اشارت اليه الدراسات تصل قيمة صافي ثروة تقدر الى حوالي 

دوالر حتى االن مع امكانية تكاثرها في كل عمل واعالن وفيلم يقدمه او 
روخان ليست فقط مادية بل ايضًا معنوية اذ وصل الى ثروة شا .يشارك فيه

 .قلب الجمهور وعدد متابعيه يفوق الخيال من كل بلدان العالم
تطورات صادمة في قضية سجن ابن شاروخان والكشف عن تورط ممثلة 
شهيرة معه يتصدر آريان خان إبن النجم البوليوودي شاروخان عناوين مواقع 

ألقي القبض عليه بقضية تعاطي المخدرات بعدما التواصل االجتماعي، بعدما 
ضبط مكتب المكافحة بحوذته و ثمانية من أصدقائه كمية منها أثناء رحلتهم 

https://www.elfann.com/news/tag/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
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تشرين األول طلب  20ورفضت المحكمة يوم  .البحرية على متن يخت فاخر
تشرين  26اإلفراج عنه بكفالة، وستستمع إلى طلب اإلفراج عنه بكفالة في 

وُسر بت محادثات حصلت بين آريان خان وبين الممثلة  .االول في بومباي
 .الهندية أنانيا بانداي وهما يناقشان فيها شراء عقاقير مخدرة وحشيش

 تطورات جديدة في قضية ابن شاروخان.. وهل سيتم االفراج عنه؟
قررت محكمة مومباي العليا اإلفراج عن آريان ابن شاروخان بكفالة مالية 

يوما من الحبس  25ويل بين فريق الدفاع والمحكمة، بعد وذلك بعد جدال ط
على ذمة قضية المخدرات الكبرى التي تصدرت أخبارها عناوين الصحف 
طوال الفترة الماضية. لكن القاضي أجل تطبيق القرار إلى الغد، لذا سيظل 

 .آريان داخل السجن ليوم آخر
ه، وأن اعتقاله تم ويرى فريق الدفاع عن نجل شاروخان بأنه تم اإليقاع ب

بطريقة غير شرعية، وليست مثبتة باألدلة، مؤكدا أنه ذهب للحفل بصحبة 
صديق له ولم يكن على علم بوجود المخدرات، بينما عارض مكتب مكافحة 

عاما،  23المخدرات طلب الكفالة بشدة، زاعما أن الشاب الذي يبلغ من العمر 
في اإلتجار غير المشروع  لم يكن مجرد مستهلك للمخدرات، ولكنه متورط

 .لهذه المواد الممنوعة بحسب صحيفة التايم الهندية
ورأت قوات المكافحة أن أريان كان على علم بوجود المواد المخدرة على 
متن السفينة السياحية، وعلى صلة بتجار المخدرات والموزعين، رغم عدم 

 .وجود أي مادة بحوزته لحظة القبض عليه
https://www.elfann.com/news/show/1303221/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1

%D9%82%D8%A7%D9%85--%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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.. دولة واحدة تهيمن 2022جامعات عالمية لعام  10أفضل  - 4

 على الترتيب
 أكسفورد وكامبريدج ضمن الترتيب.. لكن ليس بسبب لقاح كورونا

  01:37: 2021أكتوبر , 27 :العربية.نت  -دبي 
تصنيفها السنوي الثامن  US News & World Report أصدرت

 .ألفضل الجامعات العالمية حول العالم
دولة  90مؤسسة من أكثر من  1750نحو  2022تصنيف عام  ويقي م

مقياسًا مختلفًا، بما في ذلك سمعة البحث ومنشورات أعضاء هيئة  13عبر 
 .التدريس والتعاون الدولي

وكما هو الحال في السنوات السابقة، هيمنت الجامعات من الواليات 
عشرة األولى المتحدة على الترتيب، حيث حصلت على ثمانية من المراكز ال

والتي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن العام السابق باستثناء جامعة  -
، حيث ارتفعت كل منها نقطة واحدة، فيما جامعة كامبريدجواشنطن وسياتل و 

 .تراجع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نقطتين
ومع ذلك، فإن الترتيب يسلط الضوء أيضًا على أفضل الجامعات في 

عة في جميع أنحاء العالم. حيث تم اختيار جامعة كيب تاون كأفضل جام
إفريقيا، وحصلت جامعة تسينغهوا في بكين على جائزة أفضل جامعة في 
آسيا، وحصلت جامعة ملبورن على لقب أفضل مؤسسة في أستراليا، وحصلت 

 .جامعة ساو باولو على لقب أفضل مؤسسة في أميركا الالتينية
، وفقًا 2022جامعات عالمية بشكل عام لعام  10وفيما يلي أفضل 

 :يات المتحدةألخبار الوال

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/09/06/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2021
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 الواليات المتحدة -جامعة هارفارد  .1
تصدرت الترتيب العالمي للجامعات في العديد من الفئات بما في ذلك 

 .علم األحياء والكيمياء الحيوية واالقتصاد واألعمال
كالعادة تصدر  :الواليات المتحدة -معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  .2

تصنيف كأفضل جامعة للرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ال
 .العالم

 الواليات المتحدة -جامعة ستانفورد  .3
 .تصدرت الجامعة الترتيب العالمي كأفضل برنامج كيمياء في العالم

 الواليات المتحدة -جامعة كاليفورنيا  .4
وأظهر التقرير تصدر جامعة كاليفورنيا في بيركلي المتالكها ثاني أفضل 

 .في العالمبرنامج كيمياء 
 المملكة المتحدة -جامعة أكسفورد، إنجلترا  .5

وعلى الرغم من أبحاث فيروس كورونا، وعملها على تطوير اللقاح مع 
شركة أسترازينيكا، إال أنها تميزت جامعة أكسفورد بأفضل برنامج للفنون 

 .والعلوم اإلنسانية، على مستوى الجامعات العالمية
 يات المتحدةالوال -جامعة كولومبيا  .6

لكونها من بين أفضل  US News تم تكريم جامعة كولومبيا من قبل
 .األماكن لدراسة أنظمة القلب واألوعية الدموية

فيما تصدرت جامعة واشنطن،  :الواليات المتحدة -جامعة واشنطن  .7
 .الترتيب العالمي ألفضل برامج الطب السريري في العالم
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بالرغم أنها ضمت هيئة  :المملكة المتحدة -جامعة كامبريدج، إنجلترا  .8
التدريس في كامبريدج بعضًا من أشهر علماء الرياضيات في التاريخ، هذا 

 .العام، حصلت الجامعة على المركز الخامس في برنامج الرياضيات
 الواليات المتحدة -معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا  .9

لناسا، وتم تحديد معهد  تعد الجامعة موطن مختبر الدفع النفاث التابع
 .كاليفورنيا للتقنية كأفضل جامعة في علوم الفضاء

فيما اشتهرت جامعة  :الواليات المتحدة -جامعة جونز هوبكنز  .10
جونز هوبكنز بأبحاثها الطبية، حيث وجدت كثان أفضل برنامج لألمراض 

 .المعدية، باإلضافة إلى ثاني أفضل برنامج جراحي في العالم
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-

stories/2021/10/27/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-10-
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-
2022-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8 

 
 اقتصاد الوفرة و مجتمع الترف...و...الرفاه الفكري.... - 5

 الدكتور أسامه سم اق
واالقتصاد ُيقاس أداؤه وفقاً لمؤشرات   ، الوفرة هي حصيلة االقتصاد القوي 

معتمدة دوليًا ُتقرر قوته أو وضعفه في الدول، وتوصف الحالة الراهنة 
 لالقتصاد العالمي .

لذي يهمنا هنا هو نمو الناتج المحلي وعلى اعتبار أن المؤشر األساس ا
اإلجمالي، وحصة الفرد من هذا الناتج، كي نعرف نمو أو انكماش القدرة 
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الشرائية للفرد، بالتالي تطور أو تدهور الواقع المعيشي للسكان، وتشكل مجتمع 
 الترف أو مجتمع الفقر والحرمان .

 وهنا بيت القصيد..!..
مانيا وفرنسا وبريطانيا...وأميركا. فمن المعروف أن اقتصادات مثل أل

واليابان.. وحتى روسيا والصين...تعتبر االقتصادات األقوى في العالم وتشكل 
االقتصادات الرئيسة لمجموعة العشرين، هي بمجملها تشمل مجتمعات مترفة 
بقدرتها الشرائية للسلع والخدمات، وتتلخص مشاكلها في الحفاظ على ما 

شاكل األوبئة والتغير المناخي على كوكب األرض، حققته، وعلى معالجة م
 وما قد يعيق استمرار وفرتها االقتصادية..!..

مجتمعات النمو المترف هذه، توفر التربة السوداء ذات الخصوبة العالية 
 لوالدة االبتكار واإلبداع و الرفاه الفكري ...

لغة فاالقتصادات الصانعة للحضارة يتحاور مفكروها مع مجتمعاتهم ب
مفهومة لجميع األطراف هذا ينطبق على انتاج بريجينسكي وكيسنجر 

 وبريماكوف، وفوكوياما وهنتغتون.. وآخرون...
االقتصادات المستهلكة للحضارة، كدول إفريقيا وأميركا الجنوبية ودول ما 
يسمى الربيع العربي، هي بالتوصيف اقتصادات متهالكة وضعيفة، فيها 

مراهق، ويتدهور نصيب الفرد  ويتحول الترف إلى حلم بالضرورة تغيب الوفرة،
 من الناتج المحلي لدرجة انعدامه، و تنتشر الفاقة والحاجة في المجتمع.

في مجتمع التسول والعوز يتقلص اهتمام الفرد بالقضايا العامة حتى 
 حجمها المجهري..!...

ن وبذلك يكون عنوان النشاط اليومي للفرد، مكافحة الجوع والبحث ع
  أسباب االستمرار في الحياة...!!!.
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 في المجتمعات األخيرة والتي تديرها أقلية كليبتوقراطية:
ال يوجد فيها مساحة للرفاه الفكري، وال من ُينصت لتنظير، فتصبح لغة 

غير مفهومة بالنسبة لألغلبية... وحوار  -بمعنى غريبة -الخطاب أجنبية
 لطرشان...!...المفكرين هنا مع مجتمعاتهم هو كحوار ا

 وبالمحصلة حالة غضب عامة والجميع ناقم على الجميع...!!..
 الدكتور أسامه سم اق 

 
 التكنولوجيا واإلنسان - 6

 2021-11-01اون الين   الدكتور قحطان السيوفي 
 اإلنسان هو الذي ابتكر التكنولوجيا وطورها لتكون في خدمة البشر وليس

م. اإلنسان ال يمكنه أن يخفي إعجابه وهو لحرمانهم من وظائفهم أو إلفقاره
 يرى التكنولوجيا ممثلة بآالت متطورة

حديثة تنفذ في وقت قصير ودقة متناهية ما كان يحتاج لساعات عمل طويلة 
 من شخص أو عدة أشخاص.

الشك مع كل يوم تخطو التكنولوجيا خطوات كبيرة نحو ما نطلق عليه، جعل 
المعلومات أحدثت تغيرًا هائاًل لقطاع كبير  حياة اإلنسان أسهل، وتكنولوجيا

 من القوة العاملة.
 يرى البعض أجهزة الكمبيوتر وهي تؤتمت األعمال فيستنتج أن البطالة الناشئة
 عن التكنولوجيا حتمية تقوم أجهزة الروبوت وغيرها من التكنولوجيات في

، من الوقت الحالي بإحداث تحويالت جذرية في سالسل اإلنتاج واإلمداد
المنتج إلى المستهلك، وتقليل وقت الشحن وتكلفته، وأتمتة األعمال الكتابية، 
 وغير ذلك. تتولى التكنولوجيات الجديدة، باستخدام الذكاء االصطناعي، القيام
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 باألعمال، فأجهزة الصرف اآللي أصبحت تقوم بمهام الصرافين في البنوك،
 موظفي مسك الدفاتر.وأصبحت برمجيات المحاسبة تقوم آليا بأعمال 

 وتستطيع اآلن أجهزة الكمبيوتر تشخيص سرطان الثدي من األشعة السينية
 والتنبؤ بمعدالت النجاة، ورغم أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تقدم توقعات
 طبية دقيقة، فإنها تفتقر حتى اآلن إلى اللمسة اإلنسانية لتوجيه المريض في

ع علماء الكمبيوتر أن تكتسب أجهزة وال يتوق الخيارات الطبية العصيبة.
 الكمبيوتر تلك القدرات في أقرب وقت.
 تاريخيًا، بعض العباقرة كأنشتاين انحازوا ضد التكنولوجيا ألن اآلالت في
 رأيهم زادت البطالة،

وخوف اإلنسان من اآلالت وإمكانية أن تحل محله انتقل من القرن التاسع 
قتصادي جون ماينارد كينز أن عشر، إلى القرن الماضي، حيث ذكر اال

 اآلالت أحد أسباب البطالة التي شاركت في حالة الكساد.
 اليوم هناك أيضًا لدى البعض مخاوف بشأن انتشار البطالة نتيجة
 للتكنولوجيا، أو ما يسمى البطالة التكنولوجية في بعض األحيان، إذ تقضي

 كنها توجد أحياناً التكنولوجيات الجديدة على بعض الوظائف بوجه عام، ول
 طلبا على قدرات جديدة ووظائف جديدة.
 ففي حالة ما، تحل اآلالت الجديدة محل العاملين بوجه عام، وفي حالة أخرى،
 تزيحهم فحسب وتنقلهم إلى وظائف مختلفة تتطلب مهارات جديدة.
 هواتف الشركات المؤتمتة تعني تناقص عدد موظفي تحويلة الهاتف لكن تزايد

 ي االستقبال الذين تولوا مهام التفاعل اإلنساني التي كان موظفوعدد موظف
 تحويلة الهاتف يؤدونها في السابق.
 تتناول دراسة حديثة الطريقة التي يمكن أن تؤدي بها أجهزة الكمبيوتر مهام
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في المئة من الوظائف في الواليات  47وتنتهي إلى أن  وظيفية مختلفة،
 بشدة لخطر األتمتة خالل العقد المقبل.المتحدة تندرج تحت مهن معرضة 

 إال أن معدي الدراسة عادوا وأوضحوا أن نتائج الدراسة ال تعني بالضرورة
يتعين أن يعرف صانعو السياسات الطريق  البطالة التكنولوجية المستقبلية.

 الذي تمضي فيه التكنولوجيا الجديدة.
 مع البطالة إذا حدثت، فإذا كانت تحل محل العمالة، فسيتعين عليهم التعامل

 حيث يمكن أن تؤدي التكنولوجيا الجديدة إلى زيادة الطلب على العاملين
 أصحاب المهارات الجديدة، وبالتالي فإن األتمتة الحاسوبية ال تعني

بالضرورة حدوث بطالة بل يمكن أيضًا أن تؤدي إلى زيادة الطلب على 
 العاملين أصحاب المهارات الجديدة.

 وجيا المعلومات تمضي بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن تزودثورة تكنول
 برمجيات الذكاء االصطناعي أجهزة الكمبيوتر بقدرات جديدة هائلة على مدى
 األعوام المقبلة، األمر الذي قد تفقد فيه وظائف بعض المهن، إال أن ذلك

 ز على، بل إنه سبب أكبر للتركي«نهاية العمل»التقدم ليس سببا لليأس بشأن 
 السياسات التي ستساعد أعدادا كبيرة من العاملين على اكتساب المعارف
 والمهارات الالزمة للعمل في هذه التكنولوجيا الجديدة.
 تصاعد التنافس االقتصادي والتكنولوجي بين أميركا والصين خالل العقد
 الماضي، هو سباق وجودي لتحقيق الهيمنة في مجال الذكاء االصطناعي

ولوجيا بشكل عام والتحدي اليوم هو تحقيق نموذج للتعايش السلمي والتكن
 يسمح بالتنافس التكنولوجي بين الرؤى المتعارضة للعالم، والتعاون في األمور
 الجيوسياسية بالنسبة لنا في سورية فنحن مغي بون نوعًا ما حاليًا عن سيطرة

 واعتمادنا بشكلاآللة على حياتنا وخاصًة في القطاعات العامة الحكومية، 
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كبير على اليد العاملة، وبسبب ظروف الحرب والحصار االقتصادي الظالم 
 فإن البطالة موجودة تلقائيًا وكذلك بسبب تدمير قسم من البنية التحتية وغياب

بعض مقومات العمل من طاقة كهربائية ووقود باعتبارهما عصب الحياة 
العالم يواجه تحديًا كبيرًا في ثمة دالئل تشير إلى أن  وخاصة في االقتصاد.

 لديها المعرفة الالزمة الستخدام التكنولوجيات الجديدة. بناء قوة عاملة
وإلى حين أن تلحق مؤسسات التدريب وأسواق العمل بهذا التغير، ستظل 
 منافع تكنولوجيا المعلومات غير متاحة للجميع على نطاق واسع.

 ل مشكلة كبيرة اليوم، وال يرجح أنالبطالة الناجمة عن التكنولوجيا ال تمث
 تصبح مشكلة في المستقبل وينبغي أال يركز صانعو السياسات على االستجابة

لتهديد ال هو محدد بشكل جيد وال مؤكد الحدوث، وهو وهم البطالة التي 
ونأمل أن تبقى التكنولوجيا في خدمة اإلنسان  ستنجم مستقبالً عن التكنولوجيا.

 اضرًا ومستقباًل.لجعل حياته أسهل ح
 2021-11-01الدكتور قحطان السيوفي  اون الين 
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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 - The 1898 “Single 9” Pond: South Africa’s 

Rarest Gold Coin 
By   CoinWeek   -  November 4, 2021 
Most serious coin collectors in South Africa have heard 

about the Single 9, commonly referred to as the “King of South 
African Coins.” However outside of the country, it is relatively 
unknown, despite being one of the top five most expensive rare 
coins in the world – it was sold in 2010 for about $4 million. 

The story of the Single 9 begins in 1899 at the start of 
the Second Anglo-Boer War. The British Empire was engaged 
in a struggle with the Afrikaans-speaking Dutch settlers for 
control of the two independent Boer republics, the South African 
Republic (Transvaal Republic) and the Orange Free State. 

The war would become the bloodiest, most expensive 
conflict that the British engaged in until World War I. Although 
not the stated reason for war, the British were most likely trying 
to seize control of the area because of the discovery of large 
gold deposits in the Witwatersrand region in 1886. 

 

https://coinweek.com/author/coinweek/
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Amidst the struggle to maintain their independence, 
President Paul Kruger of the South African Republic ordered 
that new gold coins be minted. Without the means to create the 
dies needed to strike new coins, the government ordered that 
new dies be made in Germany for 1899 coinage. However, the 
shipment of dies was intercepted and confiscated by the British 
on its way from Germany to the Transvaal. 

The Boer Government was not to be deterred from making 
new coins. Instead of the new dies, they decided to use the old 
ones from 1898 and punch a 9 on the obverse of the coin to 
signify the year 1899. However, when the first pond (Dutch for 
“pound”) was struck, they realized that the 9 was too large and 
protruded onto the bust of President Kruger. 

Consequently, no further coins were minted using that 
punch. This particular pond was put aside and came to be 
known as the “Single 9”. The rest of the coins in this batch, of 
which there were 130, were stamped using two smaller 9s, and 
subsequently came to be known as the Double 99. 

The Single 9’s first owner was United States Consul 
General C.E. Macrum. He was given the coin in a ceremony 
by the Kruger government in order to establish the republic’s 
identity as an independent country with its own coinage. 
Macrum scratched an “m” on the bust of President Kruger to 
mark his ownership of the coin. 

For the next 50 years, the coin’s whereabouts were 
unknown. It resurfaced in 1954 when it went on sale at the 
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“Palace Collections of Egypt” auction in Cairo – the sale of 
King Farouk’s famed coin collection. The King is alleged to 
have acquired the coin in Paris some years earlier. At the 
auction, the coin was sold to Dr. Froelich of Port Elizabeth, 
South Africa, for 655 Egyptian pounds. 

Since then, the Single 9 has changed hands five times. It 
was sold at an auction in 1969 for R2,530, and then again in 
1983 for R132,000. In 1999, the coin was sold in a private deal 
for R4.65 million. In 2001, it was sold again privately for R9.8 
million. Finally, in 2010, the Single 9 was sold to a private buyer 
for over R20 million. The sale, like the prior two private sales, 
was facilitated by Mr. Walter Fivaz, the CEO of South Cape 
Coins. 

https://coinweek.com/world-coins/the-1898-single-9-pond-south-
africas-rarest-gold-coin/ 

 
8 - The Diminishing Path to Growth: Can Xi 

Jinping Avoid Crisis during China's Economic 
Transition 

Thomas J. Duesterberg – 03|12|2021 7:00 PM 
© Provided by Washington Examiner 
Since Deng Xiaoping changed the trajectory of Chinese 

economic policy in 1978, the People’s Republic of China (PRC) 
has amassed an impressive record of economic growth. 
Starting as a poverty-stricken agricultural society under rigid 
socialist rule, the country has grown steadily and rapidly to 

http://www.southcapecoins.co.za/?utm_source=coinweek
http://www.southcapecoins.co.za/?utm_source=coinweek
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become the second largest economy in the world and carved 
out a growth path whose strength and longevity is historically 
unprecedented. 

As the 21st century has unfolded, the PRC has become a 
near peer competitor to the United States and other developed 
countries in terms of economic and political power. It is 
deploying this power in multiple ways that explicitly challenge 
US leadership in both the economic and global political 
spheres. If the PRC manages to maintain recent growth rates 
of around 6 percent per year, it will soon overtake the United 
States as the world’s largest economy and enhance its ability 
to challenge the global US leadership position, which has been 
a pillar of stability since World War II. The US and its allies had 
hoped that the PRC would become a responsible stakeholder 
in a liberal international order, but these hopes have been 
undermined in recent years by China’s increasingly apparent 
mercantilist economic policies, its aggressive expansion of 
political power, the resurgent dominance of state-owned 
enterprises, and the ever-more evident suppression of political 
liberties and traditional cultures in its sphere of influence. 

The Diminishing Path to Growth: Can Xi Jinping Avoid Crisis 
during China's Economic Transition (msn.com) 

 
 
 
 

https://www.msn.com/en-us/news/world/the-diminishing-path-to-growth-can-xi-jinping-avoid-crisis-during-china-s-economic-transition/ar-AARr6YA?cvid=7e7ef587306e485692324061cea7a0bf&ocid=winp1taskbar
https://www.msn.com/en-us/news/world/the-diminishing-path-to-growth-can-xi-jinping-avoid-crisis-during-china-s-economic-transition/ar-AARr6YA?cvid=7e7ef587306e485692324061cea7a0bf&ocid=winp1taskbar
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9 - Frankowicze boją się riposty banków.  
Konflikt eskaluje Kredytobiorcy twierdzą, że instytucja 

finansowa może wykorzystać brak niektórych dokumentów do 
wypowiedzenia umów o kredyty mieszkaniowe. Bank twierdzi, 
że nie ma powodów do obaw. 

 Foto: Adobe Stock 
Maciej Rudke 03.12.2021 
Czyżby banki wpadły na kolejny pomysł, jak walczyć z 

frankowiczami? Z naszych informacji wynika, że Raiffeisen 
wysyła takim kredytobiorcom wezwania do niezwłocznego 
dostarczenia prawomocnej decyzji o dopuszczeniu budynku do 
użytkowania. Bank daje na to klientowi 14 dni od daty 
otrzymania wezwania. 

Frankowicze. Prokuratorzy pomogą w starciu z bankami 
Do postępowań sądowych, w których kredytodawcy w razie 

unieważnienia umowy domagają się opłat za korzystanie z 
kapitału, przystąpią prokuratorzy, aby wspomóc 
kredytobiorców. 

Z pisma do klientów wynika, że niedotrzymanie przez 
kredytobiorcę określonych w umowie warunków udzielenia 
kredytu, w tym m.in. braku ubezpieczenia nieruchomości lub na 
życie, może doprowadzić do jednostronnego wypowiedzenia 
umowy kredytowej przez bank. Sprawa dotyczy 
najprawdopodobniej kredytów przeznaczonych na budowę 

https://www.rp.pl/autor/12201-maciej-rudke
https://www.rp.pl/banki/art19108991-frankowicze-prokuratorzy-pomoga-w-starciu-z-bankami
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domu, gdzie klient samodzielnie (lub z pomocą kierownika 
budowy) organizował przebieg prac budowlanych swojego 
domu. Przy zakupie mieszkania w bloku wszelkie zgody i 
pozwolenia leżały po stronie dewelopera. 

 
Czemu akurat teraz? 
Dziwi to, że bank po kilkunastu latach od udzielenia kredytu 

(szczyt sprzedaży hipotek frankowych przypadł na lata 2005–
2008) teraz domaga się przedstawienia dopuszczenia budynku 
do użytkowania. To budzi podejrzenia frankowiczów, że bank 
może wykorzystać tę sytuację do wypowiedzenia umowy, zanim 
zrobi to sąd, co uchroniłoby go przed dużymi stratami 
(instytucje finansowe zalane są pozwami frankowiczów i 
sędziowie w 90 proc. spraw orzekają nieważność umów). 

Raiffeisen, zapytany przez nas o tę sprawę, odpowiada, że 
raz na rok–dwa regularnie monitoruje portfel swoich kredytów 
hipotecznych. „W ramach tej standardowej procedury bank 
m.in. informuje o konieczności uzupełnienia dokumentacji. W 
tym przypadku chodzi o potwierdzenie oddania nieruchomości 
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do użytkowania, którego klient jeszcze nie dostarczył. Dotyczy 
to wszystkich kredytobiorców (bez względu na rodzaj czy walutę 
kredytu), których nieruchomość była współfinansowana przez 
bank kredytem budowlano-hipotecznym" – przekonuje 
Raiffeisen. Z naszych informacji wynika, że wysłane wezwania 
do przedstawienia dokumentów stanowią ułamek liczby 
czynnych hipotek frankowych i dotyczą tych klientów, którzy od 
lat ich nie dostarczyli. 

– Działania podejmowane przez bank względem 
kredytobiorców mają wzbudzić w nich poczucie strachu i 
zniechęcić do procesowania się z bankiem. Przyjęta strategia 
doskonale obrazuje wykorzystywanie przez bank pozycji 
dominującej względem konsumenta, co jest nieakceptowalne – 
ocenia mec. Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i 
Wspólnicy, reprezentującej frankowiczów. 

Zaznacza, że kwestię możliwości wypowiedzenia umowy 
reguluje zarówno umowa, jak i ustawa – Prawo bankowe. – 
Jeżeli jakiś obszar nie został w nim wprost uregulowany, bank 
nie ma prawa do wypowiedzenia kredytobiorcy umowy. Robiąc 
to, działa bezprawnie. Takie zachowanie banku, jako instytucji 
zaufania publicznego, jest wykorzystaniem prawa niezgodnie z 
jego przeznaczeniem i nie będzie zasługiwało na ochronę 
prawną – uważa Bochenek. 
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Eskalacja konfliktu 
Gdyby obawy frankowiczów okazały się zasadne, byłby to 

kolejny przykład zaostrzania walki banków z kredytobiorcami. 
Instytucje finansowe coraz częściej pozywają klientów, żądając 
opłaty za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umowy, 
a z doniesień frankowiczów wynika, że w niektórych 
przypadkach nadal żądają płatności rat mimo prawomocnego 
wyroku. 

Na podstawie danych Związku Banków Polskich szacujemy, 
że na koniec listopada w sądach toczyło się już 75 tys. spraw 
dotyczących hipotek frankowych, co stanowi 18,5 proc. 
czynnych umów tego typu. Klienci domagają się unieważniania 
umów i sądy w przytłaczającej większości wydają korzystne dla 
nich orzeczenia. Z szacunków Votum, kancelarii wspierającej 
frankowiczów, wynika, że przez 11 miesięcy tego roku zapadło 
około 1,9 tys. frankowych wyroków, z czego 95 proc. było 
pozytywnych dla kredytobiorców (to głównie wyroki 
nieprawomocne). 
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Banki bronią się jak mogą, bo frankowe koszty puchną. Na 
koniec września dziewięć giełdowych banków 
(odpowiadających mniej więcej za trzy czwarte frankowego 
rynku w Polsce) miało w sumie 15,5 mld zł rezerw na ryzyko 
prawne związane z tymi kredytami. To stanowi ponad 20 proc. 
wartości ich kredytów frankowych. Z kolei najtańsze 
rozwiązanie, czyli objęcie ugodami według pomysłu KNF 
aktywnych umów, to konieczność odpisu około 38 proc. 
frankowego portfela. 

Jednak apetyty niektórych frankowiczów są jeszcze 
większe, a orzeczenia sądów i trybunałów zdają się uchylać 
furtkę prowadzącą do korzystniejszych dla nich rozstrzygnięć. 
Mowa o sytuacji, kiedy frankowicz po unieważnieniu umowy 
oddałby bankowi tylko pierwotną kwotę kredytu, ale bez 
odsetek (to dla sektora dwukrotnie wyższy koszt niż ugody). 
Banki zaczynają pozywać klientów o odsetki od udostępnionego 
kapitału nie tylko dlatego, aby uzyskać te pieniądze, ale także 
w celu przerwania biegu przedawnienia (i, zdaniem 
frankowiczów, aby odstraszyć innych klientów od składania 
pozwów). Gdyby bankom przedawniły się ich roszczenia wobec 
klientów i ci po unieważnieniu nie musieliby oddawać nawet 
kapitału, koszt dla sektora byłby nawet siedmiokrotnie większy 
niż ugód. 

Kilka dni temu do Sądu Najwyższego trafiły dwa pytania 
prawne (sygnatura III CZP 79/21) dotyczące tego, czy ze 
sprawy powinien być wyłączony sędzia mający kredyt frankowy 
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w banku, który jest stroną postępowania przez niego 
prowadzonego, dotyczącego unieważnienia umowy. Sprawą tą 
zajmie się trzyosobowy skład SN. 

mec. Mariusz Fras, prof. Uniwersytetu Śląskiego 
Nie budzi żadnych wątpliwości, że prawodawca powinien 

jak najszybciej podjąć starania o skuteczne uregulowanie ogółu 
kwestii dotyczących obecnej sytuacji kredytobiorców, którzy 
zawarli umowy kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem 
CHF. W mojej ocenie nie ma obecnie żadnej dobrej woli 
politycznej, aby pomóc ludziom w bardzo trudnej sytuacji 
kredytowej. Całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie 
zrzucono na i tak już bardzo obciążone sądy. Swoje 
potwierdzenie znajduje to przede wszystkim w świetle nadal 
narastających sporów na linii kredytodawca–kredytobiorca. 
Jeżeli takie zachowanie banku znalazłoby swoje potwierdzenie 
to niewątpliwie powinno ono przykuwać uwagę kredytobiorców. 
Nie można wykluczyć, że kredytodawca może mieć na celu 
doprowadzenie do wypowiedzenia umowy, jednak skuteczność 
takiego działania musi być oceniania z perspektywy 
konkretnego przypadku i konkretnej treści umowy, przy 
uwzględnieniu zasad współżycia społecznego. Prowadząc 
wiele takich sporów w imieniu kredytobiorców jestem pewien, 
że nawet skuteczne wypowiedzenie umowy przez 
kredytodawcę, podobnie jak dokonanie całkowitej spłaty 
kredytu przez konsumentów, nie będzie stanowiło przeszkody 
procesowej dla kredytobiorców do dochodzenia swoich praw na 
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drodze sądowej i unieważnienia lub rozliczenia zawartej umowy 
kredytowej. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/banki/art19162461-frankowicze-boja-sie-riposty-
bankow-konflikt-eskaluje 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
تسجل أعلى حمولة  :بيان صادر عن هيئة قناة السويس - 10

 صافية شهرية
الفريق أسامة ربيع:" قناة السويس تسجل أعلى حمولة صافية شهرية 

 2021مليون طن خالل شهر أكتوبر  112في تاريخ القناة 
ألف سفينة بحموالت مليار طن خالل  17قناة السويس تشهد عبور 

 العشرة شهور األولى من العام الجاري 

 2021 /11 /2اإلسماعيلية  
هيئة قناة السويس، اليوم الثالثاء، بأن  أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس

سجلت أرقامًا  2021إحصائيات المالحة بالقناة خالل شهر أكتوبر 
قياسية غير مسبوقة محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 

 .مليون طن112.1
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات المالحة بالقناة خالل شهر 

سفينة  1620سفينة مقابل عبور  1847 سجلت عبور 2021أكتوبر 
سفينة بنسبة زيادة  227خالل شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 

 100مليون  112، فيما بلغت إجمالي الحموالت الصافية %14قدرها 
ألف طن خالل شهر أكتوبر من  600مليون و 100ألف طن مقابل 

دة بلغت ألف طن بنسبة زيا 500مليون و 11العام الماضي بفارق 
11.4 %. 

وأضاف أن عائدات قناة السويس خالل شهر أكتوبر من العام 
% من حجم إيراداتها  12.4حققت زيادة كبيرة قدرها  2021الميالدي 
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بالدوالر حيث سجلت عائدات القناة خالل شهر أكتوبر من العام الجاري 
ألف دوالر  200مليون و 490ألف دوالر مقابل  100مليون و  551

 .ألف دوالر 900مليون  60شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق خالل 
وأكد رئيس الهيئة على أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصائيات 

ترجع بشكل أساسي إلى  2021المالحة بالقناة خالل شهر أكتوبر لعام 
نتائج السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها قناة السويس في التعامل 

ف أنواع السفن العابرة للقناة السيما ناقالت الغاز الطبيعي مع مختل
المسال، مشيرا في هذا الصدد إلى ما سجلته التقارير المالحية من زيادة 
غير مسبوقة في أعداد وحموالت ناقالت الغاز الطبيعي الُمسال العابرة 

ناقلة خالل شهر أكتوبر من العام الجاري مقابل  84للقناة والتي بلغت 
ناقلة خالل شهر أكتوبر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها  46ور عب

%، فيما زادت الحموالت الصافية لناقالت الغاز الطبيعي المسال  82.6
%، حيث بلغت إجمالي الحموالت الصافية لناقالت الغاز  87.5بنسبة 

مليون طن  9.3الطبيعي المسال خالل شهر أكتوبر من العام الجاري 
 .مليون طن خالل شهر أكتوبر من العام الماضي 4.9مقابل 

وأوضح الفريق ربيع أن إحصائيات المالحة بالقناة سجلت زيادة كبيرة 
في أعداد وحموالت السفن العابرة للقناة خالل العام الجاري، حيث بلغت 

سفينة مقابل  17020عدد السفن العابرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 
 1380سفينة خالل نفس الفترة من العام الماضي، بفارق  15640عبور 

%، فيما زادت الحموالت الصافية العابرة  8.8سفينة، بنسبة زيادة قدرها 
، بواقع % 8.4للقناة خالل العشرة شهور األولى من العام الجاري بنسبة 

، مقابل 2021مليون طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر  50مليار و 
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 81.4طن خالل نفس الفترة في العام الماضي، بفارق  مليون  968.6
 .مليون طن

وأكد رئيس الهيئة على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات 
المختلفة شهدت طفرة كبيرة خالل اآلونة األخيرة، حيث سجلت إحصائيات 

مليار  5.2بلغ  2021المالحة خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 
مليار دوالر خالل ذات الفترة من العام الماضي بنسبة  4.6دوالر مقابل 
جدير باإلشارة، أن  .مليون دوالر 575.1% بفارق  12.4زيادة قدرها 

سفينة بإجمالي  81حركة المالحة بالقناة شهدت اليوم الثالثاء، عبور 
 .مليون طن 4.1حموالت صافية قدرها 

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/263338972503197 
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 الربط الكهربائي بين السعودية ومصر
© Sputnik . Artem Kreminsky 07.10.2021 

في خطوة وصفها المراقبون بـ "التاريخية والمهمة في قطاع الطاقة"، 
ر الطاقة السعودي، عبد وقع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر ووزي

العزيز بن سلمان، عقود البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، 
 .مليار دوالر 1.8بتكلفة 

ميغاوات،  3000ويهدف المشروع إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 
ووصفه وزير الكهرباء المصري بأنه "ممر لعبور الكهرباء إلى قارة آسيا"، 

طاقة السعودي أن هذا المشروع "يعد خطوة لعمل عربي فيما أكد وزير ال
 مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم الحقا".
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وقال مراقبون إن المشروع سيسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية 
وتقديمها للمستهلكين بأسعار منخفضة، وسيدعم الناتج المحلي في كال 

 في مجال الطاقة.البلدين، كما يعد نواة لسوق عربية مشتركة 
 مشروع الربط

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة 
بين مصر والسعودية والذي تم توقيع عقوده  وع الربط الكهرباءمشر  أن

 3000سنوات وثالثة أشهر(، ويهدف لنقل  4شهرًا ) 52سينفذ على فترة 
 ميغاوات من الكهرباء.

وقال حمزة، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما تم التوقيع 
ع، وهذا اليوم عليه هو عقود الترسية على الشركات التي ستنفذ المشرو 

 يعتبر اليوم األول لبدء التنفيذ".
شهرًا  36شهرًا، في أول  52وأوضح أن "تنفيذ المشروع يستغرق 

 1500منهم سيتم االنتهاء من المرحلة األولى التي تتضمن إمكانية تبادل 
 3000شهرًا نصل إلى القدرة المخطط لها وهي  52ميغاوات، وبانتهاء الـ

 ميغاوات".
دث الرسمي إلى أن "إنشاءات البنية التحتية للمشروع ولفت المتح

شهرًا، بما في ذلك اإلنشاءات الخاصة بالمحطات  52ستتم خالل فترة الـ
أو الخطوط الهوائية أو الكابالت البحرية"، مؤكدًا "هذا ما سيتم خالل 

 الفترة المقبلة".
 وشدد حمزة على أن "شبكات نقل الكهرباء في مصر والسعودية تعتبر

من أكبر الشبكات الموجودة، ولها إنتاج كبير"، وقال "نحن على استعداد 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110061050355723-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110061050355723-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110061050355723-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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لهذا المشروع، ولدينا احتياطي يكفي من الطاقة الكهربائية، والشبكة 
 المصرية والشبكة السعودية شبكتان قويتان".

وحول احتمالية عقد اتفاقيات للربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، 
لرؤية المصرية تخطط ألن تكون مصر مركزا قال حمزة: "بصفة عامة ا

إقليميا لتبادل الطاقة، عندنا خطوط ربط مع بعض الدول مثل األردن 
وليبيا والسودان، ومؤخراً توقيع العقود الخاصة بالربط بيننا وبين السعودية، 
وهناك مشروع أيضًا نعمل عليه مع قبرص واليونان لنقل الكهرباء إلى 

 د مصر لتنفيذ مشاريع للربط الكهربائي مع كل الدول.وأكد استعدا أوروبا".
 دعم الناتج المحلي

اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي 
االقتصادي السعودي أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية، يأتي استمراًرا لألخوة والتعاون 

 البلدين.المشترك بين 
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الربط سيكون له الكثير من الفوائد 
االقتصادية، من أهمها تقليل القدرة االحتياطية المركبة في كل شبكة، 
وتقليل كلفة إنتاج الطاقة، ما سينعكس إيجابًيا على أسعار بيع الطاقة 

 الكهربائية للمستهلكين.
قل الطاقة الكهربائية على نطاق وتابع: "كما أنها ستكون شبكة لن

إقليمي وكذلك ستساعد في تخفيض االستثمارات الرأسمالية الالزمة لتلبية 
الطلب، والتقليل من مخاطر توقف الطاقة المنتجة من محطات الطاقة 
المتجددة والسماح بتصدير أو استيراد الطاقة الفائضة بحسب وقت الذروة 

 في كل دولة".
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المشروع ليس بجديد على الدول العربية، حيث وأكد الصويغ أن هذا 
بدأت في ربط شبكاتها الكهربائية منذ أوائل الخمسينات، ما ساعد على 

 دعم استمرارية الطاقة وتقديمها للمستهلكين بشكل إيجابي دون انقطاع.
ويرى االقتصادي السعودي، أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على 

التبادل التجاري وتبادل الطاقة بينهما،  الناتج المحلي للبلدين، ويعزز
وكذلك سيكون دعًما وحافًزا الستمرارية المشروعات المشتركة في قطاعات 

شهًرا لتنفيذ الخط الهوائي،  24وأوضح أن المشروع سيستغرق  أخرى.
شهًرا للخط البحري ومحطات المحوالت، وسيبدأ تنفيذ المشروع  36و

منه في نفس الوقت لتعزيز القدرات  بالتوازي في البلدين، واالنتهاء
 آالف ميغا وات من الكهرباء. 3الكهربائية بين البلدين عبر تبادل 

وبين أن المشروع بداية لمشروعات أخرى مماثلة قد تدخلها المملكة 
في المستقبل، ما يؤكد تعزيز مكانة المملكة وكذلك مصر في مجال 

 الطاقة بين الدول العربية.
بدوره اعتبر المحلل السعودي يحيى التليدي، : ةسوق عربية مشترك

أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيسهم في تلبية جزًءا 
من الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدين. ربط أكبر منظومتين 
كهربائيتين في الوطن العربي بما يعزز جهود التنمية. وبحسب حديثه لـ 

شك سيسهم في تعزيز مكانة كل من السعودية  "سبوتنيك"، المشروع بال
ومصر بصفتهما محورين رئيسيين للربط العربي الشامل. وسيكمل 
المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، ودول ربط المغرب العربي، كما يعد المشروع نواة للسوق العربية 

 المشتركة.
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وع عند تشغيله عددا من الفوائد المشتركة وتابع: "سيحقق المشر 
للبلدين كتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها 
واالستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت 
في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات 

اقة المتجددة ضمن المزيج األمثل إلنتاج الطموحة لدخول مصادر الط
الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام 
استخدام خط األلياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز 
شبكات االتصاالت ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول 

 يد المردود االقتصادي للمشروع".المجاورة لها مما سيز 
اتفاقا للتعاون إلنشاء  ، وقعت مصر والسعودية2012وفي العام 

الربط الكهربائي، وقبل يومين تم توقيع بروتوكول البدء في  مشروع
 عبر سبوتنيك. أخبار العالم اآلن يمكنكم متابعة المزيد من مشروع.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110071050366083/ 

 
 كيف يستعد العراق النخفاض الطلب على النفط؟ وما البدائل؟ - 12

البالد تمتلك مقومات هائلة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة 
 تنقصها عناية الدولة بها

  2021نوفمبر  jabarzed    2@  جبار زيدان 
باحتياطات كبيرة من النفط مع توجه غالبية حكومات  العراق يتمتع

به إلى اعتماد رؤية مستقبلية تمتد ألعوام عدة تقلل من  الدول الغنية
االستناد إليه كمصدر دخل رئيس، إال أن هذه الرؤية غائبة في العراق 

واعتمادها على النفط في  2003بخاصة مع الحكومات المتعاقبة بعد 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110051050348475-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110051050348475-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/tags/World-News/
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/311366
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/311366
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/311366
https://twitter.com/jabarzed
https://www.independentarabia.com/node/270851/%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/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9#overlay-context=user/243961
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/311366


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

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

 ــ 35ــ 

في المئة من موازنته على الرغم من امتالك البالد مقومات  97تمويل 
 غالبية المجاالت، ال سيما الصناعية والزراعية والسياحية.كبيرة وهائلة في 

العالمية عن آخر  GFPوفي فبراير )شباط( الماضي كشفت مؤسسة 
، وذكرت 2021ألكثر الدول امتالكًا الحتياطي النفط لعام  تصنيف لها

المركز الخامس عالميًا والثاني عربيًا من  في تقرير لها "ٔان العراق احتل
 مليار برميل". 148.800النفط الذي بلغ  ناحية احتياط

 302.300وأوضحت المنظمة أن "فنزويال جاءت األولى وبمقدار 
دولة تمتلك احتياطات نفطية، تلتها السعودية  92مليار برميل من أصل 

مليار برميل، ومن ثم  كندا بالمرتبة الثالثة بمقدار  266.200ثانياً بمقدار 
 157.200بالمرتبة الرابعة إيران بمعدل مليار برميل، تليها  170.500

 مليار برميل".
وفي سبتمبر )أيلول( الماضي، كشف الرئيس العراقي برهم صالح أن 

سيصل إلى  2050مليون نسمة، وفي العام  40"عدد سكان العراق بلغ 
سينخفض بسبب  2030مليونًا، والطلب العالمي على النفط في  80

سينعكس على تراجع دخل كل المنطقة، السياسات البيئية في العالم، و 
 وعلينا االنطالق نحو أطر تعاون إقليمي تأخذ في االعتبار هذه الحقائق".

بدوره، يشير المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي : موردان كبيران
مظهر محمد صالح إلى أن "موردين كبيرين لو حسن استخدامهما لعاش 

باستخدام الكثافة الزراعية العالية  الزراعة العراق بشكل أفضل، وهما تنظيم
فضاًل عن حسن استخدام المياه  المقتصدة لألرض والعالية المحصول،

وتوليد عناقيد صناعية زراعية مشتركة ابتداء من صناعة األسمدة 
والمبيدات، وانتهاء باللوازم الزراعية المختلفة، على أن ترافقها إدارة حكيمة 

https://www.independentarabia.com/node/271551/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86#overlay-context=user/243961
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كل قطرة لخدمة الحياة واإلنتاج الزراعي، ويتمثل  للمياه تحافظ على
األخير في التطوير العصري لقطاع السياحة، ال سيما السياحة الدينية 
واألثرية، فالعراق أحد أهم مرتكزات العالم اإلسالمي في استقطاب 

 السياحتين".
ويضيف صالح أنه "مع نظام اقتصادي عادل لتوزيع الدخل الوطني، 

طيع تسلم الريادة االقتصادية بالموارد البديلة من دون أن فإن العراق يست
نغفل الثروة المعدنية كقوة كامنة تعوض اقتصاد الخام الذي يعتمد على 
إنتاج النفط لوحده، من دون االستفادة من مقومات االقتصاد الطبيعي 
وثرواته األخرى التي أهملت لألسف". وبحسب صالح "فإن السعي إلى 

القتصاد البديل ينبغي أن تكون الهدف االستراتيجي بجعل تأسيس نظرية ا
في  45إلى  50النفط وإسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي ينخفض من 

 في المئة خالل منتصف القرن الحالي". 10المئة، لتقل بنسبة 
ويرى الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية : العراق يمتلك البدائل

"العراق لديه من البدائل ما يستطيع بها واالقتصادية صالح لفته أن 
ويشير إلى "ملف التعدين  التعويض عن النقص في واردات النفط"،

والصناعة والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية التي يمكن أن توفر 
كذلك يمتلك العراق قطاعًا سياحيًا واعدًا ومواقع أثرية باآلالف  المليارات،

وعة تسهم في جذب عشاق السفر والسياحة، لم تكتشف بعد، وجغرافية متن
لكن كل ما ذكر من البدائل لن تستطيع سد النقص الحاد في 

 إذا لم تولها الدولة بعض االهتمام السريع والخاص". الموازنة واردات
وأضاف، "السائح يبحث عن الراحة واالستجمام ووجود الخدمات من 
سكن ونقل وطرق آمنة ليأتي وينفق أمواله، بينما في العراق مازالت البنية 

https://www.independentarabia.com/node/265176/%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%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9#overlay-context=user/243961
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وعلى الرغم من سمعة  متخلفة بسبب الفساد وسوء التخطيط.التحتية 
العراق بكونه بلداً زراعياً ذا أراض خصبة وموارد مائية كبيرة، لكنه يستورد 
كثيرًا من المنتجات والمحاصيل الزراعية من دول الجوار بسبب إهمال 
الفالحة واألرض، وعدم دعم المزارعين واستخدام وسائل ميكنة قديمة 

 صول األرض ال يسد ولو جزءاً قليالً مما يبذل من جهد وأموال".جعلت مح
وبحسب لفته، "كي يستعد العراق جيدًا النخفاض أسعار النفط يجب 
خلق اقتصاد متنوع يغني عن االعتماد على النفط كليًا، وتغيير العقلية 
االقتصادية التي يدار بها حاليًا، والبعيدة تمامًا من إيجاد السبل والحلول 

 الكفيلة بتعويض عصر النفط".
https://www.independentarabia.com/node/273311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B

5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%9F 

 
ل العشرين بأكثر من ارتفاع صادرات مصر إلى مجموعة دو  - 13

 2021% في 39
 30.10.2021 

في  39.2ارتفعت صادرات مصر إلى مجموعة دول العشرين بنسبة 
مليارات  9، لتسجل 2021المئة خالل النصف األول من العام الجاري 

مليار دوالر في النصف األول من العام الماضي  6.5دوالر، مقابل 
2020. 



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

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

 ــ 38ــ 

. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة سبوتنيك -القاهرة 
واإلحصاء الصادرة اليوم السبت، فقد سجل التبادل التجاري بين مصر 
ومجموعة دول العشرين ارتفاعا ملحوظا خالل النصف األول من عام 

2021. 
بالمئة،  39.2وأظهرت البيانات أنه مع ارتفاع الصادرات بنسبة 

 27بالمئة، لتبلغ  14سجلت الواردات المصرية بدورها ارتفاعا بنسبة 
 .2020مليار دوالر، في النصف األول من عام  23مليار دوالر، مقابل 

وبذلك ارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول العشرين إجماال من 
مليار دوالر  36إلى  2020مليار دوالر في النصف األول من  30.2

 بالمئة. 19.4، بنسبة 2021لنصف األول من في ا
واحتلت إيطاليا المرتبة األولى في االستيراد من مصر خالل النصف 

بنفس  الواليات المتحدة مليار دوالر، تليها 1.1بقيمة  2021األول من 
لقيمة تقريبا ثم السعودية بنفس القيمة تقريبا، وتجيء بعدهم الهند بقيمة ا

مليون دوالر ثم فرنسا، وأخيرا روسيا  997.8مليار دوالر، ثم تركيا بقيمة 
 مليون دوالر. 341.3بقيمة 

 6.5واحتلت الصين المرتبة األولى في الدول المصدرة لمصر بقيمة 
مليار دوالر،  3.2دة بقيمة مليار دوالر، تلتها الواليات المتح

مليار دوالر، فيما بلغت قيمة الصادرات الروسية  3.1بقيمة  السعودية ثم
 مليون دوالر. 887مليار دوالر، وجاءت فرنسا أخيرة بقيمة  1.6لمصر 

المصريين العاملين في الخارج، جاءت  وعلى صعيد تحويالت
، بقيمة 2020 /2019السعودية في المرتبة األولى خالل العام المالي 

https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/tags/United-States-of-America/
https://arabic.sputniknews.com/tags/Saudi-Arabia-News/
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مليار دوالر، فيما سجلت تحويالت المصريين  9.6
 مليون دوالر. 13.4المرتبة األخيرة بقيمة  بروسيا العاملين

 عبر سبوتنيك عربي. أخبار مصر تابع أحدث
https://arabic.sputniknews.com/business/202110301050575905-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-
%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-

%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-39-%D9%81%D9%8A-
2021/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arabic.sputniknews.com/tags/RT-News/
https://arabic.sputniknews.com/tags/egypt-news/
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
ألف ليرة شهريا للطعام  800األسرة السورية تحتاج لـ - 14

 والمنظفات
 :الخبير السوري  

توقع الباحث االقتصادي الدكتور علي محمد أن يكون التركيز خالل 
المرحلة الحالية فيما يخص األجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات 

نتاج بما يسمح العامة هو على إعادة النظر وهيكلة الحوافز وربطها باإل
بزيادتها وتحقيق منفعة أكثر للعاملين المستحقين لمثل هذه الحوافز على 
التوازي إلعادة النظر في التعويض العائلي وزيادته وأيضاً تقييم ضريبة الدخل 
على األجور والدخول الشهرية للعاملين في الجهات العامة وهي منظورة منذ 

 .يوقت أمام لجنة إصالح النظام الضريب
وعن متوسط الدخل الذي تحتاجه األسرة السورية اليوم بي ن أن أسرة من 

ألف ليرة شهريًا لتأمين االحتياجات  800أشخاص تحتاج ما ال يقل عن  4
األساسية )أغذية منظفات.. إلخ( من دون أجور المسكن واالحتياجات الطبية 

العالج باتت والعالجية في حال كانت هناك حاالت مرضية ألن قيم الدواء و 
مرتفعة وتحتاج لنفقات عالية تعجز الكثير من العائالت )ذوات الدخل 
المحدود( على تأمينها وعن الحل في مثل هذه الحاالت بي ن أنه قد يمثل نظام 
التأمين الصحي للعاملين في الجهات العامة وخاصة العاملين في القطاع 

ل عليها حالياً كهيكلة بوليصة اإلداري حالً وخاصة مع التعديالت التي يتم العم
التأمين الصحي وزيادة التغطيات للمؤم ن لهم على أن يتم تطوير هذه 
البوليصة كل ما أمكن ذلك في حين بي ن أن إمكانية زيادة األجور والرواتب 
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الشهرية للعاملين في الجهات العامة تعود لتقديرات وزارة المالية والجهات 
 .المعنية

ينة العامة لسد مثل هذه الزيادات بي ن أن ذلك تجيب وعن إمكانية الخز 
بالمئة  100عنه وزارة المالية لكنه بي ن أنه في حال افترضنا أنه تم إقرار زيادة 

 18في األجور فإن كلفتها ستكون نحو ألفي مليار ليرة وهو ما يعادل نحو 
( 2022مقبل )بالمئة من إجمالي النفقات الجارية في الموازنة التقديرية للعام ال

ألف مليار ليرة وأن هذه القيمة تم احتسابها بناء على  11والتي تبلغ حدود 
تصريحات وزارة المالية عند حساب قيمة الزيادة األخيرة لألجور والرواتب 

بالمئة حيث صرحت وزارة المالية أن قيمة هذه  50الشهرية والتي كانت 
 .الزيادة بلغت نحو ألف مليار ليرة

مد أن المهم اليوم هو تعزيز القوة الشرائية لألجور والمعاشات واعتبر مح
وليس زيادة قيم هذه األجور ألنها ستتعرض للتآكل بفعل التضخم الذي يحول 
دون تحقيق الغاية من زيادة قيمة األجور وعليه البد من التركيز على دعم 

اعية وتعزيز اإلنتاج ورفع معدالته وفي مختلف القطاعات الزراعية والصن
والتجارية والسياحية وغيرها وترى وزارة المالية وفق تصريحاتها األخيرة أن 
مصطلح المستوى المعيشي ال يعني الراتب فقط وإنما كل الخدمات التي 

 .تقدمها الدولة على مستوى النقل والصحة والتعليم وغير ذلك
ي يتم إال أن المعني بجزئية كبيرة من ذلك هو الراتب وأن أي إيراد إضاف

تحقيقه بالمالية سيتم توجيهه نحو الرواتب واألجور وأن وزارة المالية على 
التوازي تعمل على تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم بالمرحلة 

 .القادمة
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وتصرح المالية أن لديها حاليًا مسودات للقانون الضريبي على المبيعات 
الذي سيلغي كل التشابكات المالية والقانون الضريبي الموحد على الدخل 

واالنتقال إلى مكان آخر من النظام الضريبي يكون أبسط وأسهل وأكثر شفافية 
 http://syrianexpert.net/?p=60879  .للمكلف واإلدارة الضريبية

 
هذه أفكار قانون المصارف الجديد.. وتطوير القطاع المالي  - 15

 في سورية

 الوطن    :الخبير السوري  
كشف وزير المالية كنان ياغي أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة 
مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصالح شركات القطاع العام 
ومؤسساته االقتصادية )الصناعية( ألن هناك الكثير من المواد والتعديالت 
 التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد

ونصوص واردة في مشروع قانون إصالح المؤسسات االقتصادية المملوكة 
 .للدولة

وبي ن الوزير أن مشروع القانون الذي يجري بحثه ال يشتمل على عمليات 
دمج للمصارف للعامة بل إن هذا القانون سيكون معنيًا في تطبيقات الحوكمة 

يئات عامة للمصارف وإقرار مجالس إدارة فعالة ومديرين تنفيذيين فاعلين وه
ومنح صالحيات وهوامش أوسع لمديري المصارف بما يسهم في خلق تنافسية 
في العمل المصرفي تفضي إلى رفع كفاءة وجودة العمل المصرفي، إضافة 
إلى النظر في أجور العاملين في القطاع المصرفي )المصارف العامة( وهناك 

ملين باألرباح وكانت اللجنة العديد من السيناريوهات بذلك منها إشراك العا
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العليا إلصالح القطاع العام االقتصادي نقاشت مشروع قانون إدارة المصارف 
العامة والتعليمات التنفيذية له، بهدف تطوير عمل المصارف العامة لتأمين 
متطلبات الدولة في المرحلة المقبلة، وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق 

ادلة للمصارف العامة والخاصة ومنحها مزايا بيئة عمل تنافسية صحيحة وع
تفضيلية تمكنها من تطوير آلية عملها، وتعزيز دورها في عملية البناء والتنمية 

 .بما يدعم االقتصاد الوطني
وركزت اللجنة في اجتماعاتها على طرق وأساليب تمكين المصارف 

التنموية العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية 
وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية ورفد المصارف بالكوادر 
المؤهلة وتطوير معايير اختيار القائمين على تنفيذ األعمال المصرفية 
وتأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة. وآلية الرقابة 

والعقود المتعلق بالمصارف،  المالية على القطاع المصرفي ونظام العاملين
وضرورة تناغم قانون إدارة المصارف العامة مع قانوني المؤسسات العامة 
والشركات المساهمة، وآلية تأليف الهيئات العامة في المصارف العامة 
واإلشراف عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، 

ة لبحث التعليمات التنفيذية كذلك مهام مجالس إدارات المصارف، إضاف
لمشروع القانون والمتضمنة إجراءات الترخيص والتسجيل، وزيادة رأس المال 
وإدارة المصرف والرقابة وأحكام توفيق األوضاع وأحكاماً عامة، حيث تم تأكيد 
أهمية إيجاد دليل للحوكمة وفصل اإلدارة عن الملكية. ويشار إلى أن اللجنة 

ع العام االقتصادي تعمل على حزمة من القضايا المالية العليا إلصالح القطا
والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في 
آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات األداء وتقديم 
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عبر  الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة تعزز دوره في دعم االقتصاد الوطني
صياغة تشريعات مناسبة تسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية ومالية متطورة 

 .تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطالق طاقاته
 http://syrianexpert.net/?p=60881الوطن   

 
على قانوني االستثمار والتمويل ” خاص وعام“تعويل  - 16

 األصغر في سورية

 22/11/2021 :الخبير السوري  
مع استكمال أعمال اللقاءات المنبثقة عن المؤتمر الدولي لالجئين 
الذي عقد في تشرين الثاني من العام الماضي، فإن أول ما يتبادر إلى 
األذهان اليوم مدى استيعاب الوضع االقتصادي حالياً لعودة مئات اآلالف 
ممن يحتاجون مأوى وفرص عمل وبيئة داعمة لهم، فالتسهيالت التي يتم 
العمل على تقديمها من إعفاءات وتبسيط إجراءات الدخول في ظل نقص 
الوثائق، وبيئة تشريعية تضمن لهم االستقرار واألمان، كان ال بد لها أن 
تترافق في الوقت ذاته مع خطوات تنمية اقتصادية الستيعاب العائدين، 
 وهي إجراءات تتطلب تعاون بين القطاعين العام والخاص ألخذ كل منهما

 .دوره الفاعل
في هذا السياق كان حاضرًا وعلى لسان كثر في الجلسة االفتتاحية 
لهيئتي التنسيق السورية والروسية الحديث عن قانوني االستثمار وتأسيس 
مصارف التمويل األصغر، باعتبارهما ركيزة هامة في استقرار البيئة 

كبيرًا كان أم  – االستثمارية والتنمية االقتصادية والتحفيز على االستثمار
حتى ال يشكل العمل عائقًا بوجه عودة أحد، وهنا كشف وزير  -صغيراً 
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اإلدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عن موافقة المجلس األعلى 
مليار ليرة ستؤمن  400مشروعًا بقيمة تزيد عن  12لالستثمار على 

 .اآلالف من فرص العمل
الهدى اللحام في تصريح بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة أبو 

على البيئة المتينة التي يؤمنها قانون التمويل األصغر للعائدين ” البعث”لـ
حتى يبدأ كل شخص مشروعه الخاص، بما ينعكس في النهاية على 
التنمية االقتصادية بشكل عام، معتبرًا أن واجب القطاع الخاص 

، حيث سيكون ومسؤوليته كبيرة في إعادة اإلعمار واستقبال الالجئين
للتجار والصناعيين ورجال األعمال دورًا فاعاًل بالتطور االقتصادي 

 .وترميم جميع المنشآت التي دمرتها الحرب، وزيادتها
وبي ن اللحام أن عودة الالجئين تحتاج بنية تحتية وسكن مالئم، وهو 
ما يتم التكافل بين جميع األطراف إلنجازه، باإلضافة إليجاد فرص عمل 

وتقديم الكثير من مزايا الجذب لعودة كل من يرغب، مبي نًا أن عودة  لهم،
الالجئين ستزيد المستهلكين وبالتالي سيزيد اإلنتاج وتعود حيوية اإلنتاج 

 .الصناعي والزراعي
شدد أمين سر غرفة التجارة السورية اإليرانية مصان نحاس   بدوره

توسيع قاعدة العمل على تشجيع المشاريع الصغيرة لتنمية االقتصاد، و 
لتشمل الجميع، حتى ال يكون عائقًا أمام عودة أحد، مؤكدًا أن سورية 
تنادي منذ البداية بعودة الالجئين لبناء الوطن ومساهمتهم الفاعلة في 
إعادة اإلعمار، واليوم البيئة مالئمة مع مراسيم العفو العديدة الصادرة 

االستهانة بقدرة الالجئين  وأمان معظم المناطق، وأكد نحاس أنه ال يجب
على النهوض باالقتصاد واإلعمار، سواء ذوي الخبرات أو حتى العمال 
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منهم، فيما بي ن رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أن سورية بحاجة 
جميع أبنائها في هذه المرحلة، فعودتهم اآلن ستنشط عجلة االقتصاد 

جاذبة لالستثمار، حيث بشكل كبير، مبي نًا أن سورية اليوم بيئة خصبة و 
مظلة آمنة للمستثمرين، بالتوازي مع دعم  8شكل قانون االستثمار رقم 

وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل التسهيالت الالزمة 
 http://syrianexpert.net/?p=60894   .لعملها

 
 ( )البوصلة االقتصادية(135حديث األربعاء االقتصادي ) - 17 

تعبيراً اقتصادياً غير مألوف في األدبيات االقتصادية ألن البوصلة قد يبدو 
كجهاز ليس لها عالقة مباشرة باالقتصاد فهي جهاز مغناطيسي قادر على 
االشارة  إلى اتجاه شمال القطب المغناطيسي لألرض وهي بذلك أداة مالحية 

عند  لتحديد االتجاه بالنسبة إلى قطبي األرض حيث توفر البوصلة األمان
 السفر عبر المحيطات فهل يمكن استخدامها في علم االقتصاد.

بدايًة االقتصاد يعني استخدام الموارد المتاحة والمحددة غالبًا إلشباع 
حاجات غير محدودة وهدفه النهائي هو تحسين مستوى معيشة األفراد 
والوصول إلى مستويات رفاهية أفضل وعند محاولة الوصول لهذه األهداف 

من تحديد األولويات وتحديد الوجهة بشكل صحيح , فعند بذل الجهد  البد
الصناعي أو الزراعي أو الخدمي بشكل غير استراتيجي و بدون رؤية مستقبلية 
واضحة وبدون تحديد أللويات العمل في كل قطاع فإنه من الصعوبة الوصول 

 لألهداف المحددة بشكل دقيق .
والنهوض االقتصادي يبدأ من تحديد تحديد أولويات التنمية واالنتعاش 

هوية االقتصاد وأساليب ومناهج العمل ضمن الهوية المحددة بدقة وبعد ذلك 
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يأتي دور وضع بدائل السياسات المطلوبة للوصول ألهداف محددة ومن ثم 
تأتي البرامج االجمالية والتي ينبثق عنها المشاريع المختلفة لتحقيق هذه 

قبلية وإذا كانت هذه الطريقة المنطقية الستثمار االهداف المرحلية والمست
الموارد بشكل اقتصادي وأمثل كونها محدودة في أي بلد في العالم فكيف إذا 
كان االقتصاد السوري  وقد خرج من أزمة قاسية مرت به وأدت لتراجعات 
كبيرة في معظم القطاعات والمؤشرات والنواتج وانعكس ذلك سلباً على مستوى 

 ودخل الفرد.المعيشة 
هنا يأتي دور البوصلة الستعارتها لتحديد الطرق واالتجاهات بدقة دون 
تضييع الوقت بالتجربة واالختبارات , البوصلة االقتصادية بمعناها الرمزي 
أصبحت حاجة لتوجيه الموارد السورية المتاحة سواء المادية أو البشرية نحو 

ئد من االستثمارات وأقل فترة قطاعات محددة وأهداف واضحة لتحقيق أكبر عا
استرداد ممكنة لرؤوس األموال الموظفة وإعادة تموضع مشاريع الخدمات 
كالصحة والتعليم والطاقة نحو تعظيم مؤشرات التنمية البشرية التي ال تقل 

 أهمية عن التنمية االقتصادية .
الشمال المغناطيسي الذي تعتمده البوصلة هو الفرد والمواطن الذي يحب 
تسخير الموارد واالمكانيات ليعيش حياة كريمة ومعيشة أفضل ودخل متزايد 

  وأمل متجدد.
 .4/8/2021دمشق في 

 كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة القتصادية السورية  فيسبوك
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على عملة  الفيلسوف المفكر السوري زينون الفينيقيصورة  – 18
 قبرص

نعلم عنه شيئا وانشغلنا  قبرص طبعت صورته على عملتها ونحن ال
 .. بالحجاج ابن يوسف الثقفي

إنه الفيلسوف المفكر السوري زينون الفينيقي .. مؤسس الفكر األخالقي 
 .. .. أحد أعالم الفكر السوري القديم

تأسس علم األخالق على يد السوريين تماما مثلما أهدوا للعالم األبجدية 
ى، والمحراث األول، والمركب األول، األولى ، واللحن األول، والملحمة األول

ودورق الفخار األول، والمرآة األولى، والسباق األولمبي األول، وأطواق الغار 
األولى ويعود الفضل في ذلك إلى زينون الرواقي الفينيقي مؤسس علم 
األخالق. المؤسس للمنطق الحديث الذي يعرف بالمنطق الرمزي أو منطق 

 .. الرياضيات
 .. واقيةاألخالق الر 

زينون الرواقي الفينيقي فيلسوف عاش في القرن الرابع والقرن الثالث قبل 
ق.م.(، بعد فالسفة اليونان المعروفين: سقراط  264 - 335الميالد )

وأفالطون و أرسطوطاليس .. وهو من كتيوم في قبرص وأصل عائلته من 
في قبرص، فينيقيا، من صور من لبنان القديم .. بعد أن استقرت عائلته 

ذهب إلى أثينا ليعلم شبانها حكمته الجديدة .. وقد عرفت تلك الحكمة، في 
تاريخ الفلسفة، بالفلسفة الرواقية ذلك ألنه كان يعلمها لتالميذه في رواق . 

 والرواق، كان عبارة عن ممر مسقوف ومحاط بصفين متوازيين من األعمدة
.. 
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من سكان أثينا و أصر كان زينون قد رفض لقب المواطن األثيني اي 
على لقبه الفينيقي فاحترم األثينيون إرادته بعد موته وكرموه بقبر وتاج من 

 .. ذهب
في عقيدة زينون أن نزاعات البشر منطلقها االنفعاالت ، فإذا كان اإلنسان 
مدفوعا بانفعال عنصري فهو ال محالة مفرق بين عنصره والعناصر أو 

كوما بانفعال قبلي، فهو معاد للقبائل األخرى، السالالت األخرى. وإذا كان مح
وإذا كان مشحونا بانفعال خصوصي فهو عدو اآلخرين مطلقا عليهم نيران 
فرديته وأنانيته، وقس على ذلك .. من هنا قول زينون، إن الحكيم هو القادر 

 على كبح انفعاالته ومنعها قبل سلوكه، إنه ضابط النفعاالته وليس انفعاليا
.. 

ن بلوغ ذلك المستوى العالي من القدرة على التحكم بعواطفنا غير أ
وانفعاالتنا الهوجاء غير ممكن بدون االرتقاء بوجودنا إلى مستوى آخر من 
النظر إلى األمور أال وهو المستوى العقلي. فالعقل في اإلنسان الحاكم الوحيد 

على قيادة القادر على لجم االنفعاالت .. العقل هو السائق الوحيد القادر 
مسار جسدنا الذي يعج ويضج بوحوش االنفعاالت، وهدايتها وتوجيهها سواء 

 .. السبيل
من شرفة العقل نرى البشر أخوة تماما كما قال زينون الرواقي : كل البشر 
أخوة .. وهذا معناه : عليك أيها اإلنسان، إذا كنت عاقال، أن تحب جارك 

ميالد المسيح، وجد فيلسوف اسمه وتحترم اآلخر .. أربعة مائة سنة قبل 
 زينون ينطق بحكمة أكدتها المسيحية، بعده، أال وهي أحبوا بعضكم بعضا.

المحلي حصرا وال  -والجار في قاموس زينون، ليس الجار الجغرافي 
الجار السياسي وال الجار اللغوي وال الجار العنصري أو الطبقي أو الطائفي 
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إنه أي إنسان وكل إنسان لذلك، نقول، إن  العقلي .. -إنه الجار األخالقي 
فكرة الحب العالمي هي في صميم فلسفة زينون األخالقية الجديدة التي شكلت 
ثورة في تاريخ الفلسفة عموما وفلسفة األخالق على وجه الخصوص والتي 
وضعت األخالق على األساس الذي بدونه ال تكون األخالق أخالقا أال وهو 

 .. عالميةمبدأ الكونية أو ال
إن الشهرة التي يتمتع بها التاريخ الروماني في ميدان الحضارة اإلنسانية 
مردها القانون الروماني المساوي بين البشر والذي جوهره كان في فلسفة 

 .. زينون كما ذكرنا
والدستور األميركي العصري )باإلضافة إلى دساتير بلدان أوروبا الغربية( 

كما أراده اإلمبراطور الرواقي أوريليوس هذا لجهة منفعل بالقانون الروماني 
 .. القانون في بعض البلدان

أما لجهة القانون بعامة والمؤسسات القانونية عموما فنحن في هذه األيام 
نتكلم عن القانون الدولي ومؤسسة األمم المتحدة وقبلها مؤسسة عصبة األمم 

إال تطبيقا قانونيا للفلسفة  .. مثل هذه المؤسسات العالمية، إن هي، في نظرنا،
الرواقية العالمية.. ولشرح فكرتنا، نذكر، أن األخالق اثنان: أخالق تصدر 
من داخل اإلنسان فمصدرها جواني حر، وأخالق تحصل عن طريق اإلكراه 
الخارجي . أخالق الحرية هي أخالق الفلسفة الرواقية وأخالق االنصياع للقوة 

ساته( هي ما نراه ونختبره في حياتنا عندما نطيع الخارجية )قوة القانون ومؤس
دة المختلفة  .. قوانين الدولة ومؤسساتها الشرعية المتعد 

 : سنة الى مبادئ زينونا السوري  ٢٣٠٠ما احوجنا نحن السوريين بعد 
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كلنا أخوة رغم من تفاوتنا واختالفاتنا يجب ان نعامل بعضنا بعضا كما  *
القية واحدة، إذ ال يليق باإلنسان أن ال يحترم لو أننا مواطنون في مدينة أخ

 ويحب  ويعامل بالحسنى أخاه االنسان 
 .. كل البشر أخوة، كل البشر مواطنون، حتى المجرم هو أخي *
 .إن الحكيم هو القادر على كبح انفعاالته الهوجاء ومنعها قبل سلوكه *
اني الذي إن الحكيم هو الذي يكون منسجما مع قانون الطبيعة اإلنس *

 .. هو العقل
نقاء الروح من االحكام الخاطئة ال يكون إال باالحتكام إلى العقل القادر  *

 .. وحده على التوجيه الصحيح واإلرشاد المستقيم
على من يحمل المسؤولية االجتماعية و السياسية االهتمام باآلخرين  *

سان ان يعامل كاهتمامه بذاته، ومعاملتهم كمعاملته لذاته، كذلك على اإلن
 .. الناس بالحسنى ويعمل للمصلحة العامة عندها يكون محققا وجوده و ذاته

إن سوريتنا صاغتها هذه المبادئ األخالقية لزينون وبابنيان ولوقيان 
وغيرهم من الرواد وال معيار لهذا التوحد واالنصهار في سوريتنا اال االحتكام 

يد عنها ال يمكنه باي شكل من الى العقل الذي شكلته هذه المبادئ من يح
 .. االشكال ان يكون سوريا

 
https://www.facebook.com/groups/370589523408676/permalink/1074027

466398208/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=486142445729054&set=gm.1074027466398208&__cft__%5b0%5d=AZUZ3d69_cfqFJtqmmBSmJAU_vr5ocCcHSUg5KK2UY2xmC3XPHTVZ_ZayD_qDN9V6qDm4lxrk3bl78fm38sa1VsmSzu9glQfM2fK243P_6kSruamSzb39IXwCfSqA-Kc4LAf0fNfBm4vDX0TAB7hkyd4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=486142445729054&set=gm.1074027466398208&__cft__%5b0%5d=AZUZ3d69_cfqFJtqmmBSmJAU_vr5ocCcHSUg5KK2UY2xmC3XPHTVZ_ZayD_qDN9V6qDm4lxrk3bl78fm38sa1VsmSzu9glQfM2fK243P_6kSruamSzb39IXwCfSqA-Kc4LAf0fNfBm4vDX0TAB7hkyd4&__tn__=EH-R
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 أخبار اقتصادية قصيرة:   
سورية: آلية حساب قيمة فاتورة الكهرباء القطاع السكني وفق األسعار 

 حالجديدة حسب الشرائ
 آلية حساب قيمة فاتورة الكهرباء القطاع اسكني وفق األسعار الجديدة

 
 منقول من صفحة صديقي األستاذ الدكتور نبيل أشرف

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 


