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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. 365 

Sunday 19 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 
 قلق روسي من تراجع الطلب على الغاز بسبب ارتفاع األسعار - 1

 د ب أ:  -موسكو 
قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن روسيا أصبحت أكثر قلقا من 

ت تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة احتماال
 ارتفاع أسعاره.

تي في بعد اجتماع  24وأضاف بوتين في تصريحات بثتها قناة روسيا 
في موقف من هذا النوع سنجد أن االستهالك “للحكومة اليوم األربعاء إنه 

شركة ” في ذلك جازبروميتراجع في نهاية اليوم، وهذا سيؤثر على منتجينا بما 
 الغاز الروسية الحكومية العمالقة التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.

لهذا فليس من مصلحتنا “ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن بوتين قوله 
 ”.هذا النمو الالنهائي ألسعار الطاقة بما في ذلك الغاز

لف الكتل السياسية، كان عدد من أعضاء البرلمان األوروبي، ينتمون لمخت
قد دعوا المفوضية األوروبية إلى إجراء تحقيق حول وجود دور لشركة الغاز 
الطبيعي الروسية العمالقة جازبروم في االرتفاع الحالي ألسعار الغاز في 

 السوق األوروبية.
وقال األعضاء إن لديهم شكوكا في وجود عمليات تالعب في السوق 

 مستويات غير مسبوقة.مما أدى إلى وصول األسعار ل
عضوا  40ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن بيان وقعه أكثر من 

األوروبي إن التحركات األخيرة من جانب شركة جازبروم الروسية،   بالبرلمان
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التابعة للدولة، تثير الشكوك في وجود جهد مقصود لممارسة ضغط سياسي 
 على أوروبا.

طبيعي في أوروبا إلى االرتفاع اليوم يأتي ذلك فيما عادت أسعار الغاز ال
بعد تراجعها أمس، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات الغاز من روسيا 

موسم الطلب على   والنرويج، وهما أكبر موردين للغاز إلى أوروبا، مع اقتراب
 التدفئة في الشتاء.

وبحسب بيانات جاسكو أيه.إس تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى 
الروسي   توياتها منذ أسبوع، في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغازأقل مس

تراجع اإلمدادات من   إلى ألمانيا عبر الخط البولندي، كما أنه من المنتظر
حقول بحر الشمال البريطانية بسبب توقف لإلنتاج، بحسب وكالة بلومبرج 

ي للسوق وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياس لألنباء.
يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء تسليم  93ر85% إلى 4ر4األوروبية بنسبة 

 الشهر المقبل.
بنس لكل  244ر58% إلى 3ر8وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 

مليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعار حصص االنبعاثات الكربونية 
طات الطاقة النووية في والكهرباء في ألمانيا وتراجع إنتاج الكهرباء من مح

 يوما. 15فرنسا إلى أقل مستوياته منذ 
 

https://www.raialyoum.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-
%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-

%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7/ 

 
 
 
 

https://www.raialyoum.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7/
https://www.raialyoum.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7/


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

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

 ــ 7ــ 

 بيتكوين تقترب مجددا من أعلى مستوياتها التاريخية - 2

 أحمد حاتم/ األناضول 
، الخميس، قرب أعلى ”بيتكوين“ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة 

مستوياتها التاريخية التي سجلتها أمس األربعاء، بدعم إدراج أول صندوق 
تراف عالمي يتعامل باألصول المشفرة في البورصة األمريكية، ما يعد أول اع

 بالبيتكوين.
بيتكوين “وشهدت البورصة األمريكية، الثالثاء، إدراج اكتتاب صندوق 

المختص باستثمارات العقود اآلجلة للبيتكوين، مما ” ستراتيجي إي تي إف
عزز الثقة في العملة الرقمية ودعم ارتفاع أسعارها لمستوى تاريخي جديد 

 ألف دوالر. 66جاوز 
ت.غ(، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة  09:38وعند الساعة )

 65819بالمئة على أساس يومي إلى  2.52في العالم على ارتفاع بنسبة 
 دوالر.

 18.849تريليون دوالر ، بإجمالي  1.238وبلغت القيمة السوقية للعملة 
 مليون وحدة مطروحة للتداول. 21مليون وحدة متداولة من إجمالي 

ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة ” إيثيريوم“كما ارتفعت 
دوالرا، بإجمالي قيمة  4193بالمئة إلى  8.5السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 

 مليار دوالر. 493.58سوقية 
وارتفعت القيمة السوقية إلجمالي العمالت االفتراضية حول العالم، بدعم 

ألف عملة  12.953ى تريليون دوالر، موزعة عل 2.648ارتفاع بيتكوين إلى 
كوين “منصة، حسب بيانات موقع  411افتراضية، يجري تداولها من خالل 

 ”.ماركت كاب
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وتشهد بيتكوين ارتفاعات منذ بداية أكتوبر/تشرين أول الحالي، بعد شهادة 
أمام الكونغرس األمريكي ” جيروم باول“رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي 

 المركزي لحظر العمالت المشفرة.عندما نفى وجود نية لدى البنك 
وال تملك العمالت االفتراضية، رقما متسلسال وال تخضع لسيطرة 
الحكومات والبنوك المركزية، كالعمالت التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط 

 عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
https://www.raialyoum.com/%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-

%d8%aa%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a7-
%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-

%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/ 

 
 الهيليوم كنز واعد جديد في جنوب إفريقيا - 3

  –)أ ف ب(  –فرجينيا )جنوب أفريقيا(  
قة ريفية في جنوب إفريقيا كانت يوًما ما إحدى أهم مناطق إنتاج في منط

الذهب في العالم، عثرت شركة رينيرجن المنتجة للغاز الطبيعي على كنز من 
هذا المورد الطبيعي، الضروري لتصنيع الرقائق  نوع آخر: رواسب الهيليوم.

ضاء، اإللكترونية، وتشغيل الماسحات الضوئية الطبية وحتى استكشاف الف
  تنتجه أقل من عشرة بلدان.

واكتشاف رينيرجن التي تتوقع أن تبدأ باستغالله في غضون أشهر، ال 
يضع جنوب إفريقيا فقط بين هذه الحفنة الصغيرة من الدول سعيدة الحظ، 

 ولكن الشركة تقول إن منجمها هو األغنى واألنظف على الكوكب.
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تها ستيفانو ماراني ونيك لم يكن الرئيس التنفيذي للشركة ومدير عمليا
ميتشل يبحثان عن الهيليوم عندما اشتريا حقوق استخراج الغاز في منطقة 

 مقابل دوالر واحد. 2012ألف هكتار في عام  187تبلغ مساحتها 
يقول ماراني إن األرض كانت مرهونة وأراد أصحابها التخلص منها. 

ز الطبيعي من أربع وكان الهدف األساسي من شراء الحقوق هو استخدام الغا
 آبار موجودة فيها لتزويد منجم ذهب قريب بالوقود.

 ”.كان من المفترض أن يكون مشروعًا ثانويًا بالنسبة لنا“يتابع ماراني 
ولكن عندما أخذت عينات لتحليل التركيب الكيميائي للغاز، هنا، يقول 

ن وجود فقد كشفت التحاليل ع”. أدركنا أننا عثرنا على شيء مميز“ماراني 
%، وهي نسبة عالية جدًا وفقًا 4% إلى 2الهيليوم في الغاز بتركيزات من 

 للمعايير العالمية.
يقول جون غلوياس، مدير معهد الطاقة بجامعة دورهام بالمملكة المتحدة، 

% يمكن أن تكون مجدية تجارًيا اعتماًدا على 1إن التركيزات التي تقل عن 
 موقع والغازات األخرى الممزوجة معها.البنية التحتية المتوفرة في ال

 %.0,3في الواليات المتحدة، ُيستخرج الهيليوم بتركيزات من 
وتقول رينيرجن إن أعمال االستكشاف في الموقع منذ ذلك الحين أتاحت 

 %.12العثور على تركيزات تصل إلى 
، وفق 2019مليارات دوالر في  10,6بلغت قيمة سوق الهليوم العالمي 

 بحاث واألسواق.مركز اال
 –ال تصديع  –
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 9,74تقدر شركة رينيرجن أن احتياطياتها من الهيليوم قد تصل إلى 
مليار دوالر، وفق ماراني.  100مليار متر مكعب ما يعني أن قيمتها تزيد عن 

 وحتى التقديرات األخرى األكثر تحفًظا تتحدث عن كميات مرتفعة.
 –تاريخيًا أكبر منتج للهيليوم  وهي –بالمقارنة، فإن الواليات المتحدة 

مليار متر مكعب من االحتياطيات المؤكدة والمحتملة. أما  9,54لديها 
 المنتجان الرئيسيان اآلخران فهما قطر والجزائر.

لكن كريس بالنتين الذي يشغل كرسي الكيمياء الجيولوجية في جامعة 
راج الغاز أكسفورد يوضح أن هذا اإلنتاج هو نتيجة ثانوية جيدة الستخ

الطبيعي المسال. وهو وإن كان أقل ضرًرا من النفط على البيئة، فإنه يساهم 
 في التغير المناخي وهناك دعوات لتقليل استخدامه.

إننا نشهد بالفعل ضغوًطا تمارس على إمدادات الهيدروكربونات “ويقول 
يليوم ضمن أهداف المناخ. إذا اختفى الغاز الطبيعي المسال، فإن إمدادات اله

 ”.ستختفي أيًضا
ما يميز االكتشاف في جنوب إفريقيا هو طريقة استخراج الغاز. يتطلب 
إنتاج الغاز الطبيعي المسال النموذجي اللجوء إلى تقنية التصديع الهيدروليكي 

التي تتضمن حقن الماء المضغوط والرمل ومواد كيميائية في ” التكسير“أو 
 ط والغاز.طبقات الصخر األساسية إلطالق النف

وتثير هذه التقنية الجدل بسبب تلويث المياه الجوفية والزالزل الصغيرة 
 الناجمة عنها وكذلك الوقود األحفوري الذي تستخرجه.

نحن ال نستخدم التصديع، صخورنا متصدعة في األصل “يقول ماراني 
وهناك صدع عمالق تحت األرض. عندما نحفر، فإننا نحفر بالضبط في 
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يث يوجد الغاز الذي يتسرب عندها بشكل طبيعي من دون هذا الصدع ح
 ”.مزيد من التحفيز

متر. وهي تستخدم  500بئرًا بعمق  20تقوم رينيرجن حالًيا بحفر حوالي 
الغاز المستخرج في مشروع تجريبي لتشغيل حافالت أقل تلويًثا. ومن المقرر 

في جنوب  أيًضا إنشاء محطات لتزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال
 إفريقيا بحلول نهاية السنة بالشراكة مع شركة توتال.

واألهم من ذلك، صممت الشركة مصنًعا من المقرر أن يبدأ تشغيله في 
درجة  269كيلوغراًما من الهيليوم يومًيا عند  350إلسالة  2022أوائل عام 

ومن ثم شحنها إلى  –أي ما يعادل الصفر المطلق  –مئوية تحت الصفر 
 ف أنحاء العالم.مختل

وتهدف الشركة في السنوات المقبلة إلى إنتاج خمسة أطنان يومًيا وهذا 
 وفق ماراني.” ضخمة“% من اإلنتاج العالمي، وهي كمية 7يمثل 

https://www.raialyoum.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%
d9%85-%d9%83%d9%86%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-

%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-
%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/ 

 
في تهديد ” القائمة الرمادية“هيئة رقابة دولية تدرج تركيا على  - 4

 لالستثمار

 22/10/2021من جوناثان سبايسر:  –إسطنبول   
(، وهي هيئة رقابية دولية، اليوم أدرجت مجموعة العمل المالي )فاتف

اليوم الخميس لتقاعسها ” القائمة الرمادية“الخميس تركيا على ما تعرف باسم 
عن التصدي لغسل األموال وتمويل اإلرهاب في قرار قد يؤدي إلى تراجع 

 االستثمارات األجنبية بصورة أكبر.
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لنظام وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى )فاتف( لحماية ا
المالي العالمي. وقد أدرجت فاتف أيضا األردن ومالي في قائمتها للرقابة 

 المتزايدة لألنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية.
 23واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تضم حاليا 

 دولة مشيرة إلى تحقيق تقدم.
مة لزيادة تراجع االستثمارات األجنبية وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائ

بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في 
 األسابيع األخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس فاتف في مؤتمر صحفي إنه يتعين على تركيا 
على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى ” مشكالت إشراف خطيرة“معالجة 
 هب واألحجار الكريمة في تركيا.تجار الذ

على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة ” وأضاف 
وأن تضع … وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل اإلرهابية بالمالحقة القضائية

في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها األمم المتحدة على أنها إرهابية 
 ”.لقاعدةمثل الدولة اإلسالمية وا

وقالت وزارة الخزانة التركية في بيان في وقت متأخر من مساء اليوم 
على الرغم من عملنا لمالئمة )اإلجراءات المطلوبة( تم وضع بالدنا “الخميس 

 ”.في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها
في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ اإلجراءات “وأضافت الوزارة 

لتعاون مع فاتف وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بالدنا سترفع الضرورية ل
 ”.من تلك القائمة التي ال تستحقها في أسرع وقت ممكن
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ومن الدول األخرى المدرجة على قائمة فاتف الرمادية باكستان والمغرب 
 وألبانيا واليمن.

وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام أن اإلدراج في تلك القائمة 
بالمئة من الناتج  7.6قلل تدفقات رؤوس األموال بما تقدر نسبته بنحو ي

اإلجمالي المحلي كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق االستثمارات األجنبية 
 المباشرة. )رويترز(

https://www.raialyoum.com/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-
%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-

%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-
%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85/ 

 
 
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدوالر المزور بدون استخدام  - 5

 أجهزة الكشف

  27-10-2021  
في اآلونة األخيرة انتشرت حاالت تزوير العمالت بشكل عام، وكانت 
عملة الدوالر األميركي األكثر تعرًضا للتزوير ، حيث يتم ضبط ماليين 

 الدوالرات المزورة حول العالم سنويًا.
والر األميركي العملة األولى عالميًا من حيث التداول منذ ويعتبر الد

منتصف القرن الماضي، حيث يلعب دورًا مهمًا في أسعار العمالت األخرى 
في البورصة العالمية، ويؤثر الدوالر بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد 

  .األساسية في كافة أنحاء العالم
ن المزور مهما كان مصنع ويجب معرفة تمييز الدوالر األصلي ع 

بطريقة متقنة، هو أمر ممكن وسهل وذلك ألن الدوالر من العمالت المطبوعة 

https://www.raialyoum.com/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85/
https://www.raialyoum.com/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85/
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بدقة واحترافية عالية مع وجود العديد من العالمات الفارقة التي من الصعب 
 جدًا تقليدها.

 :طريقة بسيطة لتمييز الدوالر المزور من األصلي 13هنا  
 اختبار اللمس 
التي يمكن من خاللها تمييز الدوالر المزور من  من أسهل الطرق  

األصلي هو اختبار اللمس، وذلك ألن مميزات الدوالر األصلي النعومة وهو 
مصنوع من الكتان والقطن، بينما الدوالر المزور مصنوع من الورق المقوى 

 الذي عادًة ما ُيصنع من بعض مكونات الخشب.
 التأثر بالمياه

ر األميركي الصالبة ، حيث ال يتأثر عند وضعه من أهم ما يميز الدوال
في الماء وتبقى ألوانه ثابتة ال تتأثر، وذلك ألن مادة الحبر التي يتم طباعة 
الدوالر فيها مندمجة بالعملة، وهذا عكس الدوالر المزور التي نجد سرعان ما 

 يزول الحبر، ويتحول إلى ورقة عادية باهتة.
 سمك الدوالر األميركي 

لبنك المركزي األميركي على استخدام عدد من اآلالت التي من يعمل ا
شأنها أن تضغط أوراق العمالت، وبطريقة يصعب على المزورون تقليدها، 

 لذلك نجد أن الدوالر األصلي أقل سمكًا من الدوالر المزور.
 خدعة الحبر في الدوالر األميركي 

عالمة تستخدم الواليات المتحدة نوعا مخصصا من الحبر على 
االحتياطي األميركي الموجودة على العملة، أهم ما يميز هذا الحبر بأنه غير 
ثابت، حيث أنه يتحرك في حال تم حك الدوالر بورقة بيضاء على عكس 

 الدوالر المزور حيث تبقى العملة ثابتة و التتحرك.
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 اختبار حدة ورقة العملة 
الحالة، بأن الدوالر  تستطيع أن تميز الدوالر األصلي عن المزور في هذه

األصلي يمتاز بأن له نسيج حاد إلى درجة كبيرة، يكون ذلك واضحًا واأللوان 
فيه تكون أكثر وضوحًا، بينما الدوالر المزور تكون أطرافه أقل حدة، واأللوان 

 باهتة وغير واضحة.
 اختبار الضوء في الدوالر األصلي 

يقع في أقصى يسار في الدوالر األصلي يكون هناك شريط بالستيكي 
الورقة، وهذا الشريط مدمج في تركيب الورقة وجزء ال يتجزأ منها، وفي حال 
تعرض الورقة إلى الضوء يضيء هذا الشريط بشكل المع ومميز، على عكس 

 الدوالر المزور ال يحتوي على هذا الشريط من األساس.
 اختبار قلم اليود 

والر األصلي والمزور، حيث يستخدم قلم اليود من أجل التسهيل بين الد
يحتوي القلم على مادة عند وضع نقطة منها على ورقة الدوالر المراد الكشف 
عنها، تظهر ثالثة ألوان هم األصفر، البني أو األزرق، ففي حال ظهر اللون 
األصفر على الورقة فإن الورقة أصلية، أما حال تحولها إلى اللون األزرق أو 

 ة.البني تكون الورقة مزور 
 اختبار العالمة المائية 

في ورقة الدوالر األصلي تظهر العالمة المائية على ظهر العملة من 
جهة اليمين، ويمكن مشاهدتها بوضوح أكثر بحال تعرض ورقة العملة للضوء، 
أما في ورقة الدوالر المزورة فتكون العالمة باهتة، وهذه العالمة موجودة على 

ميع الفئات، ما عدا فئة الدوالر الواحد، حيث أوراق العملة األميركية من ج
 أنها غير موجودة عليها ألسباب ال يعلمها أحد.
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في الدوالر األصلي تكون األرقام المتسلسلة متطابقة : األرقام المتسلسلة 
ويتم صبغها بلون موحد مع لون ختم البنك المركزي األميركي، على عكس 

 المتسلسلة غير مطابقة للختم. الدوالر المزور الذي تكون فيه األرقام
 اختبار شعار الدوالر 

في الدوالر األميركي األصلي تكون الصورة المرسومة عليه واضحة جدًا 
بكل تفاصيلها، كما أنها تظهر وكأنها غير متصلة بخلفية الورقة بشكل فعلي، 
الصورة في العملة المزورة تكون غير بارزة حيث تظهر وكأنها جزء من 

 ما أنها غير واضحة أيضًا.الورقة، ك
تطبع العمالت الحقيقية للواليات المتحدة : التقنيات التي يطبع بها الدوالر 

العادية و من خالل هذه التقنية عملية دمج ” أوفست“باستخدام تقنيات طباعة 
وتداخل األلوان في ورقة العملة حتى تصبح األلوان جزءًا من الورقة، وهذه 

آلالت الحديثة، الباهظة الثمن التي يصعب على التقنية تتطلب إحدى ا
المزورون استخدامها باإلضافة للطباعة الرقمية التي ال يمكن نسخها، 
وبالكشف عن المناطق الضبابية وذات الطباعة الدقيقة، يمكن التمييز 

 بسهولة، فالعمالت الحقيقية تكون حدودها واضحة وبدون انقطاع.
م المتعاملين بالعمالت على األختام، حيث يعتمد معظ: الختم في الدوالر 

يجب أن تكون نقطة مسننة حادة ومحددة جيدًا في العمالت الحقيقية، في 
حين تظهر في العمالت الوهمية غير واضحة ومسطحة، على عكس الحقيقية 

 المليئة بالتفاصيل.
 https://www.lebanon24.com/news/economics/879626/%D9%87%D8%A7%D9%85-

%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-
%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE 
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 عاما 28لمانيا في أعلى مستوياته منذ التضخم في أ - 6

 29-10-2021  
خالل  ألمانيا أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المواد االستهالكية في

وذلك على خلفية االرتفاع في ، 1993شهر أكتوبر بأسرع وتيرة منذ عام 
 .أسعار موارد الطاقة

 4,5وتسارع معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 
بالمائة، وفقا لوكالة  18,6بالمائة تشرين االول مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 

 ."اإلحصاء الفدرالية "ديستاتيس
ت التضخم منذ تموز وعددت "ديستاتيس" في بيان أسباب ارتفاع معدال

، منها خفض ضريبة القيمة المضافة وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد 2021
 .2021الكربون حيز التنفيذ منذ كانون الثاني 

وكانت الحكومة االلمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة بشكل  
 .للتخفيف من تأثير اجراءات اإلغالق 2020مؤقت عام 

في األشهر األخيرة مع تزايد الطلب  أوروبا فيلكن أسعار الغاز ارتفعت 
 .على وقع تعافي االقتصادات الخارجة من قيود كوفيد

 وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة األربعاء أن الحكومة األلمانية تتوقع
، قبل أن يبدأ باالنحسار خالل 2021ارتفاع التضخم الى ثالثة بالمائة عام 

 .السنوات المقبلة
عندما وصل  1993ستكون األعلى منذ  2021والزيادة المتوقعة عام 

 .بالمائة 4,5معدل التضخم الى 

https://www.lebanon24.com/entity/46971/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44149/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/ar/
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بالمائة  2,2وتتوقع الحكومة االلمانية أن ينخفض التضخم الحقا الى 
 .2023ائة عام بالم 1,7و 2022عام 

وارتفاع التضخم هو مجرد مؤشر واحد من سلسلة مؤشرات مقلقة 
لالقتصاد األلماني في األشهر األخيرة، إذ أن اضطراب سالسل التوريد ونقص 
المواد الخام بما في ذلك المعادن والورق يؤثر أيضا في االنتعاش االقتصادي 

حيث  2021األربعاء تقديراتها للنمو عام  وزارة االقتصاد وعّدلت .بعد كوفيد
 .بالمائة في أبريل 3,5بالمائة بعد أن كانت  2,6خفضتها الى 
 سكاي نيوز :المصدر

https://www.lebanon24.com/news/economics/880330/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6
%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-
%D9%85%D9%86%D8%B0-28-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lebanon24.com/entity/2997322716/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ar/
http://arabic.sputniknews.com/
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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 - Granty NCN przyznane. Ponad 2,5 miliona 

złotych dla naukowców z SGH 

Autor Gazeta SGH 

 02.12.2021 
Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk 

humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i 
technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej 
Polski w konkursach OPUS i PRELUDIUM Narodowego 
Centrum Nauki. Pięcioro naukowców ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie otrzymało granty na sumę ponad 2,5 
mln zł. 

„Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki 
znacznemu zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. Poziom wniosków jest zawsze znakomity i 
bardzo często żałujemy, że musimy odrzucać projekty, które 
naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem naszych 
ekspertów, głównie międzynarodowych, powinny zostać 
sfinansowane” – mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki 
prof. Zbigniew Błocki. 

W konkursie OPUS sfinansowane zostaną projekty na 
łączną kwotę ponad 558 mln zł, a w konkursie PRELUDIUM – 
na ponad 77 mln. W tegorocznej edycji naukowcy zgłosili 4531 

https://gazeta.sgh.waw.pl/autor/gazeta-sgh
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wniosków; po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 
do finansowania zakwalifikowało się 912 projektów. 

Pięcioro naukowców z SGH otrzymało granty na łączną 
sumę ponad 2,5 mln zł. 

W konkursie OPUS granty otrzymali kierownicy projektów: 
 prof. dr hab. Dominik Gajewski w wysokości 383 080 zł na 

badanie pt. „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania CIT a 
orzecznictwo sądów administracyjnych: jak globalizacja 
determinuje politykę podatkową”, 

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska w 
kwocie 545 786 zł na badanie pt. „ESG – ocena zakresu 
raportowania i działań w europejskim sektorze finansowym”, 

dr Michał Lewandowski – kwotę 1 023 946 zł na badanie 
pt. „Pomiar niepewności oraz testowanie reguł ustalania 
punktów odniesienia przy wykorzystaniu cen obojętności: 
podejście aksjomatyczne i eksperymentalne”, 

dr Przemysław Szufel kwotę 480 680 zł na badanie pt. 
„Determinanty efektywności inteligentnych sieci 
transportowych”. 

W konkursie PRELUDIUM kierownik projektu mgr Łukasz 
Olejnik otrzymał grant w wysokości 88 950 zł na badanie pt. 
„Szacowanie mnożników wydatków inwestycyjnych JST w 
Polsce”. 

W konkursie OPUS w tegorocznej edycji złożonych zostało 
2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w 
PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów 
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spośród 2217 wniosków. Liczbowy wskaźnik sukcesu w tych 
konkursach wyniósł w przybliżeniu odpowiednio 18 i 22,3 proc. 
Zbliżoną liczbę grantów w konkursie OPUS przyznano ostatnio 
w 2017 roku, w PRELUDIUM – więcej laureatów było tylko w 
pierwszej edycji konkursu w 2011 roku. 

Zakres finansowanych badań jest bardzo szeroki. 
Zrealizowane zostaną projekty ze wszystkich dyscyplin lub grup 
dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 
ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. 
  
Najwięcej grantów otrzymali naukowcy z miast, w których są 
największe ośrodki akademickie i naukowe – z Warszawy, 
Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Znaczną liczbę 
grantów uzyskali także m.in. badacze z Katowic, Torunia i 
Łodzi. Na listach rankingowych są projekty, które będą 
realizowane przez naukowców ze wszystkich województw. 

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na 
wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być 
osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną 
opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku 
nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-
naukowe; nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie 
uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt 
realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w 
instytucie PAN, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-
przemysłowym, w tym na badania prowadzone z 
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wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń 
badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami 
zagranicznymi. 

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, 
która nie ma stopnia doktora (nie trzeba być nawet 
doktorantem); temat projektu może, lecz nie musi, być 
powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół 
badawczy w projekcie może składać się z maksymalnie trzech 
osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. 

„NCN daje szansę młodym na wczesną samodzielność w 
staraniach o środki na własne badania. Jesteśmy jedyną albo 
jedną z nielicznych agencji grantowych na świecie, która 
przyznaje granty bezpośrednio doktorantom, właśnie w 
programie PRELUDIUM. To wyraz ogromnego zaufania w 
stosunku do osób, które zaczynają pracę naukową i szansa dla 
nich na rozpostarcie skrzydeł” – zaznacza przewodniczący 
Rady NCN prof. Jacek Kuźnicki. 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją grantową, powołaną 
w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. 
Wspiera badania podstawowe, czyli prace empiryczne lub 
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia 
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, 
bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W 
ciągu 10 lat istnienia Centrum przyznało ponad 23 tysiące 
grantów naukowcom z całej Polski. Misją NCN jest działanie 
na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie 
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międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności 
badań dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania 
grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty 
badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Wraz z 
niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) NCN prowadzi 
program DIOSCURI mający na celu utworzenie Centrów 
Doskonałości Naukowej w Polsce. NCN jest również 
koordynatorem programów CHANSE i QuantERA, 
realizowanych we współpracy z innymi europejskimi 
instytucjami finansującymi badania naukowe oraz dzięki 
wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z programu Horyzont 
2020, a także operatorem obszaru „Badania” w zakresie badań 
podstawowych finansowanego z funduszy EOG i funduszy 
norweskich. 

Lista rankingowa 
https://gazeta.sgh.waw.pl/meritum/granty-ncn-przyznane-ponad-25-

miliona-zlotych-dla-naukowcow-z-sgh 
 
8 - U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY 

SYRIA SANCTIONS 

 
934. Are the United Nations and the U.S. government 

permitted to conduct stabilization and early recovery-related 
activities and transactions involving Syria?  Does this apply to 
their contractors and grantees as well? 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-11-26-opus21-preludium20
https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/topic/1571
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Answer 
Yes.  The Syrian Sanctions Regulations (SySR) § 

542.513 authorize, subject to certain conditions, the United 
Nations, its Specialized Agencies, Programmes, Funds, and 
Related Organizations and their employees, contractors, or 
grantees to engage in all transactions and activities in support 
of their official business in Syria, including any stabilization and 
early recovery-related activities and transactions in support of 
their official business.  This authorization applies to all 
employees, grantees, and contractors carrying out the official 
business of the United Nations, its Specialized Agencies, 
Programmes, Funds, and Related Organizations, including 
nongovernmental organizations (NGOs) and private sector 
entities that are acting as grantees or contractors.  Please be 
aware that grantees or contractors conducting activities and 
transactions authorized under § 542.513 must provide a copy 
of their contract or grant with the United Nations, or its 
specialized Agencies, Programmes, Funds, and Related 
Organizations to any U.S. person, including U.S. financial 
institutions processing funds transfers in support of the 
authorized activities, before the U.S. person engages in or 
facilitates any transaction or activity. 

In addition, § 542.211(d) and the general license at § 
542.522 exempt and authorize, respectively, subject to certain 
conditions, the Federal Government and its employees, 
grantees, or contractors to engage in all transactions in support 

https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-542/subpart-E/section-542.513
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-542/subpart-E/section-542.513
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-542/subpart-B/section-542.211
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-542/subpart-E/section-542.522
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-542/subpart-E/section-542.522
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of their official business in Syria, including any stabilization and 
early recovery-related activities and transactions in support of 
their official business.  This exemption and authorization apply 
to all employees, grantees, and contractors carrying out the 
official business of the Federal Government, including NGOs 
and private sector entities that are acting as grantees or 
contractors.  Please be aware that grantees or contractors 
conducting transactions authorized under § 542.522 must 
provide a copy of their grant or contract with the Federal 
Government to any U.S. person, including U.S. financial 
institutions processing funds transfers in support of the 
authorized activities, before the U.S. person engages in or 
facilitates any transaction.   

For NGOs that are not acting as grantees or contractors of 
the aforementioned international organizations or the Federal 
Government, please see § 542.516 for authorizations under the 
SySR related to the export or reexport of certain services to 
Syria in support of certain NGO activities. 

Separately, non-U.S. persons, including NGOs, private 
sector entities, and foreign financial institutions facilitating or 
assisting in the aforementioned activities, do not risk exposure 
to U.S. secondary sanctions pursuant to the Caesar Syria Civilian 
Protection Act of 2019 for engaging in the above activities that 
are authorized or exempt for U.S. persons under the 
SySR.  Please see FAQ 884 for additional information. 

https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-542/subpart-E/section-542.516
https://home.treasury.gov/system/files/126/caesar_act.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/caesar_act.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/884
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Please note that this guidance does not apply to 
transactions and activities that may be subject to sanctions 
under other sanctions programs administered by OFAC (e.g., 
transactions with persons blocked under OFAC’s 
counterterrorism authority (E.O. 13224, as amended) or OFAC’s 
Syria-related authority (E.O. 13894)), unless exempt or 
otherwise authorized by OFAC. 
Date Released November 8, 2021 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/934 

 
9 - Duża rola banków w transformacji systemu 

energetycznego w Polsce 

Foto: Adobestoc  Autor Maciej Rudke 10.11.2021 
Rewolucja w zakresie wytwarzania energii już się 

rozpoczęła: w firmach, które chcą zabezpieczyć sobie dostawy 
prądu, próbują uniezależnić się od wzrostu cen i chcą być 
ekologiczne. Banki chętnie pomogą w takich inwestycjach. 

Eksperci szacują, że przez 30 lat polską gospodarkę mogą 
czekać inwestycje w energetykę o wartości ponad 300 mld euro. 
Banki – mające teraz wysokie kapitały i płynność, niezbędne do 
wzrostu akcji kredytowej – deklarują, że wezmą udział w tym 
procesie. 

Uniezależnienie od cen 
– Polskie banki coraz chętniej finansują odnawialne źródła 

energii. W mBanku już w 2019 r. przyjęliśmy specjalną politykę 
i przeznaczyliśmy na ten cel aż 4 mld zł. Grubo ponad połowa 

https://home.treasury.gov/system/files/126/13224.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/13894.pdf
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tego limitu jest już rozdysponowana – mówi Adam Pers, 
wiceprezes mBanku. 

Kredyt to niejedyny sposób finansowania zielonej 
transformacji. Niedawno bank sam wyemitował zielone 
obligacje za 500 mln euro. Te pieniądze trafią na 
refinansowanie części portfela kredytów. Ale instytucje 
finansowe pomagają też swoim klientom przy emisji obligacji 
mających posłużyć do sfinansowania ich własnej transformacji 
energetycznej. 

Foto: GG Parkiet 
– Widać coraz większy ruch w tym zakresie. Za granicą już 

teraz fundusze dużą część portfeli alokują w takie papiery. U 
nas to zjawisko dopiero nabiera znaczenia, ale to jest kwestia 
bardziej miesięcy niż lat, kiedy dogonimy Zachód. Jest coraz 
więcej dużych firm, które będą emitować zielone obligacje i 
inwestorzy będą je obejmować – dodaje Pers. 

Otwarte na wsparcie OZE jest też Pekao. – Zakładamy, że 
w latach 2021–2024 zorganizujemy finansowanie dla nowych 
zrównoważonych projektów na co najmniej 30 mld zł, z czego 
minimum 8 mld zł przeznaczymy na finansowanie projektów 
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zielonych i społecznych, a co najmniej 22 mld zł na wsparcie 
emisji obligacji ESG – mówi Paweł Jurek, rzecznik Pekao. 

Podobne podejście ma większość polskich banków. – Nasze 
nastawienie do finansowania OZE jest pozytywne, to element 
zrównoważonego rozwoju i wsparcia transformacji 
energetycznej. Chcemy w tym aktywnie uczestniczyć – 
podkreśla Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Banku 
Polska. Dostrzega zwiększone zainteresowanie finansowaniem 
różnych projektów – zarówno dużych farm fotowoltaicznych czy 
wiatrowych, jak i indywidualnych instalacji, co przekłada się na 
wzrost akcji kredytowej w tym zakresie. 

Transformacja energetyczna już się odbywa i zachodzi na 
poziomie samych przedsiębiorstw. – Coraz częściej firmy 
zużywające po kilkadziesiąt megawatów rocznie chcą zbudować 
własną farmę fotowoltaiczną, która produkować będzie energię 
na ich potrzeby. Robią to, bo cena energii mocno rośnie i chcą 
się od tych zmian uniezależnić. Jest też jednak inny, coraz 
ważniejszy powód: ich kontrahenci, głównie firmy zagraniczne, 
żądają informacji o zostawianym śladzie węglowym. Firmy coraz 
częściej muszą ujawniać, co zrobiły w zakresie ESG, którego 
zielona transformacja jest znaczącym komponentem – mówi 
Pers. Dodaje, że przejście na zieloną energię bywa 
„wymuszane" przez zagranicznego właściciela działających w 
Polsce firm. 

Banki także jako doradcy 
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– Takie działanie będzie powodować „decentralizację" 
systemu energetycznego. Coraz częściej energia będzie 
wytwarzana blisko firm, które są jej konsumentami. 
Uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii będzie 
decydować, czy taki biznes będzie konkurencyjny i przetrwa. 
Nie mówimy jedynie o działaniach wizerunkowych, modnych, 
czy wynikających z przekonań. Teraz dla wielu firm zielona 
energia to konieczność biznesowa, a nie kaprys – dodaje 
wiceprezes mBanku. 

Z badania przeprowadzonego przez instytutu ARC wynika, 
że najważniejszym powodem, dla którego polskie firmy 
decydują się na inwestycję w OZE, jest uniezależnienie się od 
podwyżek cen prądu (tak odpowiedziało 54 proc. 
ankietowanych). – Przedsiębiorcy mają dużą potrzebę 
przewidywalności prowadzenia biznesu. Ważnym sygnałem jest 
też informacja, że 51 proc. badanych podkreśla troskę o 
ekologię, a jedna trzecia docenia fakt, że energia ze słońca jest 
„bezpłatna"– mówi Jakub Jadziewicz, członek zarządu Alians 
OZE. 

Do tej pory banki w zakresie transformacji energetycznej 
skupiały się jedynie na samym finansowaniu budowy farm 
wiatrowych czy fotowoltaicznych. – Jednak rolą sektora 
bankowego jest również wspieranie przedsiębiorców. mBank 
jest liderem finansowania OZE w Polsce i dzięki relacjom z 
naszymi klientami z tej branży możemy pomóc firmom 
zamierzającym przejść na „zieloną stronę mocy" – ocenia Pers. 
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Dodaje, że ciężar finansowania banku teraz przesuwa się w 
kierunku projektów z umowami typu PPA (Power Purchase 
Agreement, zabezpiecza dostawy energii na wiele lat po 
ustalonej cenie). W tym modelu inwestor planujący budowę 
zielonego źródła, podpisuje najpierw kilku–kilkunastoletnią 
umowę sprzedaży energii, na przykład z firmą produkcyjną. 
Inwestor budujący OZE, który ma umowę na dostarczanie prądu 
w takiej formule, to dla banku doskonały kredytobiorca. 
Udzielając finansowania, oprócz ryzyka rynkowego, czyli zmian 
cen energii, bank w takiej sytuacji bierze też pod uwagę ryzyko 
kredytowe, tzn. czy firmę odbierającą energię stać na obsługę 
zadłużenia. Wkład własny firm musi sięgać co najmniej 25–30 
proc. wartości takiej inwestycji. 

– Jesteśmy gotowi do kolejnego zwiększenia limitu na 
finansowanie zielonych projektów. Za parę lat ten portfel 
prawdopodobnie będzie największym w części korporacyjnej 
naszego banku – deklaruje Pers. Ocenia, że państwowe 
projekty energetyki jądrowej są na tak wczesnym etapie i tak 
mało konkretne, że bank nawet nie zastanawia się nad tym, czy 
chciałby finansować budowę polskiego atomu. 

https://www.parkiet.com/Analizy/311109998-Duza-rola-bankow-w-transformacji-
systemu-energetycznego-w-Polsce.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
002590e45e04&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=Parkiet_ne
wsletter_codzienny 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 حان الوقت للتّصدي للنكبة االقتصادية المتواصلة - 10

  باحث التنمية االقتصادية الفلسطينية رجا الخالدي

 فلسطين -برة منذر جوا
عندما نجمع كّل ما ينتجه االقتصاد العربي في األراضي المحتلة 
وداخل إسرائيل مقابل ما ينتجه االقتصاد اإلسرائيلي اليهودي بحلول عام 

مليون يهودي  6.4، يظهر أّنه رغم بلوغ الّتوازن الّسكاني تقريبا )2014
  كبيرة.مليون عربي(، فما زالت الفجوة االقتصادية  6.1مقابل 

كارثة سياسية واجتماعية وإنسانية فقط، مع كّل  1948لم تكن نكبة 
ما حملتها تلك األبعاد من مآس ما يزال يعيش تبعاتها يوميًا الّشعب 
الفلسطيني تحت االحتالل وفي الشتات. مقابل ما سّببته الّنكبة وقيام دولة 

ر وتشرذم في المئة من مساحة فلسطين، من ضياع ودما 78إسرائيل على 
في األرض والشعب والكيان السياسي الوطني الفلسطيني، فإّن ما لحق 
باالقتصاد الفلسطيني الناشئ من تدمير لمركزه الّصناعي والتجاري وتفتيت 
لقاعدته الزراعية وتشتيت لقواه البشرية كان بمثابة هزيمة للتطلعات 

ك. كما شّكلت التنموية التي حملتها النخب االقتصادية الفلسطينية آنذا
النكبة انتصاراً ساحقاً للقوة المالية والمؤسسية واإلنتاجية لالقتصاد اليهودي 
الصهيوني، الذي ما زال يتمتع بغنائمه من خالل التحّكم بالموارد 
والمقدرات الطبيعية والبشرية والمالية الفلسطينية. مقابل ذلك، ربما لم يؤّد 

حرر الوطني الفلسطيني بكافة ما يزيد عن خمسين عامًا من نضال الت
وسائله، المسلحة والجماهيرية والسياسية والديبلوماسية..، إلى بلوغ النتائج 

https://assafirarabi.com/ar/author/author-385/
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الملموسة المرجوة، لكّنه ال شك استطاع تثبيت الهوّية والحقوق الوطنية 
عالميًا، وإبقاء نصف الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية. 

 .وهذا ليس إنجازًا يستهان به
 باألرقام

للوقوف عند حقيقة الخسائر االقتصادية، وفداحتها، التي انطوى عليها 
عامًا من  70قرن من االستعمار االستيطاني الصهيوني وما يقرب من 

االحتالل الجزئي ثم الكامل ألرض فلسطين، يكفي إبراز بعض األرقام 
استمرار األساسية حول حجم الفجوة بين االقتصاد اإلسرائيلي المتوّسع ب

المنتشرة اليوم  – 1948الذي كان قائمًا قبل  –وأشالء االقتصاد العربي 
بين المناطق العربية داخل إسرائيل والقدس والضفة المحتلتين وغزة 

في المئة من سكان فلسطين  32، شّكل اليهود 1944المحاصرة. في عام 
 49ينتج مليون، بينما كان االقتصاد اليهودي  1.7البالغ عددهم وقتها 

في المئة من الّدخل القومي اإلجمالي. بالتالي كان معدل الّدخل القومي 
للفرد اليهودي ضعف قيمته للفرد العربي. مثل هذه الفجوة ربما كانت 
طبيعّية عشية النكبة، بعد مضي أول نصف قرن من المواجهة بين اقتصاد 

بعد إقطاعي. استيطاني قادم من خلفية أوروبية صناعية واقتصاد ريفي ما 
، ومئات اآلالف اآلخرين مع 1948ألف فلسطيني عام  700بعد طرد 

، حقق المشروع الصهيوني التفّوق الديموغرافي في 1967هزيمة 
 .فلسطين، وكذلك السيطرة االقتصادّية الّشاملة في أرض فلسطين

عندما نجمع كّل ما ينتجه االقتصاد العربي في األراضي المحتلة 
مقابل ما ينتجه االقتصاد اإلسرائيلي اليهودي بحلول عام  وداخل إسرائيل

مليون يهودي  6.4، يظهر أّنه رغم بلوغ الّتوازن الّسكاني تقريبا )2014
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مليون عربي(، فما زالت الفجوة االقتصادية كبيرة. إذ بات  6.1مقابل 
الّدخل القومي اإلجمالي اإلسرائيلي يفوق الدخل القومي الفلسطيني 

ضعفًا. ويفوق االقتصاد اليهودي  18بحوالي  1967حتلة عام لألرض الم
ضعفًا حجم االقتصاد العربي داخلها. أّما الفجوة بين  12داخل إسرائيل 

معّدل الدخل القومي اإلجمالي للفرد اليهودي والعربي الفلسطيني 
وداخل  1967)باحتساب جميع الفلسطينيين في األرض المحتّلة في 

 4.5سنة الماضية من ضعفين إلى  70خالل الـإسرائيل( فقد زادت 
 .أضعاف

 !الّسر هو الطرد
هذه الهّوة المزمنة والمّتسعة عبر الّتاريخ كانت جوهر القوة والسيطرة 
اإلسرائيلية في كل المراحل، وهي ليست، كما يشاع أحيانا، وليدة "إهمال" 

سطينية. وال الّدولة لمواطنيها وال نتيجة "سوء حوكمة" من قبل السلطة الفل
هي عبارة عن الّتقدم والقدرات "الطبيعية" لليهود القادمين من الغرب 
الّصناعي مقابل "تخّلف" المجتمع الفاّلحي القبلي الفلسطيني الشرقي. 
فكما تشهد كتب التاريخ، فإن المكاسب االقتصادية التي حققتها دولة 

ن طردها للّسكان إسرائيل منذ إقامتها )بل من قبل ذلك( لم تكن ممكنة دو 
األصلّيين واستبدالهم بمستوطنين واالستيالء على الممتلكات واألرض 
والمياه والموارد الطبيعية كّلها، ناهيك عن تمويل ألمانيا والواليات المتحدة 
والجاليات اليهودية العالمّية المتواصل للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

ات ومعونات وتبرعات...إذا اليهودية في إسرائيل، على شكل تعويض
احتسب ما جنته دولة إسرائيل من غنائم النكبة فقط، فتقّدر قيمة الممتلكات 

 1948والعقارات واألراضي الفلسطينية اّلتي استولت عليها إسرائيل عام 
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(، 2014مليار دوالر )بأسعار  290)دون الخسائر البشرية( بحوالي 
ينية جراء الّنكبة لعاطف قبرصي بحسب دراسة مميزة حول الخسائر الفلسط

 .وسامي هداوي 
باإلضافة، هناك تقديرات عديدة للكلفة االقتصادية لالحتالل الطويل 
والخسائر المتكررة في البنية اإلنتاجية جراء المصادرة والهدم والعدوان 
العسكري وغيرها من التأثيرات االقتصادية المتواصلة للنكبة. على سبيل 

فإن البنك الدولي قدر الكلفة االقتصادية لسيطرة  المثال ال الحصر،
في المئة من الضفة الغربية )مناطق "ج"( بـ  60االحتالل مباشرة على 

مليار دوالر سنويا، وقّدرت كلٌّ من منظمة األونكتاد والبنك الدولي  3.4
خسائر الخزينة الفلسطينية من اإليرادات الضريبّية الّتجارية المسّربة 

سرائيلية بسبب العمل باتفاقية باريس االقتصادية بما مجموعه للخزينة اإل
أكثر من نصف مليار دوالر سنويا. مقابل هذه التقديرات للخسائر 
الفلسطينية، عادة ما تكون هناك استفادة أو مكاسب إسرائيلية، إما مالية 
مباِشرة أو اقتصادية غير مباِشرة، أو أمنية/سياسية. في كّل األحوال، من 

ن إبقاء الفلسطيني بأضعف وأصعب األوضاع االقتصادية شأ
واالجتماعية إشغاله بمالحقة لقمة العيش بداًل من مطاردة المحتل. هذه 
الّسياسة اإلسرائيلية بتوظيف مختلف أشكال االستغالل أو االستخراج 
للموارد الفلسطينية )الطبيعية والبشرية والمالية(، وجعل ذلك "مصفوفة 

د أّن عملّية االستعمار االستيطاني والتحّكم بالّشعوب المحتّلة سيطرة"، تؤكّ 
 ."ليست بمثابة علم الذرة" كما يقال، بل تتبع منهجية، وهي بسيطة

مقابل الوزن اإلسرائيلي الّثقيل في ميزان الصراع االقتصادي مع 
االستعمار، فإّن الّسجل الّنضالي الفلسطيني ليس حافال بالنجاحات 
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السياساتية أو االستثمارية. لكّن المشهد الفلسطيني طوال  التخطيطية أو
مراحل الّصراع لم يخُل من مساع  لبلورة رؤى تنموية، أو إلقامة حمالت 
مقاطعة لالقتصاد اإلسرائيلي، أو بناء قواعد إنتاجية ثورية، أو إطالق 
خطط استثمارية كبرى، وغيرها من الجهود الجزئّية والعشوائية، وأحيانًا 

لة ومحسوبة غي ر الواقعّية، غالبًا كرّدة فعل وليس كمبادرة مخطَّطة ومموَّ
 .التكلفة والنتائج

 الّرؤية
لم تفتقر الحركة الوطنّية أبدًا لرؤية تنموية مناسبة لحجم المواجهة مع 
العدو، حيث أصدرت "الجمعية الفلسطينية لمقاومة الصهيونية"، عام 

نخبة من المفكرين القوميين بعنوان ، دراسة رائدة شاركت بإعدادها 1919
"فلسطين وتجديد حياتها"، احتوت على فصول عديدة حول مختلف 
القطاعات والتحديات االقتصادية واالجتماعية اّلتي كانت تواجه الشعب 
العربّي الفلسطينّي في أّول أّيام صراعه مع االستعمار البريطاني والحركة 

عاماً على ذلك، وفي مسار التراث  70الصهيونية القادمة من الغرب. بعد 
الفكري الوطني التحّرري نفسه، أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية عام 

"البرنامج الوطني إلنماء االقتصاد الفلسطيني" الذي أعّده عشرات  1993
الخبراء الفلسطينيين بقيادة المفّكر االقتصادي الكبير د. يوسف صائغ. 

ياسية تنموّية شاملة القتصاد الدولة شّكل البرنامج نظرة علمّية س
الفلسطينية التي كان يعتقد العديد في حينه أّنها "على مرمى حجر"، كما 

 .كان يرّدد الرئيس الراحل ياسر عرفات
كما انطوت تجربة "مؤسسة صامد" التي شّكلت الّنواة اإلنتاجية للثورة 

ذج شبه ، على قيم مجتمعية ونما1982الفلسطينّية في لبنان لغاية 
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اشتراكية لدور فّعال "للّدولة" في العملية االقتصادية المرتبطة بعمل 
اجتماعي وبرنامج وطني نضالي. واستطاعت السلطة الفلسطينية، حتى 
في سياق الصالحيات المحدودة الممنوحة لها ضمن أطر أوسلو وباريس، 

يمنة انتهاج سياسة تجارية "ذاتية" حققت إنجازات ملفتة، وذلك بتخفيف ه
اإلنتاج اإلسرائيلي على قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية، من كونه 

رًا لـ  سنوات إلى  10في المئة من المنتجات الفلسطينية قبل  70مصدِّ
)مع بقاء التحّكم اإلسرائيلي  2015في المئة فقط في  50نسبة تقدر بـ

 .إلسرائيلية(بانسياب كامل التجارة الفلسطينية العابرة للموانئ والمعابر ا
بالتالي، فإن التحكم االقتصادي اإلسرائيلي ليس مطلقًا أو غير قابل 
لالنحسار، وأدوات مواجهة إسرائيل لم تْنفذ بعد. كما أن التشابك 
االقتصادي والتجاري المتنامي بين الجزء العربي في إسرائيل والشعب 

بئ بتكوين الفلسطيني في الضفة الغربية أصبح ظاهرة ال رجعة فيها، وتن
كتل اقتصادية ومصالح مالية مشتركة بين مختلف أجزاء االقتصاد العربي 
في فلسطين، و "استراتيجيات التكييف" التي يظهرها اقتصاد مدينة القدس 
العربية المحتلة لإلبقاء على عالقته العضوية بمحيطه الفلسطيني في 

مناطق  الضفة الغربية، وإصرار الصمود الذي يحافظ على فلسطينية
األغوار المحتلة رغم تزايد عدد وكثافة المستعمرات اإلسرائيلية فيها، تعتبر 
مجتِمعة عناصر تدعو لألمل وتضيء "النفق المظلم" الذي دخلت فيه 
الحركة الوطنية الفلسطينية المهزومة رسميًا، والمنقسمة جغرافيًا 

 .والمستهَلكة عقائدياً 
لفُت من قبل عدة مؤسسات في أواخر ثمانينات القرن الماضي، ك  

فلسطينية بإعداد سلسلة أوراق استشارية اقتصادية حول آفاق تعبئة الموارد 
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االقتصادية العربية في إسرائيل في سياق إستراتيجية لتعزيز انسجام ووحدة 
المناطق العربية أمام سياسات تهويد الجليل وتمييز الدولة المنهجي ضد 

وحقوقهم االجتماعية واالقتصادية. من أبرز المواطنين العرب واحتياجاتهم 
التوصيات "لصّناع القرار" الفلسطينيين حينذاك كان ــ وما زال ــ أهّمّية 
الّتعامل التخطيطي واالستثماري مع تلك المناطق والموارد والطاقات 
الكامنة على أساس أّنها جزء  ال يتجزأ من اقتصاد عربي فلسطيني واحد 

هودي إسرائيلي مهيمن. وبما أّن برنامج "دولتان في مواجهة اقتصاد ي
لشعبين" لم يعد يظهر اليوم بأنه حل  قابل للتحقيق أو مرغوب به كما كان 

عامًا، فإّن مثل هذه الرؤية الّشاملة للصراع على األرض  30عليه قبل 
والموارد والحقوق في طول فلسطين وعرضها باتت واقعية بل حتمية، 

 ."ر أو التراجع الممكن في "العملية السلميةبغض النظر عن التطو 
إّن عملّية حشد الّطاقات والموارد العربّية في فلسطين تتطلب مساعي 
عابرة للخط األخضر الوهمي الذي يفصل بين فلسطيني "إسرائيلي" 
وفلسطيني "سلطة" وفلسطيني "هوية قدس" وفلسطيني "غزي". 

طة فلسطين من النهر إلى فالمخططات اإلسرائيلية تتعامل مع كامل خار 
البحر عندما تبنى شبكات الطرقات والكهرباء واالتصاالت واالستيطان 
إلخ.. دون اكتراث "للخط األخضر" أو "جدار الفصل"، بينما المخطط 
والمستثمر الفلسطيني مقيد بحدود مناطق "أ" و "ب" والمنتشرة في أرخبيل 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة
ذا استدراك، تبدأ عملية االسترداد التدريجي للثقل انطالقًا من هك

االقتصادي الفلسطيني في ميزان الصراع مع االستعمار وتضييق الفجوة 
االقتصادية معه، في سياق رؤية فلسطينية اقتصادية نهضوية، بعيدة عن 
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سياسات العقود الماضية الخاطئة والمستندة إلى نظرّيات اقتصادية فاشلة 
ية ساذجة. وهنا فقط يكمن سر النجاح الممكن في وافتراضات سياس

الّتصدي لآلثار االقتصادية واالجتماعية الفتاكة للنكبة التي تتواصل دون 
أن يكون ذلك حتميًا إذا توّفرت القناعة بأّنه لن نجد نقطة الضعف 
اإلسرائيلية في األمن أو السياسة أو الديبلوماسية، بل في جوهر قوتها 

حّكمة بمصير الشعب الفلسطيني. وهذه هي البشرى السارة االقتصادية المت
 !من فلسطين

https://assafirarabi.com/ar/4978/2016/05/19/%d8%ad%d8%a7%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa-

%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%91%d8%b5%d8%af%d9%8a-
%d9%84%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a8%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7/ 

 
 العودة إلى "االقتصاد العربي" في فلسطين - 11

  باحث التنمية االقتصادية الفلسطينية رجا الخالدي
كزية من استعادة مر  1948بمجرد أن مّكن النضال األخير قضية 

االهتمام، وذلك بمختلف جوانبها السياسية واالجتماعية والجغرافية، فقد 
باتت فلسطين الكاملة في المرصاد، ليس فقط غزة أو القدس أو رام هللا، 

 .بل أيضا يافا وحيفا وحتى الشتات

 فلسطين -منذر جوابرة 
تدلل األحداث التي عصفت بفلسطين، خالل األسابيع الفائتة أقله، 

مبالغة، إلى تغّير كبير في تصور/ منظور الفلسطينيين آلفاق  ودون 
الوحدة والرؤية السياسية الفلسطينية، والمقاومة الفعالة لالحتالل 

https://assafirarabi.com/ar/author/author-385/
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اإلسرائيلي، مع ظهور رواية متجددة لمعنى التحرر بين الشباب 
 .الفلسطيني، تلقى صدى لدى جيلهم ومسانديهم في أرجاء العالم كافة

المعركة األخيرة، ينبغي على النظام السياسي بعد أن ننفض غبار 
الفلسطيني أن يعيد النظر، ويستقي العبر قبل توجيه دفة المراحل القادمة 
للمواجهة. وبشكل خاص، فال يمكن للسياسة الفلسطينية المستقبلية أاّل 
تستفيد من الطاقة الكامنة والمقدرة على التعبئة الجماهيرية، التي أكدت 

رة أنها في حيز الممكن. بمجرد أن مّكن النضال األخير األحداث األخي
من استعادة مركزية االهتمام، وذلك بمختلف جوانبها  1948قضية 

السياسية واالجتماعية والجغرافية، فقد باتت فلسطين الكاملة في المرصاد، 
 .ليس فقط غزة أو القدس أو رام هللا، بل أيضًا يافا وحيفا وحتى الشتات

حداث األخيرة ركيزًة أساسية في الرواية االستعمارية التي فقد هزت األ
، من خالل 1948حددت مالمح اقتصاد الشعب الفلسطيني منذ العام 

تقسيمه، لتسود عليه بسيطرتها على الجغرافيا، والموارد، واألسواق ورأس 
المال، وعبر فرض أنظمة قانونية تمّيز بين مختلف المناطق تحت هيمنة 

رائيلية. وإلى أن اندلعت األحداث األخيرة، كانت هذه السياسة السيادة اإلس
قد حققت نجاحات في عزل ما كان يشكل اقتصاداً عربياً متناغماً ومتصاًل 
في فلسطين االنتدابية، وكان يشكل في حينها جزءاً من "االقتصاد الثنائي" 

كلها لالنتداب البريطاني في فلسطين. اليوم تعتمد مكونات هذا االقتصاد 
"اعتماداً مفرطًا" على المركز اإلسرائيلي. ولكن، الطاقة الكامنة التي تجلت 

التي أعادت رسم الصراع السياسي الفلسطيني بعدسة  -في هذه اللحظة 
تعني وجود حاجة ال تقل إلحاحًا عن  -جامعة للفلسطينيين جميعهم 
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لعربي" في الدوافع السياسية الوطنية، إلعادة التفكير في مجمل الثقل "ا
 .توازن القوى االقتصادية مقابل اقتصاد إسرائيل

 تبعية اقتصادية عربية فلسطينية للمركز اإلسرائيلي
ما زالت معظم الروايات حول ما يمكن تسميته بـ "النظام" االقتصادي 
الفلسطيني، تطرح اقتصادًا فلسطينيًا واحدًا )يقع ضمن حدود الضفة 

(، في مقابل اقتصاد 1967ي العام الغربية وقطاع غزة المحتلين ف
إسرائيلي واحد. لكن على أرض الواقع، تظهر الديناميات التي تحكم 

اليهودي المهيمن،  –العالقة بين االقتصاد الشمولي اإلسرائيلي 
واالقتصادات الصغيرة العربية الفلسطينية )أو األسواق( التي تدور في 

ين من نموذج االقتصاد فلكه. وهي نسخة خاصة بالقرن الواحد والعشر 
الوطني، لمتالزمة التبعية بين المركز والمحيط التي اشتهر االقتصادي 
راوول بريبيش في تحليلها ضمن نظريات التنمية الدولية، أي العالقة بين 

 .الشمال والجنوب
ما زالت الحكمة التقليدية تعّرف االقتصاد الفلسطيني على أنه ذلك 

ة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة االقتصاد المشرذم تحت والي
في المئة من أراضيها خاضعة للحكم العسكري  60الغربية )حوالي 

اإلسرائيلي المباشر(، وثم االقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية التي 
، واقتصاد غزة الذي مزقته الحرب 1967يل منذ العام ضمتها إسرائ

)وزادت حدة تمزقه اآلن(. وبينما تشكل تلك المناطق المحتلة المختلفة، 
مجتمعًة، مساحة دولة فلسطينية واحدة، فإنه يفترض تجميع 
الجزر/المناطق المعزولة بشكل أو بآخر في وحدة اقتصادية واحدة في 

لدولتين، بحيث تشكل اقتصاداً وطنياً واحدًا، سياق السيناريو الوردي لحل ا
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يتعايش مع أو إلى جانب اقتصاد إسرائيل. تشكل مثل هذه التصورات 
مثااًل لما يحدث عندما ُتخفي النظريات المضللة حقائق قاسية تستمر 

، وهي التقدم 1948وتتصاعد وتيرة خلقها على األرض منذ ما قبل العام 
ة اليهودية على كافة أراضي فلسطين، مقابل المتواصل لمشروع بناء الدول

حسر المساحة واألفق المتاحين لبناء دولة عربية في أي مكان كان من 
 .فلسطين

تظهر الديناميات التي تحكم العالقة بين االقتصاد الشمولي 
اليهودي المهيمن، واالقتصادات الصغيرة العربية الفلسطينية  –اإلسرائيلي 

ر في فلكه كنسخة خاصة بالقرن الواحد والعشرين )أو األسواق( التي تدو 
من متالزمة التبعية بين المركز والمحيط التي اشتهر االقتصادي راوول 
بريبيش في تحليلها ضمن نظريات التنمية الدولية، أي العالقة بين الشمال 

 .والجنوب
في مفارقة تاريخية غير منصفة، فإن ذلك الجزء المنصوص عليه 

 1947الصادر عن األمم المتحدة في العام  181م رقم في قرار التقسي
بخصوص إنشاء الدولة اليهودية، قد نّفذ بالكامل، وإن كان بمزاج إسرائيل 
وحلفائها وليس حسب حدود أو مبادئ ذلك القرار. لكن األفق السياسي 
إلنشاء دولة عربية فلسطينية بالمسيرة والروح ذاتيهما، وإن كان ضمن 

ر مما نصت عليه خطة التقسيم، بات منعدمًا. المضحك حدود أصغر بكثي
المبكي في هذه الحالة، هو أحد أحكام هذه الخطة المنسية الذي تحول 
إلى حقيقة على الرغم من عدم وجود اتفاق سياسي بشأنه: في حين أن 

 –أرض فلسطين ينبغي تقسيمها إلى دولتين، فإن االقتصاد العربي 
يجب أاّل ينقسم. بموجب خطة التقسيم،  1948ل اليهودي الثنائي القائم قب



  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 42ــ 

 1947كان ينبغي على الدولتين إنشاء "اتحاد اقتصادي" صمم في العام 
 .بقصد تحقيق تقدم متبادل ومنافع تنموية بعد استقالل الطرفين

بات القانون اإلسرائيلي، وأنظمته  1967في واقع األمر، ومنذ العام 
السيادية االقتصادية التجارية والمالية وسياساته ومعاييره، يشكل القوة 

المهيمنة في كافة أنحاء أراضي الدولة، وكذلك في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وحتى في غزة المعزولة. بقيت االستثناءات الممنوحة للسلطة 
الوطنية الفلسطينية في هذا اإلطار محدودًة، ال تتخطى الجوانب اإلدارية. 

س مجرد أمر مفروض بحكم الواقع منذ خمسة االتحاد االقتصادي لي
وعشرين سنة بعد اتفاق أوسلو واتفاق باريس االقتصادي، بل نجح أيضًا 
في خلق "مرحلة انتقالية" تشارك كافة األطراف في إبقائها سارية المفعول. 
بوجود مستوطنات إسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مدمجة 

سرائيلي اليهودي، فإن االتحاد االقتصادي بالكامل في االقتصاد اإل
اإلسرائيلي بات اليوم قائمًا بحكم القانون، من المنظور  –الفلسطيني 

اإلسرائيلي على األقل، على جانبي "الخط األخضر" لحدود الهدنة في 
 .، وإن تمت إزالته وإهماله بشكل كبير اآلن1949العام 

قانوني يدحض كاّلً من بات الواقع على األرض والنظام السياسي/ال
اليهودي" اليوم، وترنيمة  –المفهوم االنتدابي لـ "ثنائية االقتصاد العربي 

عملية السالم بخصوص "دولتين واقتصادين لشعبين". لكن تركيزنا على 
االقتصاد الفلسطيني في األراضي المحتلة و"عالقته" بإسرائيل، يتغاضى 

قتصادي الفلسطيني الحقيقي. عن أمر آخر ال يقل أهميًة عن النظام اال
ماليين نسمة، فإن  7فعدا فلسطينيي المنفى الذين يزيد عددهم على 

الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وغزة ليسوا العرب الوحيدين الذين 
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اإلسرائيلي، كما أن –يعيشون ضمن هذا االتحاد االقتصادي الفلسطيني
ي المحتلة المناطق المخططين ألرض إسرائيل ال يعتبرون تلك األراض

الوحيدة للتواجد العربي السكاني واالقتصادي في خضم مشروعهم 
االستعماري. أي أن الفلسطينيين العرب الذين بقوا في قراهم ضمن خطوط 

، وأصبحوا مواطنين إسرائيليين، يبلغ تعدادهم اليوم 1949الهدنة في العام 
إسرائيل. وعلى  في المئة من سكان 20مليون نسمة، أو ما يعادل  1,7

كافة الصعد، فإن هذا الحيز الفلسطيني في إسرائيل يتكون أيضًا من جزء 
 .)عربي( محروم ومقموع وتابع لـ"االقتصاد الثنائي" السابق لفلسطين

 الصورة الكبرى: "النظام االقتصادي" الفلسطيني الحقيقي
لتعزيز الموقف في الصراع من أجل التحرر الوطني لالنعتاق من 

ية المحيط للمركز، ينبغي على أي استراتيجية مستقبلية لتوظيف تبع
االقتصاد أن تشتمل على هذا الجزء غير المحسوب حسابه لما يسمى بـ 
"االقتصاد العربي" في إسرائيل. ربما تظل "الواقعية" السياسية، واللعب 
بحسب المرجعيات القائمة، يمليان حدوداً القتصاد فرضي لدولة فلسطينية 

رضة في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل المستقبل القريب. مع ذلك، مفت
فإن واقع "االقتصاد العربي" الصامد، وإن كان مشتتًا، لفلسطين المحتلة 

، وتجربة إعادة اللُّحمة الفلسطينية سياسيًا واجتماعيًا 1948العام 
واقتصاديًا منذ ذلك الحين على الرغم من الحدود والشتات واختالف 

 .ضع القانوني، مجتمعة تملي قصة مختلفةالو 
ُيفترض تجميع المناطق المعزولة في وحدة اقتصادية في سياق 
السيناريو الوردي لحل الدولتين، لتشّكل اقتصادًا وطنيًا واحدًا، يتعايش مع 
اقتصاد إسرائيل. تشّكل مثل هذه التصورات مثااًل لما يحدث عندما ُتخفي 



  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 44ــ 

سية تستمر وتتصاعد منذ ما قبل العام النظريات المضللة حقائق قا
: التقدم المتواصل لمشروع بناء الدولة اليهودية على كافة أراضي 1948

فلسطين، مقابل حسر المساحة واألفق المتاحين لبناء دولة عربية في أي 
 .مكان من فلسطين

تؤكد روايتي البديلة على بقاء فعلي لـ "اقتصاد عربي" ضمن أرض 
. كذلك يتعايش فعاًل نموذجان اقتصاديان متمايزان في فلسطين التاريخية

هذه األراضي، ولكن دون أي مالمح تكافؤ بينهما، أو إمكانية أن تتوقف 
عن االتساع الفجوُة التنموية بينهما. فهناك اقتصاد يهودي لدولة إسرائيل، 
مهيمن ومعوَلم، ويعتمد على الصناعة والمال والتكنولوجيا. بينما هناك 

"اقتصاد إقليمي عربي" صمد من الجليل حتى النقب ضمن الغالف  أيضاً 
االقتصادي/األمني/االستعماري اإلسرائيلي. وبطبيعة الحال، فإن 
االستعمار الصهيوني هو َمن حال دون متابعة مسيرة تطوره منذ ما قبل 

سياسي والعولمة هيكليته وقوض  -، بينما شّوه الواقع الجيو 1948العام 
استقالله. ولكن هذا االقتصاد الفلسطيني هو الحقيقة على من احتمال 

األرض. فعليًا، "االقتصاد العربي الفلسطيني" اليوم ليس متجانسًا، وبالكاد 
يتواصل جغرافيًا، كما أنه ال يشكل وحدًة واحدة مترابطة، على شاكلة 
نظيره اليهودي اإلسرائيلي. عليه، ال يمكن أن يكون الطرف اآلخر في 

ذج الثنائي، "المرحوم" والمضلِّل، أو حتى طرفًا معترفًا به في اتحاد النمو 
اقتصادي. فهو ال يعد اقتصادًا بعد زراعي أو في طور التصنيع، وليس 
اقتصاد خدمات قيمة أو اقتصاد تصدير. بل إن عملية التحول البنيوي 
االقتصادي المعتادة مشوهة ، أو عالقة في شبكة المصالح المرتبطة في 

ستدامة بناء الدولة اإلسرائيلية والمشروع االستعماري، وتحت وطأة اآلثار ا
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المدمرة للتوسع المفرط الرأسمالي المحلي واإلقليمي والعالمي. ولكن تلك 
الصدمات التي عصفت بالمحيط الفلسطيني بفعل المواجهة االستعمارية، 

ة والتعرض غير المتكافئ ودون حماية، لتحرير االقتصاد والخصخص
 .والعولمة واألمولة، ظلت تعيق إمكانية النمو االقتصادي الفلسطيني

من هذا المنطلق، يمكن أن ننظر لالقتصاد الفلسطيني على أنه مكون  
من أقاليم أو مناطق تركيز عربية مختلفة متباعدة ضمن االتحاد 
االقتصادي المفروض عنوة، وغير المتكافئ مع اقتصاد إسرائيل 

الرغم من االستنزاف أو التدهور االقتصادي، فقد قاومت  )اليهودي(. وعلى
هذه األقاليم االقتصادية بوسائل قانونية وديموغرافية وسياسية المنطق 
اإلقصائي المطلق للزحف االستعماري. ها هي أطالل االقتصاد العربي 

معازل اقتصادية  -وهي أربعة، إن لم يكن أكثر  –األصيل لفلسطين 
بطة مبعثرة من البحر إلى النهر، كلها تحت سيادة دولة جغرافية غير مترا

 :إسرائيل
 :الضفة الغربية: أحد أشكال نموذج اقتصاد السوق الحر .1
a.  حكم نيوليبرالي دون السيادي –رام هللا. 
b. الخليل، المحرك الصناعي لفلسطين. 
c. أراضي المنطقة "ج"، تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية المباشرة. 
d. وشمال الضفة الغربية، الممر للجليل العربي في إسرائيل. 
 .القدس الشرقية: حكاية من الضم والعزل والفصل عن المحيط .2
قطاع غزة: حالة نيو ليبرالية إسالمية أجهضت بفعل الحصار  .3
 .والحرب
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المناطق العربية في إسرائيل، العمق الداخلي القتصاد فلسطين  .4
 .العربي

هذه المعازل االقتصادية مساره الخاص من التبعية أو  يعيش كل  من
االستقالل عن اقتصاد المركز اإلسرائيلي )المتروبول(، بعد أن فقد تواصله 
التاريخي ووحدته الذاتية، والتي كان من شأن استمرارها المحافظة على 
سيناريو االقتصاد الثنائي ضمن اتحاد اقتصادي متوازن. كلٌّ من هذه 

عد هامشياً بالنسبة للمركز اليهودي، رغم أنها ما زالت ذات فائدة المعازل ي
لالقتصاد اإلسرائيلي فيما يتعلق باستخراج الموارد على عدة مستويات. 
كل معزل يعد هامشيًا بالعالقة مع اقتصادات المنطقة العربية والعالم. كل 

جية معزل مرتبط باالقتصاد اليهودي/اإلسرائيلي لغايات التجارة الخار 
والنشاط المالي وما يتعلق بالتواصل مع الخارج. كما أن كل معزل ُفصل 

ثم  1967، وأعيد تواصلها في العام 1948عن غيره بالقوة بعد العام 
 2000، وتبع ذلك فصلها مجددًا منذ العام 1994توحدت تماماً في العام 

، ليعود تواصل بعضها خالل السنوات األخيرة. تشكل هذه 2007و
في المئة من مجمل الدخل القومي المتولد  12اطق مجتمعةً اليوم نحو المن

في  40ضمن فلك االقتصاد اليهودي اإلسرائيلي، مقارنًة مع أكثر من 
. هذا هو واقع "غياب النظام" االقتصادي 1948المئة قبل العام 

الفلسطيني في فلسطين اليوم، سواء على الخريطة أو في عالم صنع 
اعتبر المخططون اإلسرائيليون حتى تسعينيات القرن  السياسات. وكما

الماضي الضفة الغربية وقطاع غزة سوقًا مربحًا خاضعًا لمصالح إسرائيل 
االقتصادية واألمنية القومية، فإن ساستهم وخبراءهم اليوم يرون أن 
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استيعاب االقتصاد العربي والقوى العاملة العربية في إسرائيل ضرورة  
 .ليد النمو االقتصادي اإلسرائيلي القادماستراتيجية لتو 

 أي اقتصاد فلسطيني ألي دولة؟
من بين إخفاقات األكاديميين وخبراء السياسة بشأن االقتصاد 
الفلسطيني، بقدر يفوق إخفاقهم في استمرار تبني وهم بقاء "االقتصاد 
الثنائي" النظري، كانت سهولة انخراطهم في مشاريع "التخطيط" خالل 

الماضيين لممارسة سيادة دولة فلسطينية ما زالت قيد اإلنشاء.  العقدين
استند هؤالء أساسًا إلى "فرضيات" أن إسرائيل كانت فعاًل هي األخرى 

 .تخطط لهذا "اليوم التالي". ولكن يبدو أن األمر ليس كذلك على اإلطالق
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 خريطة فلسطين
ج تتشارك كافة أكوام المخططات والمشاريع والخطط والنماذ

واالتفاقيات الصورية والقوانين وسياسات التنمية واالستراتيجيات المصممة 
والمنشورة منذ أوسلو القتصاد "الدولة الفلسطينية المستقلة" بسمات ثالث 

 :على األقل
لم تتمكن أي منها من تقريب الشعب الفلسطيني ولو خطوة واحدة  •

 .نحو االستقالل
كوك به للنظريات االقتصادية، العديد منها يستند إلى تفسير مش •

 .وحدود بال معنى، باإلضافة إلى فرضيات سياسية طوباوية
لم تنظر السياسات والمخططات اإلسرائيلية ألي منها ولو بنظرة  •
 .جانبية

لتعزيز الموقف في الصراع من أجل التحرر الوطني لالنعتاق من 
ية لتوظيف تبعية المحيط للمركز، ينبغي على أي استراتيجية مستقبل

االقتصاد أن تشتمل على هذا الجزء غير المحسوب حسابه لما يسمى بـ 
 ."االقتصاد العربي" في إسرائيل

تلك هي الحقائق القاسية التي ينبغي استيعابها وقياس تبعاتها عند 
التفكير بكيفية التخطيط القتصاد فلسطيني ينسجم مع األهداف السياسية 

وامتداده الفعلي في جميع أنحاء البالد، الوطنية، ويحافظ على تماسكه 
وقدرته على تحمل الصدمات والضغوط الخارجية، وكذلك على االستجابة 

 .الحتياجات الشعب الفلسطيني التنموية
لن ُيزال بفعل قوى السوق وحدها، ما تجلى من مسار تفتت المناطق 
 العربية غير المتواصلة لصالح الوحدة االقتصادية الفلسطينية ضمن
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االتحاد االقتصادي اإلسرائيلي األوسع. العوائق السياسية التي تعطل تنفيذ 
أجندة التنمية االقتصادية الجامعة لكل الفلسطينيين بارزة . فالمعركة 
األخيرة ليست سوى إشارة عن الطريق للمضي قدمًا، واالنقسام السياسي 

القدس  الداخلي الفلسطيني ما زال متأججًا. ومع تجدد المواجهات في
العربية، تبين أن صمود االقتصاد المحلي بحاجة للمحافظة على تدفق 
المتسوقين الفلسطينيين القادمين من إسرائيل، كما أن التبادل االقتصادي 
العابر للحدود بين الضفة الغربية والفلسطينيين من إسرائيل، والمقدرة قيمته 

حمة اإلجراءات بنحو مليار دوالر سنويًا، يتأرجح بشكل كبير تحت ر 
 .األمنية اإلسرائيلية

حتى في غياب مثل هذه الصدمات الخارجية، فإن القنوات المختلفة 
للتبادل، غير المتكافئ والتابع، بين المناطق العربية والمركز االقنصادي 
اإلسرائيلي، ليست موجهًة نحو إحداث نمو مستدام ورفاه حقيقي أو 

لمعزولة واألضعف. وعليه، يمكن مكاسب تنموية للمناطق الفلسطينية ا
أن يكون أحد االستنتاجات أنه في ظل تعثر المسار السياسي وشح 
المكاسب، أو المواجهات والعقوبات االقتصادية الجماعية المدمرة، فإن 
نموذج "الضم دون دمج "، الذي يميز العالقات بين الفلسطينيين في 

ري بنيويًا ال محالة على إسرائيل واالقتصاد اإلسرائيلي، سوف يتعمق ويس
 .كافة المناطق االقتصادية الفلسطينية الخاضعة للسيادة اإلسرائيلية

في ظل مثل هذه اآلفاق، ال يمكن للمقاومة االقتصادية األصيلة 
للسكان العرب الفلسطينيين مواجهة تهويد األرض أو صهينة نظام الحكم 

قوض من إمكانية بشكل مستدام ومنظم، طالما أن االنقسام السياسي ي
الفعل الجماهيري الموحد والمنسق في كافة أرجاء فلسطين. من هنا، فقد 
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أحيت األحداث األخيرة آمااًل واقعيًة بأن من شأن الوحدة السياسية توليد 
 .وحدة اقتصادية
، طرحت رواية السالم االقتصادي وعقيدة "تحسين 2021حتى العام 

الباقي أمام العرب الفلسطينيين سواء جودة الحياة" بصفتها الخيار الوحيد 
 -في األراضي المحتلة أو داخل إسرائيل، خاصًة خالل عصر ترامب 

نتنياهو الكارثي. استطاع توازن القوى التجاري والمالي والرأسمالي، الذي 
لم يتم تحديه حتى اآلن، خلق روابط وأسواق عابرة للدول بينما َتشّوش 

القتصادي" الفلسطيني. في هذا السيناريو مفهوم ومصالح "األمن القومي ا
، أصبحت المصالح المشتركة والتعاون التجاري 2021السابق للعام 

 .اإلسرائيلي القاعدَة، وليس االستثناء –الفلسطيني 
مثل هذه النتيجة ليست بعيدة االحتمال كما ربما نرغب في أن نصدق. 

ارية نلمسه كل يوم في الواقع، فإن هذا التعايش في ظل السيادة االستعم
الفلسطيني. واقع  –في كثير من نقاط االتصال االقتصادي اإلسرائيلي 

التشابك االقتصادي الفلسطيني اإلسرائيلي متربع  على المشهد وعميق 
االمتداد، ولن ينهيه سوى ثورة في العقول، وفي الشوارع، تؤسس للفصل 

األقل للندية. هكذا،  الكامل عن التبعية االقتصادية االستعمارية، أو على
فإن آفاق بروز اقتصادين مستقلين ومنفصلين باتت اليوم حتى أبعد منااًل 

 .من آفاق دولتين منفصلتين ومستقلتين
اعتبر المخططون اإلسرائيليون حتى تسعينيات القرن الماضي الضفة 
الغربية وقطاع غزة سوقًا مربحًا خاضعًا لمصالح اسرائيل االقتصادية 

القومية، فإن ساستهم وخبرائهم اليوم يرون أن استيعاب االقتصاد واألمنية 
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العربي والقوى العاملة العربية في إسرائيل ضرورة استراتيجية لتوليد النمو 
  .االقتصادي اإلسرائيلي القادم

مع هذا، فإن الفترة الحالية تشهد نشوء حراك شعبي فلسطيني جديد، 
ومستند ألجندة مشتركة للحقوق مقاِوم للحكم االستعماري الصهيوني، 

المدنية واإلنسانية والثقافية واالقتصادية المتساوية لجميع العرب 
الفلسطينيين على شاكلة ما يتمتع به اليهود اإلسرائيليون. بينت هذه 
االنتفاضة فجأًة أننا قد نحتاج لنهضة فكرية موازية، بإعادة التفكير في 

ية السياسية. ومع استنفاذ االستراتيجية عقود من الحكمة التقليدية االقتصاد
الفلسطينية، والتزامها بعملية سالم ترمي إلى حل دولتين دون تحقيق هذه 
الدولة، ومع التجربة المشتركة وطموحات مختلف أجزاء الشعب الفلسطيني 
الخاضعة لدرجات متمايزة من السيطرة االستعمارية اإلسرائيلية، تظهر 

جديد. هذا النضال قد يبعد إنشاء الدولة ظروف مهيئة جدًا لنضال 
الفلسطينية المستقلة عن دائرة التركيز، ليصبح الهدف األهم العدالة 
االجتماعية والحقوق السياسية والكرامة اإلنسانية: استراتيجية مقاومة 
اقتصادية عربية فلسطينية تستند إلى أرض واحدة، ودولة واحدة لشعبين 

 .واقتصادين
اد عربي النشوء في فلسطين من خالل جمع أطرافه إذا عاود اقتص

سنًة، فإن علينا استسقاء الدروس  70من المحيط الذي تم حجزه فيه طوال 
لمقاومة التبعية، وتعزيز االنعتاق من االستعمار وتبني استراتيجيات 
تنموية حققت نجاحًا عند تطبيقها في مناطق أخرى من العالم. تعج 

تلبيتها على المدى اآلني. بدايًة ينبغي على االحتياجات التي ينبغي 
المخططين وواضعي السياسات االقتصادية في السلطة الوطنية 
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الفلسطينية، والمستثمرين، أن يدفعوا باتجاه احتساب الطاقة االقتصادية 
 .العربية الكاملة لفلسطين عند تصميم وتنفيذ مشاريع التنمية

هم السلع والخدمات في ضخ يساهم الفلسطينيون داخل إسرائيل بشرائ
النقد في اقتصادات الضفة الغربية والقدس، وهذا أمر ينبغي دعمه 
ومأسسته. ويمكن التحاد المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة في 
القدس والناصرة وبيت لحم وأريحا تعظيم العروض السياحية الفلسطينية. 

راكدة في إسرائيل، في كما يمكن توظيف المدخرات العربية الفلسطينية ال
اإلنتاج، عبر استثمارات مشتركة في التطوير العقاري والمواصالت 
واللوجستيات واالقتصاد الرقمي في المناطق الخاضعة لوالية السلطة 
الوطنية. كما يمكن ألصحاب العمل العرب في إسرائيل أن يوظفوا عمالًة 

لي، في حين يمكن فلسطينية من الضفة الغربية للعمل في االقتصاد المح
للرأسمال البشري الفلسطيني داخل إسرائيل أن يمأل بعض الفجوات في 
سوق العمل في الضفة الغربية. كذلك الصناعات الخفيفة الفلسطينية في 
الضفة الغربية )الغذاء واألثاث واأللمنيوم( حققت حصًة متنامية في 

ية داخل إسرائيل األسواق المحلية، وهي قابلة للتصدير في األسواق العرب
 .كبديل عن المنتجات اإلسرائيلية

مع تجدد المواجهات في القدس العربية، تبين أن صمود االقتصاد 
المحلي بحاجة للمحافظة على تدفق المتسوقين الفلسطينيين القادمين من 
إسرائيل، كما أن التبادل االقتصادي العابر للحدود بين الضفة الغربية 

ئيل، والمقدرة قيمته بنحو مليار دوالر سنويا، يتأرجح والفلسطينيين من إسرا
  .بشكل كبير تحت رحمة اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية
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كافة هذه المسارات الجديدة للتعاون التجاري والمالي الفلسطيني ضمن 
االتحاد االقتصادي اإلسرائيلي قابلة  للتنفيذ، ومربحة  ومجدية ماليًا. كما 

احية القانونية. في الواقع، أسهم التعّنت اإلسرائيلي أنها ممكنة  من الن
وعنصرية وحتمية مشروعه االستعماري، في توحيد هذه التجمعات 
الفلسطينية المبعثرة في لحظة مشتركة من الهوية والنضال، بغض النظر 
عن األيديولوجية السياسية والجغرافيا أو الدين أو الطبقة االجتماعية. نادرًا 

ظروف المادية للحمة أبناء فلسطين في حيز واحد ووقت واحد ما توفرت ال
ومن أجل غاية واحدة. كما تعكس الظروف الراهنة تواجدًا اقتصاديًا ال 
يمكن إلسرائيل أن تتغاضى عنه، كما تكشف الروابط العضوية بين 
الفلسطينيين والتي لم تتحلل بعد هذه السنين الطويلة من انقطاعهم عن 

  .بعضهم البعض
https://assafirarabi.com/ar/38152/2021/05/30/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8

%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-
%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/ 
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 االقتصاد السوري:   - رابعاً 
 النمذجة االقتصادية(( )136حديث األربعاء االقتصادي ) - 12 

هناك حاجة دومًا في أي اقتصاد عالمي وفي االقتصاد السوري على 
وجه الخصوص الختبار سيناريوهات اقتصادية مختلفة والتعرف على النتائج 

 المتوقعة والمنعكسات على مجمل القطاعات االقتصادية.
يبدو أن التغير الكبير الذي طرأ على بنية االقتصاد السوري بعد األزمة و 

التي مرَّ بها وتزايد االختالالت االقتصادية على حساب قواعد التوازن المطلوبة 
يتطلب وضع اختبارات لخيارات متعددة، إال أن األهم في هذا المضمار يتركز 

اتخاذه وتحليل العائد والتكلفة على تحليل األثر االقتصادي ألي قرار إداري يتم 
للمشاريع الخدمية والحكومية والتنبؤ بأحوال األسواق الرئيسية وبخاصة للسلع 
األساسية وتقييم المخاطر المتوقعة نتيجة التأخر باتخاذ إجراءات أو قرارات 
أو تأمين مواداً أو خدمات ضرورية وال شك أن هذه األساليب أصبحت ضرورة 

 قتصادي األفضل توقيتًا ومكانًا وعائدًا.التخاذ القرار اال
 وهذا ما تقوم به عادًة النمذجة االقتصادية فما هي هذه النمذجة؟

النمذجة االقتصادية وتحليل األثر: هي أدوات تزود واضعي السياسات 
والخطط والمحللين االقتصاديين وصانعي القرار في القطاع الحكومي وغير 

ية في األهمية حول المدخالت المقترحة الحكومي بمعلومات وبيانات غا
والنتائج والعوائد المتوقعة من الخطط والسياسات والقوانين والقرارات التي سيتم 

 تطبيقها.
يتم تطوير النموذج ليمثل نظام أو مسألة أو مشكلة اقتصادية أو إدارية 
أو علمية ويصاغ النموذج في الغالب بصيغ رياضية ويأخذ شكل معادالت 

اينات أو توابع ليكون بمثابة شكل مبسط للمشكلة وليمثل العالقة التي أو متب
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يمكن قياسها كميا لمختلف العوامل والظروف المحيطة وبشكل يمكننا من 
إيجاد حل للمشكلة أو المسألة بالطرق الرياضية المعروفة وبالتالي اتخاذ 

 القرارات المثالية.
 من فوائد النمذجة االقتصادية عادًة:

ريف المشكلة ووصفها بالشكل الذي يجعلها مبسطة ومستندة على تع  -
 نظرية لتسهيل تصوير الواقع الحقيقي.

 التنبؤ بظروف المستقبل.  -
 تالفي مخاطر التغيير ومخاطر إجراء تعديالت غير مدروسة.  -
معرفة سلوك األنظمة والحالة المستقبلية لها واتجاهاتها وتقييم كفاءتها   -

 هداف محددة.في الوصول أل
إمكانية استعمال النموذج في التعرف على القيود والعوامل التي تحد   -

 من فاعلية بعض الحلول.
 توفير الوقت والمال.  -

وهناك مجموعة واسعة من تقنيات النمذجة االقتصادية توضع وتطبق 
لحل المشكالت االقتصادية وتحليل السياسات المعقدة وقياس التأثيرات على 

اد وإجراء دراسات تحليل األثر االقتصادي بما في ذلك تحليل العائد االقتص
والتكاليف والتنبؤ وتخطيط السيناريو ونمذجة السوق وتقييم األصول 
والمتطلبات القانونية وتقييم المخاطر ونمذجة التوازن العام الحاسوبي وتحليل 

وقيت التطورات الخيارات الحقيقية والتحليل الديموغرافي وتحليل سوق العمل وت
الجديدة وتقييم آثار التطوير القطاعي وتقييم المشروع وتحليل تأثير السياسات 

 والقرارات التجارية.
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والنموذج االقتصادي ال يشترط أن يكون نموذجًا رياضيًا وفي حالة كان 
رياضيًا سيمثل صياغة رياضية لعالقة نظرية بين عدد من المتغيرات ترتبط 

لف النماذج االقتصادية وفقًا لطبيعة بناء وتوصيف ببعضها البعض وتخت
النموذج إلى نماذج رياضية ونماذج قياسية ويتم بناء النموذج الرياضي عادًة 

 من خالل:
تحديد المشكلة: التعريف بالمشكلة التي يراد حلها وتحديدها تحديدًا   -

لمشكلة واضحًا دقيقًا ومن المهم استبعاد العوامل التي ليست لها عالقة با
 واالبتعاد عن الغموض.

وضع األهداف: يتم هنا وضع المعيار الذي سيتم من خالله تقييم   -
البدائل المتاحة واختيار أفضلها وقد يكون المعيار هو تحقيق أقصى عائد في 
المدى القصير أو تعظيم العوائد في المدى الطويل أو غيرها من األهداف 

ج البرمجة الخطية تحديد الهدف وصياغته والمعايير المنشودة ويتم في نموذ
ببناء دالة للهدف ويوجد نوعين أساسيين لألهداف في النمذجة هما األهداف 
المنضبطة والتي تعني بمدخالت النموذج واألهداف المكتسبة والتي تعني 

 بمخرجات القرار.
جمع البيانات: بعد االنتهاء من تحديد الهدف والمعايير يتم تحديد   -
البيانات التي ينبغي جمعها والتي تمثل المتغيرات التي يحتويها النموذج  نوعية

 ويتعين ترتيب وتبويب هذه البيانات.
تحديد المتغيرات والثوابت: والمتغير هو الظاهرة التي يمكن أن تتغير   -

قيمتها ويتم تمثيلها في النموذج برموز بدالً من قيمة محددة أما الثوابت فيقصد 
ر ذات القيمة الثابتة أي عكس المتغير ويعطي في النموذج قيمة بها الظواه

 محددة.
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بناء النموذج: يتم صياغة المشكلة في شكل رياضي من خالل بناء   -
دالة للنموذج ويقرر القائم ببناء النموذج إذا كانت المشكلة يمكن تمثيلها بعالقة 

خطية توضع دالة واحدة أو عدد من العالقات الرياضية وفي حالة البرمجة ال
 الهدف والقيود المفروضة عليها.

فهل نبدأ بمنذجة االقتصاد السوري وتحليل أثر القرارات على مجمل 
 .12/8/2021دمشق في  القطاعات االقتصادية واالجتماعية ....

 كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة االقتصادية السورية    فيسبوك
 
السوريون يحلقون بال طيران.. انطالق أول تلفريك في  - 13 

 الساحل السوري

 24/08/2021 :ير السوري الخب 
النور بعد أن نجح ” تلفريك كسب“عاماً على الحلم، أبصر  40بعد مرور 

األخوان واهان وجورج بدوريان بجعل الحلم حقيقة وجعل مشروعهما الخاص 
التركية، والتي ما  -متاحًا أمام زوار بلدة كسب الواقعة على الحدود السورية

در من جديد واجهة السياحة الجبلية في تزال تستعيد عافيتها السياحية لتتص
 .الساحل

على كتفي جبلين أخضرين يتوسطهما وادي ال يقل عنهما سحرًا وجمااًل، 
تحمل قاطرات التلفريك زوارها في رحلة بين السماء واألرض بين خبايا الطبيعة 
الخالبة لبلدة كسب، الرحلة التي وثقها معظم الزوار بالصور والفيديوهات 

مساحة االحتفاظ بها للذكرى وتصبح مادة للتداول عبر صفحات لتتجاوز 
 .الموسم الحالي” تريند“التواصل االجتماعي ويصبح تلفريك كسب 
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ورغم الصعوبات التي واجهها األخوين بدوريان لم يتوقفا عن التفكير 
بالخطوات البديلة عن كل عثرة واجهتهما خالل عملية اإلنشاء وخاصة من 

 .التي يمتلكانها باعتبارهما مهندسي محوالت كهربائيةالخبرة الكبيرة 
التجربة األولى للمشروع يجب أن تكون منذ ”: أثر”يقول ووهان بدوريان لـ

سنوات مضت عندما انتهينا من إنشائه وكنا بصدد تجريبه إال أن الحرب  8
على سوريا ودخول المجموعات المسلحة على بلدة كسب دمرت المشروع 

 .هيزات الخاصة بهونهبت كل التج
عامًا تخللتها  15ويضيف بدوريان: استغرقت عملية تجهيز التلفريك 

صعوبات كثيرة أهمها شراء عقارات تقع ضمن المسار المستقيم الذي سيمر 
فوقه خط التلفريك، باعتبار أنه من الممنوع المرور من فوق عقارات الغير 

معدات الميكانيكية والكهربائية بدون موافقتهم باإلضافة إلى شراء التجهيزات وال
 .الالزمة من محركات وكابالت

وبنبرة حزن وغصة أضاف بدوريان أن عملية التجهيز وإنشاء التلفريك 
واالستعداد للبدء بالتشغيل التجريبي له إال أن دخول  2014انتهت في 

المجموعات المسلحة دمر الحلم الذي سعينا لتحقيقه طول السنوات الماضية، 
أشهر وعند العودة إليها كانت  4ضطررنا إلى النزوح من البلدة لمدة حيث ا

الصدمة الكبيرة عند مشاهدتنا للخراب الذي حّل بالمشروع باإلضافة إلى سرقة 
التجهيزات والمعدات األساسية كالمولدات، محركات، كابالت، كبائن، حيث 

 .مليون ليرة سورية 100بلغت الخسارة آنذاك 
ما تعرضت له البلدة وتخريب المشروع لم يثنينا عن وأردف بدوريان: 

تحقيق ما نصبوا إليه، عدنا من جديد إلحياء المشروع من نقطة الصفر منذ 
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بضعة أشهر حيث قمنا بشراء التجهيزات والمعدات ونفذنا مشروع التلفريك 
 .الذي بات حقيقة

طاع وعن الصعوبات التي يعاني منها المشروع، أشار بدوريان إلى االنق
الطويل في الكهرباء نتيجة الحصار والعقوبات، ما يجعلهم في حاجة دائمة 
لشراء المازوت وتشغيل المولدات، مشيرًا إلى أنه ورغم تلك الصعوبات فإن 
مشهد اإلقبال الكبير من الزوار يترك أثرًا جمياًل في نفوسهم بعد كل السنوات 

 .التي انتظروها لمشاهدة نجاح المشروع
ريان أن التلفريك آمن مئة في المئة، فقد تم إجراء تجارب لمدة وأكد بدو 

أيام متواصلة للتأكد من جاهزيته قبل إتاحته للزوار، مبينًا أنه تم إجراء  10
كيلو غرام في  600تجارب باختبارات وأوزان مضاعفة، مدلاًل بأنه تم وضع 

تم إجراء كيلوغرام، كما  300كل قاطرة رغم أن الوزن المحدد لكل قاطرة 
اختبار قطع الكهرباء فجأة عن القاطرات أثناء سيرها على مسارها ومن ثم 

 .تشغيل المولدة الكهربائية، مؤكدًا أنه تم اجتياز جميع االختبارات بنجاح
وتعتبر بلدة كسب الحدودية مع تركيا من أهم وأجمل المصايف في سوريا 

الغابات وارتفاعها عن سطح نظراً لما تتمتع به من طبيعة خالبة ووجودها بين 
 http://syrianexpert.net/?p=59293اثر برس  .متر 800البحر أكثر من 

 
كل شيء عن قروض المشاريع متناهية الصغر وشروطها  - 14

 الزمنية واالئتمانية

 ميادة حسن -   2021-تشرين األول-12  صحيفة البعث 
أعلن الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية، بالتعاون مع مصرف 
التسليف الشعبي، استقبال الراغبين بالتقدم لالستفادة من قروض تمويل 

http://newspaper.albaathmedia.sy/category/23/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/12/%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%88/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/12/%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%88/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/12/%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%88/
http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6.jpg
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مشاريع متناهية الصغر وفق االتفاقية الموّقعة بينهما، حيث يتم تقديم طلبات 
و تطوير مشروعهم البسيط الخاص القائم، تمويل تأسيس مشروعهم الخاص، أ

تشرين في  14والمحتاجين للتمويل، بدءًا من صباح يوم الخميس الواقع في 
 جميع فروعه في دمشق وريف دمشق.

وبّين تقرير الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية أن المستفيدين من 
يكون  القرض المدعوم: الحرف والمهن الصناعية، وهي الحرف والمهن التي

أساس عملها تحويل المواد األولية الخام إلى منتج نهائي أو وسيط، ويكون 
جوهر العمل خلق القيمة المضافة، حيث يطلب سجل حرفة صناعية أو 
صورة مصدقة عن الشهادة الحرفية من النقابة أو الجمعية الحرفية التي يتبع 

باإلضافة إلى لها المتعامل، مع ترخيص إداري من البلدية أو المحافظة، 
المهن الخدمية، وهي المهن التي يكون جوهر عملها تقديم خدمة لصالح الغير 

 لقاء أجر محدد.
وبالنسبة للهدف من هذه القروض ومدتها، أوضح مدير عام الصندوق 
الوطني للمعونة االجتماعية لؤي عرنجي أن تمويل رأس المال العامل مهلته 

ض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس سنة واحدة فقط كحد أقصى، أما تعوي
فسيكون لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، شريطة أال يتجاوز بيان المباشرة 
بالمالية السنة، وشراء تجهيزات ثابتة خالل مدة ال تزيد عن خمس سنوات 
للفعاليات المذكورة سابقًا، مع عروض أسعار موّقعة من الجهة التي سيتم 

م الشراء من الجهة العارضة نفسها، وتوّقع العروض الشراء منها، شريطة أن يت
من قبل موظف االستعالمات بما يفيد بمدى انسجامها وتناسبها مع أسعار 
السوق، أو إعادة تقديرها بحالة عدم تناسبها لسعر السوق، وأضاف عرنجي 
بأنه يتم تحديد مبلغ التمويل بالنسبة لتمويل رأس المال العامل، وتعويض 
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% 75ة الناجمة عن التأسيس، بحيث يكون الحد األقصى للقرض نقص السيول
من صافي مالءة المتعامل، وهي الفرق بين الموجودات باستثناء قيمة العقار 
والفروع، وبين االلتزامات المترتبة على المتعامل حسب البيان الموجود في 
طلب القرض، وبالنسبة لشراء التجهيزات الثابتة بموجب عروض أسعار من 

% من قيمة التجهيزات المراد 75الجهة العارضة يكون الحد األقصى للقرض 
% من التكلفة 60شراؤها، ولتأسيس الفعاليات يكون الحد األقصى للقرض 

اإلجمالية للفعالية عدا قيمة األرض، وتؤخذ بعين االعتبار عند تحديد مبلغ 
رة التمويل من التمويل قدرة المتعامل على سداد أصل القرض وفوائده خالل فت

خالل قائمة التدفق النقدي، وسيتم تحديد سقوف القروض لكافة القطاعات 
واألنشطة االقتصادية الممولة وفق االتفاقية المبرمة مع الحرف والمهن 

 /10المهن الخدمية والتجارية للمشاريع متناهية الصغر بـ /” زائد“الصناعية 
 ماليين ليرة سورية.

قروض ستكون عبارة عن أقساط شهرية أو ربع وفيما يتعلق بتسديد ال
سنوية أو نصف سنوية أو سنوية أو موسمية حسب طبيعة عمل المشروع، 
وجدول التدفق النقدي، على أال تتجاوز فترة السماح لبدء السداد ثالثة أشهر 
من تاريخ تنفيذ القرض، وبحسب عرنجي تتم دراسة الطلب وفق مرحلة التقدم 

موذج المعتمد لدى المصرف، ويحدد في الطلب مبلغ بطلب القرض عبر الن
القرض المطلوب، والغاية منه، وكيفية ومدة سداده، والضمانات التي يمكن 
تقديمها، ُيبّين فيه مبلغ القرض المطلوب، ونوع الفعالية المطلوب تمويلها، 
وتحدد األوراق الثبوتية المطلوبة من المتعامل على ضوء فعالية المتعامل 

ض المطلوب، وتأتي مرحلة االستعالم عن المتعامل وهي من أهم مراحل والقر 
اتخاذ القرار االئتماني، ويتم ذلك من خالل االستعالم عن العميل من حيث 
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سمعته، ومعامالته، ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعمالء الذين يتعامل 
مدى قدرة معهم، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمها، وبيان 

المتعامل على سداد أقساط القرض، ثم الكشف على مكان الفعالية، والتأكد 
من البيانات المدونة في الدفاتر المحاسبية الممسوكة لدى طالب القرض من 
حيث حجم المبيعات والمشتريات والزبائن والموردين، إن وجد، واالستعالم عن 

لعينية من قاعدة البيانات العميل والكفالء الشخصيين ومالكي الضمانات ا
المركزية، كما سيتم االستعالم عن العميل والكفالء الشخصيين من ضمن 
أسماء المتعاملين الواردة في قوائم المقّيد تعاملهم بالشيكات، مع مراعاة 
المخاطر االئتمانية المرتبطة بهم عند تقييم جدارتهم االئتمانية، واتخاذ كافة 

ق هؤالء المتعاملين، وأخيرًا االستعالم عن العميل اإلجراءات االحترازية بح
والكفالء من حيث تعامله مع البنوك اأُلخرى من قاعدة البيانات لدى مصرف 
سورية المركزي، وذلك عن طريق اإلدارة العامة وفق النموذج المعتمد من قبل 
مصرف سورية المركزي، ويتحّمل طالب التسهيل )القرض( كافة النفقات 

طلبات االستعالم، وبعد ذلك سترسل طلبات االستعالم عن الزبون الخاصة ب
إلى مديرية التسليف مرفقة بإشعار قيد دائن بقيمة نفقة االستعالم التي تسجل 

بقيد هذه “مديرية الحسابات “لحساب اإلدارة العامة، وتقوم اإلدارة العامة 
م عن زبون المبالغ في حساب خاص يفتح لهذه الغاية باسم نفقات االستعال

ليتم تحويل رصيده شهريًا إلى حساب مصرف سورية المركزي، وحساب 
اإليرادات لدى المصرف بعد إجراء المطابقة الالزمة أصواًل مع مديرية 

وأوضح عرنجي أن اللجنة االئتمانية ستقوم بدراسة طلب المتعامل  التسليف.
لمقدمة، ومن ثم استنادًا لدراسة عامل االستعالمات والبيانات والضمانات ا

اتخاذ القرار المناسب، وتحديد مبلغ القرض، وعدد األقساط، ومدة القرض في 
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حال الموافقة على المنح، وذلك وفقًا للصالحيات المحددة لها، وفي مرحلة 
التنفيذ بعد تبّلغ المتعامل الموافقة، وشروط تنفيذ القرض، تقوم دائرة التسليف 

قرض وتوقيعها مع أخذ البصمة من قبل في الفرع بتنظيم عقد وسندات ال
المتعامل والكفالء الشخصيين في حال وجود كفالء شخصيين ومقدم الضمانة 
العقارية على عقد القرض والسندات، ويتم حفظ كافة الوثائق المتعلقة بالقرض، 
وصورة عن عقد القرض، والسندات في ملف القرض، أما العقد والسندات فيتم 

حكمة اإلغالق، كما يتم حفظ كافة وثائق القروض حفظهما في خزانة م
 المتعلقة بالمتعامل بملف واحد للمتعامل.

http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/12/%D9%83%D9%84-
%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9- 

  
قياساً للناتج المحلي.. ” مرض  “ير االقتصاد: حجم المديونية وز - 15

 وشركات عربية تخطط لالستثمار في سورية

 3   2021-ين األولتشر -13  صحيفة البعث اقتصاد
 ريم ربيع –دمشق 

مؤشرات إيجابية حاول وزير االقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل 
تقديمها بعد أشهر قليلة من إصدار قانون االستثمار بحلته الجديدة، حيث 
كشف عن عروض ومشاريع من رجال أعمال سوريين أو من شركات عربية 

نون الجديد، أحدها المشروع الذي أقر أمس إلقامة استثمارات تحت مالءة القا
م.و في ريف  300مع شركة إماراتية إلنشاء محطة كهرضوئية باستطاعة 

 دمشق، معتبرًا أن التواتر في اإلقبال على االستثمار مقبول حتى اآلن.

http://newspaper.albaathmedia.sy/category/23/56/
http://newspaper.albaathmedia.sy/category/23/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/13/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%8d-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/13/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%8d-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/13/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%8d-%d9%82%d9%8a%d8%a7/
http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2021/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.jpg
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وبّين الخليل خالل مؤتمر صحفي عقد في وزارة اإلعالم، أن القانون جاء 
ومراعاة التحديات وتبسيط اإلجراءات، إذ بني على لتالفي الثغرات السابقة 

عدة مرتكزات منها تحديد الضمانات للمستثمر، وتحديد مدد زمنية ملزمة 
يومًا، وحصر جميع األوراق  30للحصول على إجازة االستثمار وجعل سقفها 

بمركز خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى أنه وخالفًا للقوانين السابقة تم تحديد 
بالمزايا الممنوحة بغية توجيه االستثمارات والرساميل وفق أولويات تمايز 

محددة، كقطاعات الطاقات المتجددة، والمشاريع الزراعية وتدوير النفايات 
كما أوجد القانون فكرة المناطق االقتصادية الخاصة )مناطق تنموية،  وغيرها.

ق الودية مناطق تخصصية، ملكية خاصة(، واعتماد مراكز التحكيم والطر 
لفض النزاعات، حيث تضمن إحداث مركز تحكيم في اتحاد غرف التجارة 
لهذا الغرض، ولفت الخليل إلى عودة الكثير من المنشآت العمل، وتسجيل 
زيادة واضحة بحجم المستوردات من اآلالت وخطوط اإلنتاج، كدليل على 

 عودة الحركة اإلنتاجية للتحسن.
كان العنوان الرئيسي للمؤتمر، لم يكن في غير أن قانون االستثمار الذي 

مقدمة اهتمام الصحفيين كما الوزارة، فاألسئلة بمعظمها كانت إما عن 
مستجدات العالقات العربية، أو عن قضايا االستيراد والتصدير التي ترتبط 
بهموم الصناعيين والتجار وتنعكس مباشرة على معيشة المواطن، حيث رأى 

الوزارة متهمة بمحاباة الصناعي نتيجة  أن االستفساراتالخليل في رده على 
قرارات منع االستيراد، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز وحماية اإلنتاج المحلي 

 وتخفيف عبء االستيراد.
أن مديونية سورية ما تزال صغيرة،  -بدون أرقام –وزير االقتصاد كشف 

تبادل المصرفي في ظل وهي مرضية قياسًا للناتج المحلي، وفيما يتعلق بال
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العقوبات أوضح أن القانون نظم آليات دخول وخروج األموال، وتحويل األرباح 
سنويًا، والسماح بتحويل التعويضات للعاملين إلى الخارج، مشيرًا إلى العمل 
على نظام للربط مع إيران لتعزيز التعاون التجاري وتأمين التحويالت بين 

 دول الصديقة في االستثمار وإعادة اإلعمار.البلدين، فاألولوية اليوم لل
وبّين الخليل أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن بنسبة كبيرة في العام 
األخير، وأصبحت بين المراتب األولى في التبادل مع سورية بعد الصين التي 
تحتل المقدمة، وذلك نتيجة إعفاءات منحتها روسيا لقائمة كبيرة من المواد 

 ا شجع الصادرات إليها.السورية مم
وحول الخلل في توفر بعض المواد الغذائية في السوق وارتفاع ثمنها 
)كالسكر والزيت(، بّرر الخليل أن السبب يتمثل بارتفاع أسعار الغذاء عالميًا 
بنسب غير مسبوقة، وارتفاع كلف الشحن أضاف مضاعفة، مؤكداً أن إجازات 

وهي متاحة دون تمييز، غير أن  االستيراد الممنوحة تغطي حاجة السوق 
 البعض يتجه لالحتكار في المواد.

http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/13/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-

%d8%ad%d8%ac%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%8d-%d9%82%d9%8a%d8%a7/ 

 
 !وزارة النفط تستخف بالمواطنين - 16

 41   2021-تشرين األول-11  صحيفة البعث 
تتحفنا بعض الوزارات بآليات ال هدف لها سوى االستخفاف به بأشكال 

 تغبي عقله!.متعددة دون أن تفكر بآليات تحترم وقته وال تس

http://newspaper.albaathmedia.sy/category/23/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/11/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/11/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/11/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://newspaper.albaathmedia.sy/wp-content/uploads/2021/10/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-13-2.jpg
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وزير صناعة سابق ابتكر آلية لتوزيع الزيت النباتي المقنن بالصهاريج، 
أي كالمازوت، وكان على رب األسرة المستفيدة أن يأتي إلى مركز تجمع 
الصهاريج بعبوات تناسب مخصصاته ويقف في طابور بانتظار دوره، ليقوم 

 سائق الصهريج بتعبئتها له باستخفاف غير مسبوق!.
، قلة تتذكر هذا المشهد الذي يعود إلى منتصف ثمانينيات القرن طبعاً 

الماضي الذي نشرته جريدة البعث بأسلوب ساخر، ولم يستمر العمل بهذه 
اآللية سوى أيام قليلة، تدّخل بعدها رئيس الحكومة آنذاك فألغاها فورًا مع 

 تأنيب شديد للوزير!.
ليترًا  50ألسرة السورية إلى واليوم، بعد قيام وزارة النفط بتخفيض حصة ا

فقط، زعم سائقو الصهاريج أن إيصال هذه الكمية إلى المواطنين عملية 
 خاسرة، فماذا فعلوا؟.

اختار كل سائق صهريج ساحة تتوسط تقريبًا المنطقة المكّلف بخدمتها، 
ويقوم باالتصال باألسر التي وصلتها رسائل استالم المازوت طالبًا منها 

 ليترًا!. 25  ، سعة الواحد”يدونينب“الحضور مع 
ضخ الكمية  –حتى ال نقول كلهم  –ويرفض معظم سائقي الصهاريج 

، وفي هذه ”ما بتوّفي“في خزانات أو براميل المواطنين بذريعة أن العملية 
الحالة، أيهما أجدى أن يحصل المواطن على المازوت من مكان تجمع 

 الصهاريج، أم مباشرة من محطات الوقود؟
والمسألة ال تتوقف على االستخفاف بوقت المواطنين، وإنما تكبيدهم نفقات 

ليترًا، فجميع الشقق في الضواحي السكنية وحتى في  50تتجاوز سعر الـ 
داخل المدن مجهزة بخزانات أو براميل، وبالتالي على كل أسرة أن تشتري 
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رضى سائقها بأقل لتعبئتهما، والعودة بهما بسيارة أجرة لن ي  وتذهب” بيدونين“
 من عشرة آالف ليرة حسب المسافة!

ومديري فروعها واحد: اشتكوا!.. ” محروقات”الرد لدى وزارة النفط و
وكذلك يعلو صوت سائقي الصهاريج الذين يرفضون إيصال المادة لمن 

 وصلتهم الرسائل: اشتكوا!.
ما يحصل أن موظفي وزارة النفط البيروقراطيين يصرون على أن يقدم 

لمتضرر شكوى خطية في مركز فرع محروقات، أي تكبيده نفقات باهظة ال ا
 تناسب دخله، وهدر يوم كامل!

لو كانت وزارة النفط تحترم دخل المواطن ووقته الكتفت بشكوى هاتفية 
إلى شركة تكامل، فلديها المعلومات الكافية من خالل بطاقته الذكية، وداتا 

ية، إال إذا كانت تعليمات شركة محروقات كاملة عن السائقين وجوالتهم اليوم
 ”!.بالبيدونات“للسائقين: وزعوا حصص المستفيدين 

، ”العامة“وعندما ال يرد ال الوزير وال مديروه على الشكاوى عبر صفحاتهم 
، فإننا أمام ”البلوك“أو يقوم بعضهم باالمتعاض من االستفسارات إلى حد 

خفاف بالناس، وهذا غير مستغرب حالة غير مسبوقة من اإلصرار على االست
بوزارة غير جادة بمنع تسرب المحروقات بكميات وافرة تفوق حاجة السوق 

  علي عبود السوداء بكثير؟!.
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/10/11/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%81-
%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86/ 
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تحديد االعتمادات األولية لمشروع الموازنة العامة للدولة  - 17
 مليار ليرة 13325للعام القادم بــ 

 19/10/2021 :الخبير السوري  
أقر المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي في اجتماعه اليوم 

ة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء االعتمادات األولية برئاس
/ مليار ليرة  13325بـــ /  2022لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 

وحدد توجهات اإلنفاق  2021مليار لموازنة العام  8500سورية مقارنة بـ 
 .على المشاريع لكل وزارة في الشقين االستثماري والجاري 

القيمة األولية للدعم االجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب  وبلغت
حيث تم التأكيد  2021مليار في موازنة العام  3500مليارًا مقارنة بـ  5529

على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى 
 .مستحقيه

يات اإلنفاق بما يضمن وحدد المجلس توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولو 
االستخدام األمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية اإلنتاجية وتأمين 
الخدمات األساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة 
بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي 

ه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذ
وزيادة اإلنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير، بناء على مبادئ 

 .االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي وتوازن السوق 
وأكد المهندس عرنوس ضرورة أن تتركز أولويات اإلنفاق في الموازنة 

جمة االعتمادات على المطارح اإلنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لتر 
إلى إنتاج حقيقي خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط 
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والكهرباء والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية 
وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصالح المزيد من األراضي 

 .ياً الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارج
وطلب المهندس عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي 
إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري لإلنفاق االستثماري للوزارات على تنفيذ 
المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع إضافة إلى المشروعات التي 

إعطاء األولوية يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكدًا على 
 .الستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة

وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لتحقيق ما تم إقراره في موازنة كل 
وزارة بما ينعكس إيجابا على الواقعين اإلنتاجي والخدمي، موضحًا أن الدولة 

ئح المستحقة مستمرة بخطتها إلعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الشرا
له بشكل حقيقي وإيجاد مخارج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتعزيز 
التشاركية مع الفعاليات االقتصادية من القطاع الخاص وضرورة مشاركة 
النقابات واالتحادات في إعداد الخطط ورسم االستراتيجيات المستقبلية 

 .للقطاعات اإلنتاجية
من المشروعات اإلضافية الخدمية وتمت الموافقة على إدراج عدد 

والتنموية ذات األولوية إلى الخطط االستثمارية لعدد من الوزارات، كما تم 
التأكيد على العمل لتحسين مردودية الموازنة على المستوى الوطني وأهمية 
أن يكون هناك معايير محددة لكل وزارة لقياس سالمة تنفيذ خططها 

 http://syrianexpert.net/?p=60450 .االستثمارية
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ماذا لو رفع الغرب عقوباته عنا.. هكذا بال مقدمات.. أو  - 18
 شروط... هل سنرتاح اقتصادياً ومعيشياً؟

 بتصرف موقع فينكس اإلخباري.... زياد غصن
 ماذا لو رفع الغرب عقوباته ؟

ماذا لو رفع الغرب عقوباته عنا.. هكذا بال مقدمات.. أو شروط... أو 
 على مراحل؟

هل ستنعكس تأثيرات مثل هذا اإلجراء على الوضع اإلقتصادي لدينا، 
فيتحسن مباشرة سعر صرف الليرة، تعود أسعار السلع والمواد في األسواق 
المحلية إلى مستوياتها قبل خمس سنوات مثاًل، تتدفق اإلستثمارات األجنبية 

 على البالد، يتراجع دور تجار الحرب... وغير ذلك؟
سيبقى على ما هو عليه، وعندئذ سيقتنع البعض أن  أم أن الوضع

العقوبات ليست وحدها المسؤولة عما وصلنا إليه من أوضاع اقتصادية 
صعبة، وأنه لو انفتح العالم كله علينا فإن ذلك لن يجعلنا كمواطنين نرتاح 
اقتصاديًا ومعيشيًا ما دامت مشكلة إدارة الشأن اإلقتصادي لم تعالج بشكل 

 ا يعكس خطورة الوضع الذي تعيشه البالد؟جذري، وبم
أنا أميل إلى ترجيح اإلحتمال الثاني، وهذا ليس من باب اإلحباط واليأس، 
أو التقليل من حجم التأثير السلبي الذي تسببت به هذه العقوبات على حياة 

 السوريين ومعيشتهم؟
مدة لكن مجريات إدارة الملف اإلقتصادي خالل العامين األخيرين، وهي ال

التي شددت فيها واشنطن من عقوباتها على سورية، تجعلني أقول بصراحة: 
 إن الكثيرين يتفقون معي في هذا اإلستنتاج.

 فمثاًل...
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رفعنا شعار االعتماد على الذات لمواجهة موجة العقوبات الجديدة، فكانت 
هم، أن العديد من المنتجين غادروا حقولهم، ورش  النتيجة خالل الفترة الماضية

 مصانعهم... وبعضهم غادر البلد أيضًا!
أسعار جميع السلع والمواد زادت عدة أضعاف وال تزال، في حين أن 
المنطق يقول إن الزيادة يفترض أن تكون لمرة واحدة تأقلمًا مع العقوبات 

 الجديدة، ثم يفترض أن تستقر األسعار مع تذبذبات محدودة!
ففي النهاية يمكن خرقها مقابل  التحايل على العقوبات ليس مستحياَل،

دفع عمولة إضافية... إذًا لماذا التأخر في توريد السلع الضرورية للبالد؟ 
 ولماذا تتوفر هذه السلع سريعًا عندما تتم زيادة أسعارها مسبقًا؟

ما عالقة العقوبات بإرتفاع تكلفة المنتج المحلي. وجميعنا يعلم أنه إرتفاع 
ما عالقة العقوبات  والفساد واالحتكار....الخ؟ ناجم أساسًا عن األتاوات

 بالتخبط والتناقض السياساتي في إدارة الملف اإلقتصادي واإلجتماعي؟
 وهناك الكثير من األمثلة التي يمكن ذكرها في هذا السياق..

لذلك فإن األولوية اليوم في ضوء التوقعات القائلة بانفراج قريب في 
ة، هي إلحداث تغييرات جذرية في طريقة إدارة العالقات اإلقتصادية الخارجي

الملف اإلقتصادي والتنموي في البالد، اتخاذ قرارات جريئة حيال العديد من 
المشكالت التي تعيق اإلنتاج المحلي، اإلستعانة بكفاءات قادرة فعاًل على 

 التفكير والعمل من خارج الصندوق المعتاد.. وغير ذلك.
http://www.fenks.co/index.php/2020-09-26-22-50-49/2020-09-27-10-41-04/52258-

2021-10-27-07-58-02 

 
 
 

http://www.fenks.co/index.php/2020-09-26-22-50-49/2020-09-27-10-41-04/52258-2021-10-27-07-58-02
http://www.fenks.co/index.php/2020-09-26-22-50-49/2020-09-27-10-41-04/52258-2021-10-27-07-58-02
http://www.fenks.co/index.php/2020-09-26-22-50-49/2020-09-27-10-41-04/52258-2021-10-27-07-58-02
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 أخبار اقتصادية قصيرة:   
 ثاني هبوط أسبوعي الدوالر يتجه لتسجيل

 22/10/2021 –)رويترز( -لندن  
تراجع الدوالر أمام العمالت المنافسة اليوم الجمعة واتجه نحو تسجيل  - 1

ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرجراند 
الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت اإلقبال على األصول عالية 

ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل  خاطر.الم
ديونها اثنين بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي للصين، المستثمرين لحيازة 

 العمالت التي تعتبر مالذا آمنا مثل الدوالر األمريكي والدين الحكومي.
نقطة، مما يضعه على  93.61بالمئة إلى  0.1ونزل مؤشر الدوالر 

 مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.
دوالر أمريكي، لينزل عن أعلى  0.7498وسجل الدوالر األسترالي 

مستوى في ثالثة أشهر الذي سجله أمس الخميس، بعدما فاق تأثير تحرك 
بنك االحتياطي األسترالي )البنك المركزي( لوقف بيع سندات الدعم الذي تلقته 

إيفرجراند، باإلضافة إلى توقف ارتفاع أسعار العملة الصينية من األنباء عن 
 الطاقة.

دوالر في حين حوم الين  1.1627ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 
ين، مقارنة  114.01قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدوالر 

في وقت سابق من األسبوع، وهو المستوى األدنى في أربع  114.69مع 
 سنوات.

https://www.raialyoum.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5
%d8%a7%d8%af/ 
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إيطالية" بمكتبة اإلسكندرية لمناقشة االقتصاد  -ورشة عمل "مصرية  - 2
 األزرق 

 12:00 | 2018-1-17طاهر  اإلسكندرية مصطفىمكتبة   
ينظم متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية، بالتعاون مع المعهد القومي 

كية والجيوفيزيقية، اليوم األربعاء، وغدا، ورشة عمل مصرية للبحوث الفل
 االقتصاد األزرق".»إيطالية بعنوان 

بدأت الورشة في تمام الساعة التاسعة صباًحا بقاعة الوفود بمركز 
المؤتمرات بالمكتبة، وتستعرض ورشة العمل العديد من األوراق البحثية لكل 

والتغيرات  ٬مخاطر الزالزل والتسوناميو  ٬ما هو جديد في مجال اآلثار الغارقة
 والثروة السمكية والمصايد. ٬المناخية واإلدارة الساحلية

يذكر أن البحر المتوسط يمتلك تراًثا أثريًّا غارًقا قابًعا في القاع؛ بسبب 
ما تعرضت له تلك المدن الساحلية التي كانت تطل على شواطئه من زالزل 

 ى عقب، باإلضافة لظاهرة المد والجزر.مدمرة قلبت هذه المدن رأًسا عل
http://gate.ahram.org.eg/News/1802644.aspx 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 

 
 
 
 


