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التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي 
أضعه بتصرف األكاديميين  والشبكة العنكبوتية.

واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

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

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

 التقرير هو المسؤول. أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال 
إعالمي ليتم حذف اسمه من التقرير لسيادته، 

 القائمة البريدية.

My Greetings, I am sending you:  
MAK Weekly Economic Report No. 366 

Sunday 26 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 
متغيرات لخروج العالم من أزمة تغير  3البنك الدولي يحدد  - 1
 المناخ

حذر من زيادة أنشطة دعم الوقود األحفوري والتهاون في فرض 
 ضريبة الكربون 
  2021نوفمبر  2الثالثاء    اندبندنت عربية ووكاالت 

قال البنك الدولي إن العمل المناخي يتطلب التزامًا قويًا من جانب الدول  
 )أف ب(

تغير  في تقرير حديث، عن أن التصدي لظاهرة البنك الدولي كشف
تحوالت، يتصدرها التحوالت االجتماعية، ثم االقتصادية،  3يتطلب  المناخ

وأخيرًا تحوالت تكنولوجية كبيرة، وكثير منها باهظ التكلفة، وسيستلزم القيام 
 باستثمارات كبيرة.

ولتحقيق األهداف المناخية التي يسعى العالم إلى تحقيقها، سيكون من 
خ في عملية التنمية، وتحديد المشروعات على المستوى الضروري دمج المنا
التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وتوجيه  تحديات الُقطري التي تعالج

المصادر وهياكل التمويل المناسبة صوب هذه المشروعات على نحٍو يساعد 
 ثر.على تعظيم األ

وذكر التقرير، أن "هذه األهداف معقدة من ناحية التمويل والمشروعات، 
وسيتطلب بلوغها البناء على الدراسات التشخيصية للتخفيف والتكيف التي 
تظهر مسار االنبعاثات الضارة، ومواطن الضعف الرئيسة، وأفضل التدخالت 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
https://www.independentarabia.com/node/211326/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-5-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/258386/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/4-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/258386/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/4-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/271141/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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جديدة بشأن المناخية. وهذه هي ركائز خطة عمل مجموعة البنك الدولي ال
". وشدد البنك الدولي 2021تغير المناخ التي أطلقناها في أبريل )نيسان( 

 35على "التزامه بزيادة المستوى المستهدف لتمويل لألنشطة المناخية إلى 
في المئة من إجمالي ارتباطات البنك على مدى السنوات الخمس المقبلة، 

ريس، وتحقيق النتائج التي تكفل ومواءمة تدفقاتنا التمويلية مع أهداف اتفاق با
 دمج اعتبارات المناخ في عملية التنمية".

 زيادة كبيرة بأنشطة دعم الوقود األحفوري 
ويلتزم المجتمع الدولي بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة واتخاذ مزيد من 
الخطوات للتكيف مع آثار تغير المناخ. وأضاف البنك الدولي: "نالحظ ذلك 

لتي أعلنت أهدافًا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خالل مع البلدان ا
مساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ، ومع الممولين والمستثمرين الذين 
أعلنوا مواءمة تدفقاتهم المالية مع أهداف اتفاق باريس، والبلدان والشركات 

ثل بيان الملتزمة بالسعي لبلوغ صافي االنبعاثات إلى الصفر، وبيانات م
الصين في اآلونة األخيرة عن عزمها الكف عن بناء محطات جديدة لتوليد 

 الكهرباء تعمل بالفحم في الخارج".
في الوقت نفسه، فإن هناك تزايدًا في أنشطة دعم الوقود األحفوري، 
والتهاون في فرض ضريبة الكربون، ونادرًا ما ُتتَخذ قرارات جريئة إليقاف 

الحالي من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وإيقاف بناء تشغيل األسطول 
محطات جديدة. ويجري بناء الكثير من مرافق البنية التحتية وفقًا لمعايير عفا 
عليها الزمن أو من دون معايير على اإلطالق، وال تزال التنمية الحضرية 

ت العشوائية مستمرة في مناطق معرضة للخطر مثل السهول الفيضية ومخرا
 السيول والمناطق الساحلية.



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

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

 ــ 6ــ 

مليون شخص يعيش كثير منهم في  760عالوة على ذلك، ما زال هناك 
أفقر بلدان العالم ومسؤولون عن أقل من عشر االنبعاثات العالمية لغازات 
الدفيئة، وبالفعل يعانون ندرة مصادر الطاقة. وهذه البلدان في حاجة إلى 

منخفض االنبعاثات الكربونية وبطريقة  النمو والتنمية بخطى أسرع وعلى نحو
تكفل الصمود في وجه الصدمات. وهي أيضاً في حاجة إلى القيام باستثمارات 
كبيرة في أنشطة التكيف وإدارة المخاطر ألنها في الغالب أكثر البلدان تأثرًا 

 بالظواهر المناخية العاتية والكوارث الطبيعية.
 دائرة الفقر تتسع عالمياً 

نك الدولي، "ُتبِين هذه السلسلة من مذكرات السياسات عن الدورة ويقول الب
من مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، األولويات الرئيسة لخطتنا  26الـ

بشأن تغير المناخ. وقد أضفنا إلى مجموعتنا من الدراسات التشخيصية 
بتعميمها في  الرئيسة التقارير الُقطرية عن المناخ والتنمية التي نقوم بالفعل

بلدًا. وستقدم هذه التقارير بيانات ونتائج دراسات تشخيصية مهمة لتحديد  25
وترتيب أولوية اإلجراءات التي تساعد على تحقيق خفض كبير النبعاثات 

 غازات الدفيئة وبناء قدرات التكيف والصمود.
وذكر البنك الدولي أن "العمل المناخي يتطلب التزامًا قويًا من جانب 

لبلدان، ولذلك ُتعطي خطتنا بشأن تغير المناخ أولوية لمساندة البلدان في ا
تفعيل مساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ واستراتيجياتها طويلة األجل، 
وذلك بغية مساعدة البلدان على إنشاء روابط أفضل بين التزاماتها المناخية 

 وأهدافها اإلنمائية.
ناخ أولوية للتكيف ألن تغير المناخ وتعطي خطتنا بشأن تغير الم

والكوارث الطبيعية تؤثِّر على أفقر فئات السكان وأشدها حرمانًا أكثر من 
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غيرهم. وتظهر تحليالتنا أن تغير المناخ قد يؤدي إلى سقوط ما يربو على 
وإلى هجرة أكثر من  2030مليون شخص في هوة الفقر بحلول عام  130
، ولذلك، من الضروري االستثمار 2050مليون شخص بحلول عام  200

في أنشطة التكيف مع تغير المناخ لمساعدة البلدان والشركات على أن تصبح 
 أقدر على الصمود ومجابهة الصدمات".

وتابع، "في ما يتعلق بالتحوالت في أنظمتنا، فإننا ُنركز على أكثر األنظمة 
لنقل، والزراعة، واستخدام إطالقاً لالنبعاثات: الطاقة، والصناعات التحويلية، وا

األراضي والمدن. ونظرًا ألن قطاع الطاقة مسؤول عن ثالثة أرباع االنبعاثات 
العالمية، فإن خطتنا بشأن تغير المناخ ُتشدد على التحول في مجال الطاقة، 
حيث نساند البلدان والجهات المتعاملة معنا من القطاع الخاص على التحول 

مرتفعة االنبعاثات الكربونية من خالل تحول  بعيدًا عن أنظمة الطاقة
 منصف".

 دعم السياسات وتهيئة بيئة داعمة لالستثمار
ويتطلب العمل المناخي االنخراط في طائفة واسعة من األنشطة منها دعم 
السياسات، وتهيئة بيئة داعمة لالستثمار، وإعداد وتصميم المشروعات، واألهم 

هو يتطلب منحًا مقابلة، وحيثما أمكن من ذلك كله، تمويل المشروعات. و 
 -التجاري والميسر والمنح  -التمويل الهجين، مختلف أشكال رأس المال 

 لتمويل المكون المناسب في كل مشروع.
ومع حرص العالم على تعزيز تمويل العمل المناخي، فمن الضروري 

خدمي إعداد مشروعات عالية األثر، ودراسة معايير التبادل بين مقدمي ومست
رأس المال المناخي. وستكون الشراكات وجهود التنسيق، بما في ذلك من 
خالل البرامج القطرية، وإيجاد سبل مبتكرة لتجميع الموارد من المؤسسات 
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والشركات الخاصة التي تتطلع إلى الوفاء بالتزاماتها بالوصول إلى صافي 
المتاح من أجل االنبعاثات إلى الصفر، ذات أهمية بالغة لتعزيز التمويل 

 تحقيق نتائج فعالة.
وذكر البنك الدولي أنه يمتلك آلية قوية لمساندة البلدان النامية في السعي 
لتحقيق أولوياتها المناخية واإلنمائية. كما أنه يقدم أكبر تمويل مناخي للبلدان 
النامية، وعلى مدى السنوات األربع الماضية، قدم البنك في المتوسط أكثر 

يار دوالر للتمويل المناخي. وسنذهب أبعد من ذلك، فقد ارتبطنا مل 21من 
مليار دوالر سنويًا في المتوسط، دون احتساب الموارد التي تمت  25بتقديم 

إلى  2021تعبئتها من الغير، خالل فترة الخطة الجديدة من السنة المالية 
فض ، وذلك من خالل مشروعات وبرامج فعالة تكفل خ2025السنة المالية 

انبعاثات الدفيئة، وتشجع على التكيف والحد من الفقر وعدم المساواة وتحسين 
النواتج اإلنمائية. وقال إن معالجة تغير المناخ هدف عاجل ويحرص نهجنا 

 على تحويل الطموحات إلى أفعال.
 خطة عمل تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة

إلى النهوض  2025 /2021وتهدف خطة العمل المتعلقة بتغير المناخ 
بجوانب تغير المناخ في نهج مجموعة البنك الدولي للتنمية الخضراء والمرنة 
والشاملة، والذي يسعى إلى القضاء على الفقر واالزدهار المشترك من منظور 
االستدامة. في خطة العمل، سيدعم البنك الدولي، البلدان والعمالء من القطاع 

مناخي، بهدف تحسينات قابلة للقياس في الخاص لتعظيم تأثير التمويل ال
 التكيف والمرونة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة القابلة للقياس.

وتنظر خطة العمل أيضاً في األهمية الحيوية لرأس المال الطبيعي والتنوع 
البيولوجي وخدمات النظم البيئية وستزيد من دعم الحلول القائمة على الطبيعة، 
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فيف والتكيف. وكجزء من جهود دفع العمل المناخي، تتمتع نظراً ألهميتها للتخ
مجموعة البنك الدولي بسجل طويل في المشاركة في الشراكات الرئيسة 
والمنتديات رفيعة المستوى التي تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية للتصدي 

 لتغير المناخ.
اء"، وتمثل خطة العمل الجديدة تحواًل من الجهود إلى المشاريع "الخضر 

إلى تخضير االقتصادات بأكملها، ومن التركيز على المدخالت، إلى التركيز 
على اآلثار، حيث يركز البنك الدولي على تكامل المناخ والتنمية وتحديد 
وترتيب أولويات العمل بشأن أكبر فرص التخفيف والتكيف، مع استخدام 

الخاص بطرق تحقق  هؤالء لدفع تمويل المناخ لدينا واالستفادة من رأس المال
 أكبر قدر من النتائج.

وهذا يعني مساعدة أكبر الجهات المسببة لالنبعاثات على تسوية منحنى 
االنبعاثات وتسريع االتجاه التنازلي وزيادة التمويل للتكيف لمساعدة البلدان 
وعمالء القطاع الخاص على االستعداد والتكيف مع تغير المناخ مع السعي 

 إنمائية أوسع وصواًل إلى تحقيق التنمية المستدامة. إلى تحقيق أهداف
https://www.independentarabia.com/node/273381/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%
D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-3-
%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1 
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 المركزي األمريكي يبدأ تقليص شراء السندات - 2

 جعفر قاسم: -واشنطن  
قرر االحتياطي الفيدرالي )المركزي األمريكي(، األربعاء، تقليص برنامجه 

مليار دوالر شهريا، اعتبارا من نوفمبر/تشرين  15للتحفيز النقدي بمعدل 
-الفائدة الرئيسية ضمن نطاق صفرالثاني الحالي، لكنه أبقى على أسعار 

 بالمئة. 0.25
وقال المركزي األمريكي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، 

في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه االقتصاد نحو أهداف “استمر يومين: 
اللجنة، قررت البدء في تقليل الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات األصول 

مليارات دوالر لألوراق المالية  5دوالر لسندات الخزانة ومليارات  10بمقدار 
 ”.المدعومة بالرهن العقاري 
، يحافظ المركزي األمريكي على مشتريات 2020ومنذ مارس/آذار 

مليار دوالر ألوراق  40مليار دوالر شهريا لسندات الخزانة، و 80بمعدل 
 مالية للشركات مدعومة برهون عقارية.

ابتداًء من وقت الحق من هذا الشهر، ستزيد “بيانه اليوم، وقال البنك، في 
مليار دوالر شهرًيا  70اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما ال يقل عن 

مليار  35واألوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة بما ال يقل عن 
ا من سندات ابتداًء من ديسمبر، ستزيد اللجنة حيازته“وأضاف: ”. دوالر شهرًيا

مليار دوالر شهرًيا واألوراق المالية المدعومة  60الخزانة بما ال يقل عن 
 ”.مليار دوالر شهرًيا 30بالرهن العقاري بما ال يقل عن 

مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا “وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها 
 ”.استدعت التغييرات في التوقعات االقتصادية
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من المناسب “قال االحتياطي الفيدرالي إنه يرى إنه من جهة أخرى، 
الحفاظ على هذا النطاق لسعر الفائدة حتى تصل ظروف سوق العمل إلى 
مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد األقصى للتوظيف، وارتفاع التضخم 

 ”.في المائة على المدى الطويل 2إلى 
في آخر قراءة خالل بالمئة  5.4وسجل التضخم السنوي ارتفاعا بنسبة 

 سبتمبر/أيلول، وهو بالفعل يتجاوز كثيرا المعدل المستهدف.
بسبب ارتفاع ” مؤقت“لكن االحتياطي الفدرالي يرى أن ارتفاع التضخم 

أسعار الطاقة ونقص السلع في بعض القطاعات جراء االرباك في سالسل 
 /https://www.raialyoum.com/1416151-2األناضول   التوريد. 

 
 كيف ستغير العمالت الرقمية شكل االقتصاد العالمي؟ - 3

تريليون دوالر ومحللون: تجاوزت حمالت التضييق  2.4قيمتها أعلى من 
 وال بديل عن التعامل معها

  2021أكتوبر  15الجمعة    اندبندنت عربية ووكاالت 
في المئة رابحة  4.7ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية بـ  
 مليار دوالر )أ ف ب( 110.4نحو 

صعودها وعودتها إلى  العمالت الرقمية في الوقت الذي تواصل فيه
سوف تغير من  العمالت المشفرة محللون أنتسجيل مستويات قياسية، كشف 

 شكل وأداء االقتصاد العالمي خالل الفترة المقبلة.
أم سي" لالستثمار،  يرى محمود شكري، المدير التنفيذي لمجموعة "إي

أن االقتصاد العالمي يواجه بالفعل تغيرات كبيرة، بخاصة أنه بعد كل أزمة 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
https://www.independentarabia.com/node/266976/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-10-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA#overlay-context=node/268276/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2589-%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25A3%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2585
https://www.independentarabia.com/node/262331/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9#overlay-context=node/266976/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9/%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-10-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA
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يشهدها العالم يبدأ االقتصاد في التغير. مشيرًا، في حديثه إلى "اندبندنت 
عربية"، إلى أن العمالت الرقمية "تمكنت خالل الفترة الماضية من االستحواذ 

الستثمارية في العالم، وحققت انتشارًا واسعًا على شريحة كبيرة من السيولة ا
على الرغم من حمالت التضييق والتشديد التي تمارسها جميع الحكومات ضد 

 هذه السوق".
وقال شكري إن حجم االنتشار الكبير لتداوالت العمالت الرقمية "يمكن 
أن يعطي مؤشرًا على ضخامة هذه السوق، ويؤكد أنها واعدة على الرغم من 

رها سواء على أداء العمالت الرئيسة أو التحويالت المالية أو استخدامها مخاط
في أنشطة غير مشروعة، لكن المزايا التي تحتويها هذه السوق تؤكد ضرورة 
أن تتجه البنوك المركزية والحكومات على مستوى العالم إلى تقنينها والتعاطي 

 معها بشكل إيجابي".
 مدفوعات سريعة وسهلة

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن العمالت الرقمية  وقبل أيام،
المشفرة توفر مدفوعات سريعة وسهلة من خالل خدمات مالية مبتكرة، إضافة 
إلى وصول شامل إلى أجزاء من العالم، هذا بخالف السرية الكاملة بفضل 
نظام التشفير البيئي. لكن تظل مخاطر حماية المستهلك كبيرة بالنظر إلى 

 دودية أو عدم كفاية اإلفصاح والرقابة.مح
وإلى جانب الفرص، تأتي التحديات والمخاطر. حيث يصف أحدث تقرير 
عن االستقرار المالي العالمي، المخاطر التي يشكلها نظام التشفير البيئي، 
 ويقدم بعض خيارات السياسة للمساعدة في التنقل في هذه المنطقة المجهولة.

األصول  وز إجمالي القيمة السوقية لجميعوفق التقرير، فقد تجا
 10ا ، بزيادة قدره2021تريليوني دوالر، اعتبارًا من سبتمبر )أيلول(  المشفرة

https://www.independentarabia.com/node/254516/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-55-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#overlay-context=node/266976/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9/%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-10-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA
https://www.independentarabia.com/node/254516/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-55-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#overlay-context=node/266976/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9/%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-10-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA
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. كما يزدهر النظام البيئي بأكمله، وهو مليء 2020أضعاف منذ أوائل عام 
 بالبورصات والمحافظ وعمال المناجم ومصدري العمالت المستقرة.

من هذه الكيانات تفتقر إلى ممارسات تشغيلية  وذكر الصندوق أن عديداً 
شفرة وحوكمة ومخاطر قوية. على سبيل المثال، واجهت بورصات العمالت الم

اضطرابات كبيرة خالل فترات اضطراب السوق. وهناك أيضًا عديد من 
 الحاالت البارزة لسرقة أموال العمالء المتعلقة بالقرصنة.

حتى اآلن، لم يكن لهذه الحوادث تأثير كبير على االستقرار المالي. ومع 
د ذلك، نظرًا ألن األصول المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا، فمن المقرر أن تزدا

 أهميتها من حيث اآلثار المحتملة على االقتصاد األوسع.
 كيف يمكن حماية المستهلك؟

وكشف صندوق النقد الدولي أن مخاطر حماية المستهلك تظل كبيرة 
بالنظر إلى محدودية أو عدم كفاية اإلفصاح والرقابة. على سبيل المثال، تم 

آالف موجودة  9ألف رمز في مختلف البورصات ونحو  16إدراج أكثر من 
مجلدات،  ليس لديها اليوم، بينما اختفى الباقي بشكل ما. أيضاً فإن عديداً منها

وربما ابتعد المطورون عن المشروع. ومن المحتمل أن يكون بعضها قد تم 
 إنشاؤه فقط ألغراض المضاربة أو حتى االحتيال المباشر.

ًا إلى خلق حيث يؤدي إخفاء الهوية أو التزييف لألصول المشفرة أيض
فجوات في البيانات للمنظمين، ويمكن أن يفتح أبوابًا غير مرغوب فيها لغسل 
األموال، فضاًل عن تمويل اإلرهاب. على الرغم من أن السلطات قد تكون 
قادرة على تتبع المعامالت غير المشروعة، إال أنها قد ال تكون قادرة على 

ذلك، يندرج النظام البيئي  تحديد األطراف في هذه المعامالت. إضافة إلى
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للعمالت المشفرة تحت أطر تنظيمية مختلفة في بلدان مختلفة، ما يجعل 
 التنسيق أكثر صعوبة.

على سبيل المثال، تحدث معظم المعامالت في عمليات تبادل العمالت 
المشفرة من خالل كيانات تعمل بشكل أساسي في المراكز المالية الخارجية. 

واإلنفاذ ليس تحديًا فحسب، بل يكاد يكون مستحياًل من  وهذا يجعل اإلشراف
 دون تعاون دولي.

وذكر التقرير أن العمالت المستقرة، التي تهدف إلى ربط قيمتها عادة 
 4بالدوالر األميركي، تنمو أيضًا بسرعة البرق، مع زيادة المعروض منها 

 مليار دوالر. 120، لتصل إلى 2021أضعاف طوال عام 
فإن مصطلح "العملة المستقرة" يلتقط مجموعة متنوعة جدًا من ومع ذلك، 

أصول التشفير ويمكن أن يكون مضلاًل. ونظرًا لتكوين احتياطياتها، يمكن أن 
تخضع بعض العمالت المستقرة للتشغيل، مع تأثيرات غير مباشرة على النظام 

بشأن المالي. ويمكن أن تكون عمليات التشغيل مدفوعة بمخاوف المستثمرين 
جودة احتياطياتهم، أو السرعة التي يمكن بها تصفية االحتياطيات لتلبية 

 عمليات االسترداد المحتملة.
 ألف دوالر 60"بيتكوين" تقترب من مستوى 

على صعيد التداوالت وخالل الجلسات الخمس الماضية، ارتفعت القيمة 
 110.4نحو في المئة، رابحة  4.7السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية بـ 

مليار دوالر، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 
 مليار دوالر في تعامالت اليوم. 2441.6مليار دوالر إلى  2331.2

الل في المئة خ 2.3"، بينما سجلت ارتفاعًا بيتكوين" وبالنسبة إلى
في المئة، ليجري  10الساعات الماضية، فقد حققت مكاسب أسبوعية بـ 

https://www.independentarabia.com/node/265386/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1#overlay-context=node/266976/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9/%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%258A-10-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA
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دوالر. كما صعدت قيمتها السوقية  59386تداولها اليوم عند مستوى 
مليار دوالر في الوقت الحالي. وبهذا الرقم  1120.5المجمعة إلى نحو 

في المئة من القيمة  45.89تستحوذ "بيتكوين" على حصة سوقية تبلغ 
 مالية للسوق.اإلج

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر 
العمالت المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خالل الساعات الماضية 

في المئة، ليجري تداولها  7.5في المئة، مقابل مكاسب أسبوعية بـ  5.5بـ 
إلى  قية اإلجماليةدوالر. كما صعدت قيمتها السو  3842اليوم عند مستوى 

مليار دوالر في تعامالت اليوم لتستحوذ على حصة سوقية  453.2مستوى 
 في المئة من إجمالي القيمة المجمعة للسوق. 18.56تقدر نسبتها بنحو 

وفيما حلت عملة "بينانس كوين" في المركز الثالث بين أكبر العمالت 
كاسب خالل تداوالت المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة م

في المئة خالل الساعات  2.3في المئة، مقابل تراجع  8.2األسبوع األخير بـ 
دوالرًا. كما سجلت قيمتها  467الماضية، ليستقر سعر العملة عند مستوى 

مليار دوالر، مستحوذة على حصة سوقية  78.58السوقية اإلجمالية نحو 
 في المئة. 3.21تقدر بنحو 

عمالت  10ردانو" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر ونالت عملة "كا
رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خالل تداوالت األسبوع األخير بلغت 

في المئة،  0.9في المئة، مقابل ارتفاع خالل الساعات الماضية بـ  2.7
دوالر. كما استقرت  2.21ليستقر سعرها في تعامالت اليوم عند مستوى 

مليار دوالر، لتحصد قيمة  72.44وقية المجمعة عند مستوى قيمتها الس
 في المئة. 2.96سوقية تبلغ 
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وجاءت عملة "تيزر" في المركز الخامس، بعدما استقر سعر العملة عند 
مليار  58.59مستوى دوالر واحد. كما سجلت قيمتها السوقية اإلجمالية نحو 

 في المئة. 2.80دوالر بحصة سوقية 
 جل مكاسب أسبوعية قوية"بولكا دوت" تس

 10وحققت عملة "إكس ريبل" التي حلت في المركز السادس بين أكبر 
عمالت رقمية من حيث القيمة السوقية مكاسب خالل تداوالت األسبوع األخير 

في المئة،  1.6في المئة، مقابل ارتفاع خالل الساعات الماضية بـ  8.5بلغت 
دوالر. كما ارتفعت  1.16توى ليستقر سعرها في تعامالت اليوم عند مس

مليار دوالر، لتحصد حصة سوقية  54.22قيمتها السوقية المجمعة إلى 
 في المئة. 2.22

وفيما جاءت عملة "سوالنا" في المركز السابع، فقد سجلت مكاسب خالل 
في المئة خالل الساعات  6في المئة مع ارتفاع  4.2تداوالت األسبوع األخير 
دوالر.  160.11ها في تعامالت اليوم عند مستوى الماضية، ليستقر سعر 

مليار دوالر بحصة  48.23كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 
 في المئة. 1.97سوقية تقدر بنحو 

أما عملة "بولكا دوت" التي حلت في المركز الثامن فقد سجلت مكاسب 
في المئة  0.4جع في المئة، مقابل ترا 21.3خالل تداوالت األسبوع األخير 

 40.97خالل الساعات الماضية، لتستقر في تعامالت اليوم عند مستوى 
 دوالر.

مليار دوالر،  40.45كما ارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى مستوى 
في المئة من القيمة اإلجمالية  1.65مستحوذة على حصة سوقية نسبتها 

 للسوق في الوقت الحالي.
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عمالت  10كوين" في المركز التاسع بين أكبر وحلت عملة "يو أس دي 
رقمية من حيث القيمة السوقية، واستقر سعرها عند مستوى دوالر واحد، كما 

مليار دوالر بحصة  32.88استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 
 في المئة. 1.34سوقية تقدر بنحو 

خسائر وجاءت عملة "دوغ كوين" في المركز العاشر، وسجلت العملة 
في المئة  1.1في المئة مقابل خسائر  4خالل تداوالت األسبوع األخير بنسبة 

دوالر.  0.234خالل الساعات الماضية، ليجري تداولها اليوم عند مستوى 
مليار دوالر،  30.84كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 

 في المئة. 1.26لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 
https://www.independentarabia.com/node/268306/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%
D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F 

 
 ديالذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين قرار االحتياطي االتحا - 4

  –)رويترز(  -لندن  
تراجعت أسعار الذهب اليوم األربعاء قبيل قرار مهم لمجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك المركزي األمريكي( إذ يترقب المستثمرون أي إشارات عن 
خططه بشأن تقليص إجراءات التحفيز المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وسط 

 دالئل على ارتفاع التضخم.
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دوالر لألوقية )األونصة(  1780.60بالمئة إلى  0.4الذهب وانخفض 
بتوقيت جرينتش. وتراجعت  0937في المعامالت الفورية، بحلول الساعة 

 دوالر. 1782.10بالمئة إلى  0.4العقود األمريكية اآلجلة للذهب 
األسواق “وقال بيتر فرتيج المحلل لدى كوانتيتيتيف كوموديتي ريسرش 

س االحتياطي االتحادي بدء تقليص التحفيز اعتبارا من تتوقع أن يعلن مجل
اليوم كما تستوعب رفع الفائدة في العام المقبل ليس فقط من جانب االحتياطي 

 ”.االتحادي ولكن أيضا من جانب المركزي األوروبي
بتوقيت  1400وسيعلن االحتياطي االتحادي قراره المرتقب الساعة 

 جرينتش.
تماع بنك إنجلترا المركزي غدا الخميس بعد أن وتترقب األسواق كذلك اج

أظهرت بيانات أن البطالة ليس من المتوقع أن تكون ارتفعت بدرجة كبيرة 
 مما عزز من توقعات رفع الفائدة.

وتراوحت أسعار الذهب بين خسائر محدودة ومكاسب هذا األسبوع وقال 
األسعار خارج  محللون إن قرار المركزي األمريكي قد يكون الحدث الذي يدفع

 هذا النطاق المحدود.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة في المعامالت الفورية 

بالمئة إلى  0.6دوالر لألوقية. وزاد البالتين  23.54بالمئة إلى  0.1
 دوالر. 2021.71بالمئة إلى  0.5دوالر، وصعد البالديوم  1044.27

https://www.raialyoum.com/%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-
%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%b9-

%d8%aa%d8%b1%d9%82%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-

%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/ 
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مخاطر ويقدم توصيات لتجاوز  5البنك الدولي يحذر من  - 5
 كوروناجائحة 

الدول محدودة الدخل تواجه أزمة مزدوجة وصندوق النقد يؤكد على أهمية 
 تخفيض الديون 

  2021أبريل  11األحد    اندبندنت عربية ووكاالت 
 الفقر )أ ب(أزمة كورونا فاقمت الديون العالمية وسط ارتفاع حاالت 

كشف البنك الدولي في تقرير حديث، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم 
أزمات يتصدرها الصراع والعنف،  5كثير من األزمات المستعرة، وعلى رأسها 

إضافة إلى ارتفاع أعداد الالجئين، مع ركود متوسط الدخل، وأيضًا تراكم 
خيرًا األضرار الناجمة من الديون التي يتعذر االستمرار في تحمل أعبائها، وأ

تغير المناخ. وشدد رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، على ضرورة 
التحرك نحو الفرص والحلول التي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً واسع النطاق، 
دون إحداث أضرار بالمناخ أو تدهور بالبيئة أو ترك مئات الماليين من 

"استجاباتنا الجماعية للفقر وتغير المناخ وعدم  األسر في حالة فقر. وأضاف،
المساواة ستكون هي الخيارات المحددة لعصرنا هذا". وأكد رئيس البنك الدولي، 
أن جائحة فيروس كورونا المستجد أحدثت أزمة صحية واقتصادية واجتماعية 
غير مسبوقة، إذ عرضت للخطر أرواح ماليين من الناس وسبل كسب 

لى زيادة معدالت الفقر وتفاقم أوجه عدم المساواة، وضياع ما أرزاقهم، وأدت إ
تحقق من مكاسب إنمائية. ويتطلب السعي من أجل تحقيق تعاف عالمي 

توصيات، أوالها، تقديم دعم مالي وفني متواصل ومتمايز وُموجه  5تنفيذ 
للحكومات والقطاع الخاص، مع ضرورة تنسيق دولي قوي الحتواء آثار 

عياتها، إضافة إلى استئناف التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية الجائحة وتدا 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
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للبلدان، وإرساء األساس لتنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع، 
وأخيرًا مواصلة العمل على نحو وثيق معًا ومع الشركاء اآلخرين لمساعدة 

 استجابة البلدان النامية في مواجهة جائحة كورونا.
 للدول محدودة الدخلأزمة مزدوجة 

يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الوقوف على آليات وحلول  
مبتكرة تساعد على تطبيق فكرة شطب ديون الدول الفقيرة. وتخفيف الديون 
سيكون في مقابل استثمارات "مراعية للبيئة"، بما سياعد الدول الفقيرة على 

دول متدنية الدخل أزمة مزدوجة، فإلى أداء واجبها في هذا الملف. وتواجه ال
جانب الضغوط الممارسة عليها لتسديد دينها، عليها أيضًا مواجهة مشاكل 
بيئية، ما يضعها في وضع ضعف كبير، وفق ما أكدته كريستالينا جورجييفا 
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي أوضحت أنه من المفيد ضرورة 

المشكلتين متحدثة عن "تبادل الدين األخضر".  البحث عن حلول تربط بين
جعلت من األصعب على الدول النامية  19-وشددت على أن "أزمة كوفيد

مواجهة المخاطر المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي" والكوارث البيئية. 
وقالت، إن هذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت 

 واجهة األزمات الصحية واالقتصادية.مساعدات الطوارئ لم
مشيرة إلى أنه من خالل زيادة عبء مديونية الحكومات التي كانت عند 
مستويات قياسية في األساس قبل األزمة، تجد الدول نفسها مع موارد أقل 
الستثمارها في االنتعاش االقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة 

"سنعمل مع البند الدولي وبحلول مؤتمر أكثر. وقالت مديرة الصندوق، 
األطراف السادس والعشرين سنتقدم على صعيد هذا الخيار. بطبيعة الحال 
يعود إلى األطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده". وشددت على أن الضعف 
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أمام الصدمات المناخية يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تخصيص تمويالت 
فع التي قد تستفيد منها كل الدول في حال "أولت دولية. وأشارت إلى المنا

اهتمامًا أكبر لألزمة المناخية" مع إطالق مشاريع توفر فرص عمل جديدة. 
وأضافت، "يكفي أن نأخذ مثال مصادر الطاقة المتجددة التي توفر سبع فرص 

 عمل في مقابل فرصة عمل واحدة في قطاع الفحم التقليدي".
 ة لمجموعة البنك الدوليبابا الفاتيكان يوجه رسال

وفي رسالة للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، طالب المشاركين في اجتماعات 
الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بضرورة وضع نموذج 
"لتعاف" قادر على توليد حلول جديدة أكثر شمواًل واستدامة لدعم االقتصاد 

والمجتمعات المحلية على تحقيق أسمى طموحاتها الحقيقي، ومساعدة األفراد 
وخير العالم أجمع. وشدد على ضرورة التركيز على نموذج للحياة االقتصادية 

يحقق اإلنصاف واالستدامة، بحيث ال تمتلك فيه أقلية ضئيلة  واالجتماعية
من سكان العالم نصف ثرواته. وقال إنه يجب إيجاد أشكال جديدة وخالقة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تراعي صوت الفقراء من المشاركة 
وتلتزم إشراكهم في بناء مصيرنا المشترك. كما طالب بأهمية نشر "ثقافة 
التالقي" التي ُيمكن فيها االستماع لكل صوت، ويستطيع الجميع االزدهار، 
وإيجاد نقاط التواصل وبناء الجسور، وتصور مشروعات طويلة األجل تشمل 

لجميع وال تقصي أحدًا. مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى خطة عالمية ا
قادرة على خلق مؤسسات جديدة أو إحياء المؤسسات القائمة، ال سيما تلك 
التي تتعلق بالحوكمة العالمية. كما شدد على ضرورة المساعدة في بناء شبكة 

ية المتكاملة لجميع جديدة من العالقات الدولية من أجل النهوض بالتنمية البشر 
  الشعوب.
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وأوصى بابا الفاتيكان بمنح األمم األفقر واألقل نموًا : الوصول لألسواق 
حصة فعالة في اتخاذ القرارات، وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية، مع 
تحقيق خفض كبير في أعباء الديون على البلدان األكثر فقرًا التي تفاقمت 

مساعدة الناس على تطوير اللقاحات والحصول جراء الجائحة، إضافة إلى 
عليها وعلى الرعاية الصحية والتعليم والوظائف. مع العمل على الحد بدرجة 
كبيرة من استهالك الطاقة غير المتجددة، أو مساعدة البلدان األفقر على 
وضع سياسات وبرامج للتنمية المستدامة، وأيضًا تغطية تكاليف االبتكار 

لغرض. وشدد على ضرورة االلتزام بالتضامن االقتصادي المطلوب لذلك ا
والمالي واالجتماعي أكثر كثيرًا من المشاركة في أعمال سخاء وكرم متفرقة، 
مع مكافحة األسباب الهيكلية للفقر وعدم المساواة واالفتقار إلى العمل واألرض 

ي أوسع والمسكن والحرمان من الحقوق االجتماعية والعمالية. وقال التضامن ف
معانيه هو السبيل إلى صنع التاريخ، وأيضًا تدعيم األسواق المالية بقوانين 
وتشريعات تنظيمية تكفل أن تعمل من أجل الخير العام، وتضمن أن يكون 
هدف التمويل ليس مجرد مضاربة . وقال، "إنما نحتاجه حقًا هو التضامن 

غي لنا السماح لقانون في اللقاحات على نحو يحظى بتمويل عادل، ألنه ال ينب
 السوق بأن تكون له الغلبة على قانون المحبة والصحة للجميع".

https://www.independentarabia.com/node/211326/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

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

D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-5-

%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9 
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مع انطالق قمة المناخ: "صفر كربون" ال تعني نهاية عصر  - 6

 النفط والغاز
 آفاق اقتصادية جديدة لتكنولوجيا تستوعب تخزينه وإعادة استخدامه

  صحافي متخصص في الشؤون الدولية مصطفى أحمد  

 15:39 2021نوفمبر  1االثنين  
زخم إعالمي وبيئي يحذر من اقتراب العالم  قمة المناخ العالمية يرافق    

 من "نقطة الالعودة" في تغير المناخ )رويترز(
( في العاصمة االسكتلندية، 26كوب تنعقد قمة المناخ العالمية )

غالسكو، وسط تظاهرات أنصار البيئة، وبعد زخم إعالمي يحذر العالم من 
إذا لم يتصرف بسرعة وحسم  تغير المناخ أنه يقترب من "نقطة الالعودة" في

 .الحتباس الحراري المسببة ل االنبعاثات للحد من
وبغض النظر عما يمكن أن تتوصل إليه القمة من اتفاقات ملزمة لنحو 

عالمية، فإن الوعي العام عالميًا بشأن دولة أعضاء في اتفاقية المناخ ال 230
خطر التغيرات المناخية آخذ في االزدياد. وما أعلنته بعض الدول الكبرى من 

يصب في  2030أهداف طموحة لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 
إمكانية تحقيق المستهدف الذي حددته األمم المتحدة بوصول العالم إلى 

 حو ثالثة عقود.معدالت "صفر كربون" في غضون ن
ومن أبرز تلك التعهدات، مبادرة االنفاق على "االقتصاد األخضر"، أي 
منخفض أو منعدم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في الواليات المتحدة بحزم 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/node/273136/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/273136/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/273136/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/264476/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/270066/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.independentarabia.com/node/249041/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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السعودية مالية بتريليونات الدوالرات في الواليات المتحدة، وكذلك مبادرة "
" باستثمارات بلغت عشرات مليارات الدوالرات. وحتى اآلن، هناك الخضراء

تريليونات أكثر تم التعهد باستثمارها في التحول االقتصادي نحو الطاقة 
 المتجددة وتكنولوجيا خفض االنبعاثات في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

 "صفر كربون"
يخلط البعض بين هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية وبين كالم 
مرسل في اإلعالم وحتى تصريحات البعض بأن عصر النفط والغاز والفحم، 

ات كربونية، يوشك وكل أنواع الوقود األحفوري الذي ينتج عن حرقه انبعاث
على نهايته. وهذا غير صحيح تمامًا، على الرغم مما نشهده من توجه نحو 

 توليد الطاقة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، وغيرها.
فما زال النفط والغاز المحرك الرئيس لالقتصاد العالمي، وحسب معظم 

على ذلك من االقتصاديين والمحللين سيظل كذلك لعقود مقبلة. وليس أدل 
مطالبة الرئيس األميركي جو بايدن في قمة العشرين في روما الدول المنتجة 
للنفط والغاز بزيادة إنتاجها. كما أن كندا مثاًل تستثمر بشكل هائل في 
مشروعات إنتاج النفط والغاز بمعدالت تفوق بمراحل استثماراتها في الطاقة 

 المتجددة.
المقوالت، خصوصًا عبر وسائل  حتى ما يعتمد عليه الترويج لتلك

التواصل على اإلنترنت، من التوسع في استخدام وسائل النقل التي تعمل 
بالكهرباء وغير ذلك فهذا ال يعني االستغناء عن النفط والغاز. فالسيارات 
الكهربائية تستخدم الكهرباء التي يتم توليدها بكثافة أكبر لتلبية االحتياجات 

لبية محطات توليد الطاقة في العالم تعمل بالنفط والغاز، الجديدة. وما زالت غا

https://www.independentarabia.com/node/271401/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
https://www.independentarabia.com/node/271401/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9
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وحتى الفحم الذي تفوق معدالت االنبعاثات من حرقه بمراحل االنبعاثات من 
 حرق النفط والغاز.

أما هدف صفر انباعاثات كربونية فيعني ببساطة هو وصول أي مصنع 
عاثات أو شركة أو مؤسسة أو دولة إجمااًل إلى تساوي ما يصدر من انب

كربونية عنها مع ما تقوم به من تصيد للكربون من المنبع أو من الجو وإعادة 
استخدامه بصورة بيئية سليمة أو تخزينه. وال يعني صفر انبعاثات التوقف 
عن االستخدامات الصناعية وغيرها للمواد المسببة لالنبعاثات، بل يعتمد على 

ون وتحول دون إسهامه في مدى ما تمتصه تلك القطاعات والدول من الكرب
 االحتباس الحراري للغالف الجوي.

 تجارة نقاط الكربون 
لتحقيق معادلة مساواة االنبعاثات مع التقاطها وحبسها، طرح نظام "نقاط 

. وتمنح الدول 2005الكربون" في قمة المناخ الشهيرة في كيوتو باليابان عام 
ناسب مع حجم االنبعاثات الموقعة على اتفاقية المناخ عددًا من النقاط يت

منها، وتتولى الحكومات التصريح بتلك النقاط للقطاعات والشركات 
والمصانع. وأدى ذلك إلى سوق جديدة لتجارة نقاط الكربون، بمعنى أن 
القطاعات أو الدول التي تستنفد نقاطها، أي تزيد انبعاثاتها عما هو مسموح 

م تستنفد نقاطها، أي تعتبر سالبة لها، يمكن أن تشتري نقاطاً من غيرها ممن ل
 االنبعاثات.

ساهم هذا النظام، الذي هدف وقتها إلى خفض االنبعاثات بحلول عام 
في توجه الدول والقطاعات والصناعات المختلفة إلى موازنة تكلفة  2012

االنبعاثات مع النقاط المتاحة لها، بل إن البعض استفاد من تجارة نقاط 
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لوجيا حبس االنبعاثات من مصدرها في المصانع وغيرها الكربون بإدخال تكنو 
 من النشاطات ليبيع ما لديه من نقاط كربون.

 آفاق تكنولوجية
أدى ذلك إلى تطوير تكنولوجيات ما زالت في مهدها اللتقاط االنبعاثات 
الكربونية من مصدرها أو تصيدها من الهواء وضغطها لتنقل عبر أنابيب أو 

امها أو حقنها في طبقات األرض لتعزيز مواقع بالشحن إلعادة استخد
 أو في قاع البحار والمحيطات. ري الوقود األحفو  تكوين

وتتنوع تلك التكنولوجيا بين ما يتم استخدامه في محطات الطاقة أو 
المصانع، حيث تقوم بحبس االنبعاثات قبل انطالقها في الجو وتحولها إلى 

تصيد شكل قابل للتقل إلعادة التدوير أو التخزين وما تم تطويره أخيرًا ل
 من الهواء وضغطه وإعادة تدويره. الكربون 

تفتح تلك التكنولوجيات آفاقًا أمام استثمارات جديدة في وقت وصلت فيه 
ترب من التشبع. على سبيل المثال، قطاعات االقتصاد التقليدي إلى مرحلة تق

تطور الصين حاليًا تكنولوجيا جديدة اللتقاط/ تصيد الكربون وإعادة تدويره 
لتتمكن من خفض انبعاثاتها الملوثة للبيئة. كذلك تفعل أستراليا على مستوى 
أقل. وأستراليا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للفحم في العالم، كما أن 

ول العالم التي ما زالت تستخدم الفحم على نطاق واسع في الصين من بين د
 توليد الكهرباء.

وحسب أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر مطلع أكتوبر )تشرين 
األول(، فإن تكنولوجيا صيد والتقاط الكربون وإعادة تدويره ساعدت على 

مليون طن متري من ثاني أكسيد  40تخليص الغالف الجوي من نحو 
مشروعًا  30تم طرح نحو  2017كربون. ويشير التقرير إلى أنه منذ عام ال

https://www.independentarabia.com/node/129731/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/129731/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/129731/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/272471/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/272471/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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لصيد والتقاط الكربون وإعادة تدويره أو تخزينه في أميركا الشمالية وأوروبا 
والشرق األوسط وآسيا. ويخلص التقرير إلى أنه لدى اكتمال تلك المشروعات 

يصل إلى سيتضاعف حجم ما يتم التخلص منه من الكربون ثالث مرات ل
 مليون طن متري. 130قرابة 

 100ومع استمرار نمو الطلب العالمي على النفط، متجاوزًا مستوى 
مليون برميل يوميًا، ستزيد االنبعاثات، ومعها يزيد الطلب على تكنولوجيا 
التقاط الكربون وصيده وإعادة تدويره وتخزينه. وتلك فرصة لمزيد من 

تكنولوجيا جديدة، مثل حبس الكربون  المشروعات في هذا المجال، وتطوير
المنبعث من وقود سفن الشحن الكبيرة مثالً وتحويله مباشرة إلى مواد تدفن في 
قاع مساراتها البحرية، وسينشط ذلك سوق تجارة نقاط انبعاثات الكربون 

 العالمية.
https://www.independentarabia.com/node/273176/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B5%D9%81%D8%B1-

%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-
%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 
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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 - Who is to blame for our nation's debt? 
by Washington Examiner, |  | December 04, 2021  
The Supreme Court should think differently about abortion 
Between former President Donald Trump and President Joe 

Biden, trillions of dollars have been poured into extra government 
spending ostensibly in response to the pandemic. Even aside from 
concern about inflation, one wonders whether this will have pushed 
America's dire fiscal condition over the edge toward catastrophe. 

A new report from the Mercatus Institute offers only the cold 
comfort that recent profligacy has not brought on disaster only 
because we were heading for disaster decades before that. 

 
Great Society entitlement programs were enacted more than 50 

years ago without much understanding or interest in how they'd 
affect the healthcare market or how life expectancy would increase. 
These miscalculations have produced liabilities far exceeding all 
others. 

Today, 59% of the federal government's long-term fiscal 
imbalance is a direct result of policies enacted between 1965 and 
1972. Another 3.5% comes from Medicaid expansions during the 

https://www.washingtonexaminer.com/author/washington-examiner
https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/community-family/the-supreme-court-should-think-differently-about-abortion?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail
https://www.washingtonexaminer.com/tag/donald-trump?utm_campaign=autolink&utm_source=internal&utm_medium=autolink
https://www.mercatus.org/system/files/blahous_why-we-have-federal-deficits_mercatus-research_v1.pdf


  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 29ــ 

1980s and 1990s, and a further 13% is a result of Obamacare's 
Medicaid expansion and its insurance subsidies. 

Everything from Jimmy Carter to the present is small potatoes 
compared to the liabilities created during the Johnson and Nixon 
eras. If you are reading this, the deck was stacked against fiscal 
responsibility when you were a child or before you were born. As 
the study puts it, "The current-law federal fiscal imbalance cannot 
be corrected until there is action to moderate the automatic 
spending growth effectuated during 1965-1972." 

Unless lawmakers correct mistakes of the distant past — don't 
hold your breath waiting for them even to consider doing so — 
there would be no path to a sound fiscal future even if Congress 
suddenly started spending appropriately where it has the discretion 
to do so. 

It is entitlements, rather than waste and pork, that pose the 
danger. Democrats retained at least a weak grasp of this when 
George W. Bush was talking about Social Security reform 15 years 
ago. They argued that it was Medicare that needed reform, not 
Social Security. 

But this is one of the many things Democrats have unlearned 
since then. Today, they demand Medicare for all, which would take 
a fiscally unsustainable program and make tens of millions more 
people utterly dependent on it. 

Medicare's trust fund will run out of money five years from now, 
at which point it will no longer be authorized to spend anything 
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beyond what it collects in premiums and payroll taxes. Congress 
will probably just buckle and pay for Medicare out of general funds. 

One would hope Congress would learn from its mistakes, but 
Democrats are instead determined to repeat them. Biden's 
proposed social spending would add $791 billion to federal deficits 
in just five years. If all the new spending programs were made 
permanent, it would add trillions more. The best thing we can do 
to get the United States out of its debt hole is to stop digging. 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A
A%D8%B4%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%
D9%8A-2370575319837808/?ref=pages_you_manage 

 
8 - Gry na telefon rosną w siłę. Szansa dla 

polskich producentów 
Produkcje na urządzenia mobilne zyskują coraz większą 

popularność. Są też postrzegane jako nowy obszar mediów 
społecznościowych. 

 Foto: Adobe Stock 
Katarzyna Kucharczyk 02.12.2021 
Rynek gier w 2024 r. będzie miał wartość prawie 220 mld 

dolarów i za połowę będą odpowiadały gry mobilne, to najszybciej 
rosnący segment – podaje portal Newzoo. 

W te hity grają na smartfonach Polacy 

https://www.rp.pl/autor/7281-katarzyna-kucharczyk
https://cyfrowa.rp.pl/gry-e-sport/art17921681-w-te-hity-graja-na-smartfonach-polacy
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Pandemia i lockdowny sprawiły, że coraz więcej czasu 
spędzamy w swoich telefonach komórkowych. Nic dziwnego, że 
rynek produkcji gier na te urządzenia rośnie jak szalony. 

Największym rynkiem gier niezmiennie są Chiny z wartością 
przekraczającą 44 mld dolarów. Liczbę osób posiadających dostęp 
do sieci szacuje się tam na 946 mln. Wiceliderem są Stany 
Zjednoczone z rynkiem o wartości 42 mld dolarów, a kolejne dwa 
miejsca przypadają Japonii i Korei Południowej. W Azji największą 
popularnością cieszą się gry mobilne i to właśnie z tamtych rynków 
płynie zapotrzebowanie na nowe tytuły. 

 
Szansa dla naszych 
Perspektywiczny rynek gier mobilnych jest szansą dla polskich 

producentów, specjalizujących się w tego typu tytułach. Jednym z 
wiodących jest wrocławski Ten Square Games. Jego gra „Fishing 
Clash" okazała się globalnym sukcesem, a w tym roku – po długim 
oczekiwaniu na licencję – weszła do Chin. Studio ocenia debiut 
jako udany. Gra osiągnęła 1,2 mln pobrań w pierwszych trzech 
miesiącach obecności na tym rynku. Dzięki bliskiej współpracy z 
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jednym z największych lokalnych wydawców, NetEase, jest 
dostępna w chińskim iOS, a obecnie wchodzi na Bilibili and Momoy, 
czyli na pierwsze z wielu lokalnych platform streamingowych 
Androida. Efektem pierwszych kampanii pozyskiwania chińskich 
użytkowników jest miejsce w pierwszej trójce najczęściej 
pobieranych i pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych gier 
sportowych na iOS. 

W produkcje mobilne gra około 88 proc. ankietowanych – 
wynika z najnowszego raportu AdColony dla Mobiem Polska. 47 
proc. osób gra, żeby wypełnić czas, ale już 40 proc. przyznaje, że 
impulsem do grania jest socjalizacja. Z kolei 8 proc. twierdzi, że 
gra, aby poznać nowe osoby. Ponad połowa respondentów 
spodziewa się, że gry mobilne w pewnym momencie staną się 
nowymi mediami społecznościowymi. 

Obecnie na całym świecie jest prawie 3 mld graczy. To 
oznacza kilkuprocentowy wzrost w stosunku do zeszłego roku. Do 
2024 r. liczba graczy może przekroczyć 3,3 miliarda. 

Najwięksi producenci gier mobilnych notowani są na GPW. 
Prym pod względem wyceny wiodą Ten Square Games (2,5 mld 
zł) i Huuuge (2,3 mld zł). W czwartek opublikowano informacje z 
branżowego portalu Sensor Tower dotyczące listopadowych 
przychodów z portfela gier obu firm. W Ten Square Games 
wyniosły 7 mln dol., a w Huuuge 17 mln dol. 

W TSG łączne przychody są na zbliżonym poziomie do 
zeszłego miesiąca, co jest zgodne z oczekiwaniami. 
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– Na uwagę zasługuje „Fishing Clash", którego łączne 
przychody z Androida osiągnęły 4 mln dol. wobec 3 mln dol. w 
poprzednim miesiącu – komentuje Konrad Księżopolski, dyrektor 
działu analiz Haitong Banku. 

Z kolei Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM, zwraca uwagę, że 
Ten Square i Huuuge wygaszają pod koniec roku kampanie 
marketingowe ze względu na wysokie koszty reklam, co przekłada 
się na spadek dynamiki przychodów firm. – Ponadto jeżeli patrzymy 
na Ten Square, to nie możemy zapomnieć o sprawdzeniu wyników 
dla niedawno przejętej firmy Rortos oraz gry „Fishing Clash" na 
rynku chińskim – podkreśla Tkocz. 

Z kolei Michał Wojciechowski, ekspert Ipopemy Securities, 
zwraca uwagę, że bazą do porównań jest bardzo dobry październik, 
w którym „Fishing Clash" odnotował najlepszy wynik od kwietnia 
tego roku, a kwiecień był ostatnim miesiącem niedotkniętym 
jeszcze zmianami polityki prywatności Apple. 

W przypadku Huuuge listopadowe dane sprzedażowe były 
bardziej pod presją. 

– Spodziewamy się natomiast, że spółka wynagrodzi słabsze 
przychody poprawą marży EBITDA, dzięki obniżeniu budżetów 
marketingowych – mówi ekspert Ipopemy. Dodaje, że dla grupy 
Huuuge kluczowe są teraz perspektywy gry „Traffic Puzzle", której 
skalowanie powinno rozpocząć się w przyszłym roku. 

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

https://www.rp.pl/media/art19162441-gry-na-telefon-rosna-w-sile-
szansa-dla-polskich-producentow 
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9 - Workers can’t afford Biden’s pro-China Ex-

Im Bank nominee 
BY WASHINGTON EXAMINER  DECEMBER 03, 2021  
The Export-Import Bank already has a troubling history of 

subsidizing China’s largest financial institutions. Unfortunately, 
President Joe Biden’s nominee to lead the Ex-Im Bank, Reta Jo 
Lewis, appears likely to embrace that past. 

For decades, the bipartisan consensus in Washington was that 
the economic modernization of communist China would, as if by 
magic, create a demand for and a willingness to adopt democratic 
reforms. It is long past time to admit that this reasonable-sounding 
aspiration has failed. The United States needs an Ex-Im Bank 
nominee who understands that China is a threat, not a partner. 
Lewis is not that nominee. 

China has swiftly become wealthy since Deng Xiaoping opened 
its markets to international trade in the late 1970s. Indeed, China's 
abandonment of socialist ideology and its embrace of free-market 
capitalism has lifted a billion Chinese people out of poverty, 
dramatically reducing world poverty in the process. That is a good 
thing, but it is also something to worry about as long as China's 
government remains in the hands of genocidal psychopaths. 

In sheer size, China's economy is set to overtake that of the 
U.S. sometime in the 2030s, and there is no political liberalization 
on the horizon. In fact, China has become more authoritarian and 
belligerent in recent years. Its government brutally crushed dissent 

https://www.washingtonexaminer.com/author/washington-examiner
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and destroyed democracy in Hong Kong, trampling its own 
international commitments. It practices genocide against its own 
minority Uyghur population. It constantly threatens its neighbors — 
especially Taiwan, which is now under a near-constant threat of 
military invasion, but also Vietnam, Japan, the Philippines, and 
Indonesia, who find their territorial waters and sea lanes under 
threat from constant Chinese imperialistic expansionism. 

Every agency of the U.S. government should be looking to 
contain and isolate China whenever possible. To the extent that the 
federal government does help private sector companies overseas, 
it should be to promote competition against and dominance over 
China, not cooperation and partnership with the communist 
regime's largest state-run enterprises. 

Unfortunately, the Ex-Im Bank has been subsidizing China’s 
largest state-run firms for decades, including the Industrial and 
Commercial Bank of China, the very entity whose mission is to 
establish China’s commercial dominance worldwide. 

Lewis, Biden’s nominee to be the next president and 
chairwoman of the Ex-Im Bank, appears ready to continue the 
bank’s pro-China policies as if nothing in the world changed. A 
member of then-presidential candidate Hillary Clinton’s National 
Finance Committee, Lewis was later appointed to be a special 
representative under Secretary of State Clinton, assigned to 
develop subnational government relations between Chinese and 
U.S. state and local governments. 
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While serving in the State Department, Lewis told the U.S.-
China Governors Forum that she believed “closer engagement at 
the subnational level will build strategic trust and create new 
opportunities for our companies and workers.” Since leaving the 
State Department, Lewis does not appear to have changed her 
views, signing on to become a “strategic adviser” for the United 
States Heartland China Association, an organization created for 
“building stronger ties” with China. 

Lewis did tell the Senate Banking Committee that she would 
faithfully implement the new “strategic competition with China” 
provisions included in the Ex-Im Bank’s latest reauthorization. 
However, considering her past, senators should doubt her 
commitment. Taxpayers and workers deserve an Ex-Im Bank 
nominee with an established track record of recognizing the threat 
posed by China’s government and its state-run entities. Lewis is 
not that nominee. 

Workers can’t afford Biden’s pro-China Ex-Im Bank nominee 
(washingtonexaminer.com) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/patriotism-unity/workers-cant-afford-bidens-pro-china-ex-im-bank-nominee
https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/patriotism-unity/workers-cant-afford-bidens-pro-china-ex-im-bank-nominee
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 ملة؟هل يتجه لبنان إلى الدولرة الشا - 10

 الثقة بالليرة مفقودة واألنشطة التجارية تسعر سلعها بالدوالر

  albachirmostafa@ صحافي بشير مصطفى  

  2021أكتوبر  31األحد 
 عامل أمان بالنسبة إلى التاجر اللبناني )أ ف ب( األميركيالدوالر 

يبدو أن قدر اللبناني محكوم عليه بالدوالر األخضر، فإذا ما قررت القيام 
الصعبة. ولم ستجد أن األسعار باتت تحدد بالعملة  أسواق لبنان بجولة في

يعد يقتصر األمر على سعر المازوت الذي قامت الدولة بتسعيره رسميًا 
بالدوالر األميركي، وإنما تجاوزه لجميع نواحي الحياة، من المالبس واألحذية 
واألثاث إلى قطع السيارات واألدوات المنزلية واألدوية والمستشفيات وأقساط 

وغيرها من النشاطات التجارية  المدارس الخاصة وإيجار الشقق والمحالت،
  واالقتصادية.
أن عالقة حميمة تربط اللبناني بالدوالر، وأن الدولرة ليست بجديدة  صحيح

ليرة،  1500، إال أن االنتقال من سعر صرف ثابت عند مستوى لبنان في
م على العرض والطلب، أوصل الدوالر إلى مستوى إلى سعر السوق الحرة القائ

ليرة لبنانية. وبالتالي سقطت نبوءات  21000جديد، حيث تخطى عتبة 
ليرة لبنانية، وهو مرشح لالزدياد  12000"حكومة اإلنقاذ" بتثبيته عند مستوى 

مع تزايد المؤشرات السلبية، واتساع العزلة عن المحيط االقتصادي والثقافي، 
  عربي.والعمق ال

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/106176
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/106176
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/106176
https://twitter.com/ALBACHIRMostafa
https://www.independentarabia.com/node/58911/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#overlay-context=node/272521/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A9
https://www.independentarabia.com/node/272741/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC#overlay-context=node/272521/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/106176


  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 38ــ 

 14لذلك أصبح التسعير بالدوالر، يعني مضاعفة فاتورة اللبناني بنحو 
ضعفًا، مقارنة لما كانت عليه الفاتورة قبل ثالث سنوات فقط، ولكنه في 
المقابل، يشكل عامل أمان بالنسبة إلى التاجر، فتقاضي الدوالر يؤشر على 

  الربح.احتفاظه برصيده من العملة الصعبة، وهامش دقيق من 
تطرح ظاهرة الدولرة عدة تساؤالت: هل هي نتيجة لألزمة التي يعيشها 
لبنان؟ أم أنها وليدة لفجوة الثقة التي تتسع يومياً بين اللبناني والطبقة السياسية 
واالقتصادية؟ أم أنها انعكاس تلقائي لالعتماد على الدوالر طوال عقود من 

 من الناحية الواقعية، حيث تحل عملة الزمن؟ ومن ثم هل يعد ذلك أمرًا مقبوالً 
  أجنبية في التعامل مكان النقد الوطني؟

تؤكد ليال منصور، المتخصصة في االقتصاد النقدي، "شئنا أم أبينا، 
نتجه نحو الدولرة الشاملة في لبنان، وباتت أمرًا واقعًا"، وهذا األمر يمكن أن 

ت النقد" من خالل "إلباس يمهِّد العتماد بعض الحلول على غرار "مجلس تثبي
الدوالر األخضر لباس العملة الوطنية في الدولة التي تعاني األزمات، وبلغت 

 االنهيار، حيث يمكن أن يصبح الدوالر اللبناني مساويًا للدوالر األميركي".
  واقع غير مريح

تصف منصور الحالة اللبنانية بأنها "أزمة مزدوجة شديدة الخطورة، وتتمثل 
قدية وأزمة مصرفية، وهي من أشد األزمات التي عايشها لبنان منذ بأزمة ن

تأسيسه". وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة، وتأسيس بيئة اقتصادية معادية 
 لالستثمار.

على صعيد األزمة المالية، فإن لبنان يعاني فقدان الثقة بمصرف لبنان. 
غياب الشفافية، ووفق منصور، فإن هذه األزمة من نتاج قراراته االستنسابية و 
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وأزمة المالءة والسيولة، إلى جانب عدم اللجوء إلى سياسات صارمة لمعالجة 
  آفة الدولرة المزمنة.

كما تسلط منصور الضوء على أزمة الثقة بالليرة اللبنانية، حيث لم يتمكن 
المصرف المركزي من تعزيز ثقة المواطن بالعملة الوطنية، ما أدى إلى تمسكه 

الدوالر األميركي في تعامالته باعتباره عملة موثوقة ومستقرة. أكثر فأكثر ب
 75و 65وتشير منصور إلى االعتماد المستمر على نسبة دولرة مرتفعة بين 

  في المئة.
كما شهد لبنان تضخماً متعاظماً بسبب زيادة حجم الكتلة النقدية من خالل 

. الليرة اللبنانية ىطبع وإصدار نقد جديد، ناهيك بارتفاع معدالت الفائدة عل
ق منصور، أثر ذلك في عدم تشجيع أو تعزيز االستثمارات الداخلية ووف

تا   والخارجية. ويعاني القطاع المصرفي أزمتي مالءة ونقص في السيولة، أدِّ
إلى حجز أموال المودعين وإغالق المصارف أبوابها واعتمادها سياسة 

  استنسابية في تعاملها مع زبائنها.
صور أنه "ال يمكن معالجة األزمة تعتقد من:  هل الحل الجذري ممكن؟

االقتصادية من خالل إصالحات تقوم على إعادة هيكلة الدين والمصارف 
فقط"، فهذه اإلجراءات "يمكن أن تعزز بيئة األعمال، ولكن ال يمكنها أن تعيد 

 الثقة إلى السوق المالية".
جذرية لذلك، فإن "استعادة الثقة بالسوق المالية تحتم اللجوء إلى معالجات 

وإصالحات بنيوية من خالل إعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية 
المعتمدة"، وفق منصور، التي ترى أنه "ال يمكن اعتماد سياسة تحرير سعر 

  الصرف في بلد مدولر كلبنان".

https://www.independentarabia.com/node/187056/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5#overlay-context=node/272521/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A9
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تقترح "نظام صندوق تثبيت القطع" الذي تصفه بـ"أكثر أنظمة تثبيت سعر 
رارًا". وتوضح منصور أنه يقوم على ثالث ركائز، الصرف تشددًا وأمانًا واستق

هي: تحديد سعر ثابت غير قابل للتغيير لصرف العملة اللبنانية بالنسبة إلى 
في  100الدوالر األميركي، تكوين احتياطي من العمالت األجنبية بنسبة 

المئة على األقل من حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، وإلغاء 
وتشير منصور إلى أن اعتماد هذا  سلطة االستنسابية للمصرف المركزي.ال

النظام "يؤدي إلى إنعدام أي مبرر الستعمال الدوالر في التعامالت الداخلية 
أيًا كان نوعها، كما يشكل عاماًل لجذب االستثمارات وتعزيز فرص العمل 

  والمنافسة وزيادة الصادرات ونمو اقتصادي ملحوظ".
ور وضع لبنان الحالي بدول أخرى عانت من أزمات مالية تشبه منص

واقتصادية شديدة، وحققت نتائج إيجابية وملموسة منذ العام األول العتماده، 
مذكرًة بإعداد اقتراح قانون ينص على اعتماد هذا النظام، قدمته النائبة 

  المستقيلة بوال يعقوبيان باالستناد إلى معايير علمية.
ال يستقيم البحث في موضوع التعامل : هي األساس العملة الوطنية

بالعملة األجنبية في لبنان، من دون إثارة الشق القانوني المتعلق بحلول عملة 
من حيث المبدأ، ال مشكلة في  أجنبية محل العملة الوطنية في التعامالت.

حال توافق األطراف على التعامل بالعملة األجنبية، ولكن المشكلة تظهر 
ن عندما ُيصر الزبون على التمسك بالعملة الوطنية، إذ يؤكد المشرع للعيا

اللبناني على القوة اإلبرائية للعملة الوطنية. فقانون النقد والتسليف يعتبر الليرة 
الوحدة النقدية الرسمية للبالد، وهي ذات قوة إبرائية مطلقة، واالمتناع عن 

انون العقوبات، حيث تنص المادة قبول السداد بها قد يشكل فعالً جرمياً وفق ق
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على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات. كما يحق للشخص  319
 المتضرر أن يتقدم بشكوى إلى الضابطة العدلية.

https://www.independentarabia.com/node/272846/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%9F 

 
اجتماع أردني إسرائيلي لتسهيل الصادرات األردنية للسوق  - 11

 الفلسطينية

 خاص -رأي اليوم -عمان 
في إطار سعي الحكومة األردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق 
الفلسطينية، وبتنسيق مع االشقاء في دولة فلسطين، تم اليوم في منطقة 

محضر اجتماع وزاري بين الجانبين األردني البحر الميت التوقيع على 
واإلسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات األولوية التصديرية االردنية 

 إلى السوق الفلسطينية
الصناعة والتجارة   وبحسب ما نقلته وكالة االنباء بترا عن وزير

عليه والتموين، يوسف الشمالي، فقد أشار إلى أن التوافق الذي تم التوقيع 
اليوم هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كال الجانبين لتدارس 
مقترح الجانب األردني بزيادة الصادرات األردنية إلى السوق الفلسطينية، 

، وأنه مكمل 2018والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 
ية وحكومة للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة األردنية الهاشم
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دولة فلسطين لتعزيز عالقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري 
 واالستثماري.

وأكد الشمالي، أنه منذ ذلك الوقت، لم تأل الفرق الفنية جهدا في 
تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح 

االعتبار أهمية دعم االقتصاد الجهات المعنية كاملة، حيث تم األخذ بعين 
الفلسطيني وتعزيز امكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ 
المنتجات األردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خالل تذليل 
الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات االهتمام التصديري 

ا القيود الواردة في إطار بروتوكول األردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزه
باريس االقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع األردنية التي يتم 

 توريدها وفقًا لإلجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.
https://www.raialyoum.com/%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-

%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-
%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-

%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/ 

 
 مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي على الغاز الطبيعي - 12

 12مرات خالل العام الحالي بزيادة نسبتها  3تحركت أسعار الوقود 
 المئةفي 

 23:18 2021نوفمبر  2الثالثاء   صحافي خالد المنشاوي  

)موقع شركة  أحد مشاريع اكتشاف الغاز في مصر 
 إيني(

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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ت الحالي تطبيق آلية التسعير في الوق الحكومة المصرية تدرس
التلقائي إلمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع كل ثالثة إلى أربعة أشهر، 
مثلما يحدث في أسعار المحروقات التي يجري تحديدها بمعرفة اللجنة 
كل ثالثة أشهر. وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق المال، "إن 

التلقائي للمنتجات البترولية المعمول  الخطة المزمعة ستوسع آلية التسعير
 بها حاليًا لتشمل الغاز الطبيعي أيضًا".

يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز 
في المئة  28الطبيعي للصناعات الكثيفة االستهالك بنسبة تصل إلى 

اعتبارًا من الشهر الحالي. وسيدفع منتجو األسمنت والحديد والصلب 
دوالر لكل مليون وحدة حرارية  5.75والبتروكيماويات واألسمدة اآلن 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في  4.5بريطانية، ارتفاعًا من 
في  21السابق. ورفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات األخرى بنسبة 

 دوالر لكل مليون وحدة حرارية. 4.75المئة إلى 
 2021رات في م 3رفع أسعار المحروقات 

وتراجع الحكومة المصرية حاليًا أسعار المنتجات البترولية كل ثالثة 
أشهر، على أال تتجاوز نسبة التغيير عشرة في المئة ارتفاعًا وانخفاضًا 
بحسب تقلبات األسعار بالسوق العالمية. وخالل العام الحالي، رفعت 

ثالث مرات،  أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. وبلغت الزيادة في أسعار 

 2021في المئة منذ بداية عام  12البنزين بجميع أنواعه ما يصل إلى 
 دوالر( لكل ليتر. 0.047قرشا ) 75بعد رفع األسعار بقيمة 

https://www.independentarabia.com/node/254861/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%9F#overlay-context=user/243961
https://www.independentarabia.com/node/215386/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA#overlay-context=user/243961
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العام  وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً قياسياً في األسعار خالل
الحالي، ما تسبب في خلق أزمة بسوق الطاقة العالمية، التي جاءت 
مدفوعة بارتفاع الطلب بعد اإلغالق في آسيا وتقلص العرض، والتعليق 

خالل ذروة الوباء.  2020شبه التام ألعمال االستكشاف والتطوير عام 
وعلى سبيل المثال، يكلف الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل المستهلكين 
األوروبيين نحو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام، وقد تزداد األزمة 

 سوءًا مع حلول فصل الخريف.
للمصانع الكثيفة  الغاز الطبيعي وحرِّكت الحكومة في مصر أسعار
دوالر  1.25دوالر أميركي و 0.25في استخدام الطاقة بمقدار يتراوح بين 

يومًا على  23لكل مليون وحدة حرارية، الخميس الماضي، بعد مرور 
زيادة أسعار الوقود المحلي في الثامن من أكتوبر )تشرين األول( 

 الماضي.
ة الرسمية للبالد في عددها الصادر، الخميس الماضي، ونشرت الجريد

قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمصانع الكثيفة 
في استخدام الطاقة، ومنها مصانع الحديد والصلب، واألسمنت، واألسمدة، 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية  5.57ومصانع البتروكيماويات، عند 
في المئة، في الوقت الذي حددت فيه  28زيادة بلغت بريطانية بنسبة 

سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لباقي األنشطة الصناعية 
 دوالر. 4.75األخرى عند 

 ما لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة؟

https://www.independentarabia.com/node/87651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020#overlay-context=user/243961
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ولجنة التسعير التلقائي لمنتجات الطاقة تم تشكيلها بقرار من مجلس 
، وتجتمع اللجنة كل 2019يوليو )تموز( من عام الوزراء المصري في 

 ثالثة أشهر منذ بداية عملها وحتى اآلن.
وتضم لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ممثلي 
وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول. وتعمل آليتها 

في السوق المحلية، بما  على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية
يتناسب مع سعرها الحقيقي، كما تستهدف تغيير أسعار الوقود بشكل ربع 
سنوي، إذ يجري تعديل األسعار وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر 
برميل النفط "خام برنت العالمي" وسعر صرف الدوالر مقابل الجنيه 

ع واالستيراد المصري، إلى جانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصني
والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف األخرى الثابتة، إذ ترتفع أو 

 تنخفض أسعار الوقود بنسبة عشرة في المئة أو تثبيت السعر.
وتعقد اللجنة اجتماعًا كل ثالثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط 
سعري، ولتقييم أسعار النفط "خام برنت العالمي" بشكل صحيح وعادل، 

هدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحديد أسعار بيعها وتست
بشكل عادل، ال يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث 
تربط األسعار في السوق المحلية بمثيالتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل 

 تلقائي كل فترة.
نوية، بحيث وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع س

ُيربط سعر بيع البنزين في السوق المحلية باألسعار العالمية لبترول "خام 
برنت" وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف األخرى التي يمكن تعديلها 
بشكل غير دوري، كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ اآللية وتقديم 
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عالجة أي التوصيات والمقترحات الالزمة لضمان التنفيذ الجيد لها وم
مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة 
 توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية التخاذ ما يلزم بشأنها.
كانت اللجنة قد قررت خالل االجتماعات السابقة لها لتحديد األسعار 

خالل شهر خفض األسعار مرة وتثبيتها مرتين وفي المرة قبل الماضية 
قرشًا، وكان قرارها  25أبريل )نيسان( قررت اللجنة خفض األسعار بقيمة 

اليوم بتثبيت السعر، ليكون حتى اآلن منذ بدء عمل اللجنة اتخاذ ستة 
خفض السعر والثاني تثبيته في  2019قرارات منها األول في يوليو 

، 2020، والثالث تثبيت السعر في يناير )كانون الثاني( 2019أكتوبر 
 .2020قرشًا في أبريل  25والخامس قرارًا بخفض السعر 

https://www.independentarabia.com/node/273651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B
5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

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

B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A 

 
ن السعودية ولبنان تلقي بظاللها على خدمات الشحن األزمة بي - 13

 بينهما

  –)أ ف ب( -الرياض  
أوقفت شركتا شحن دوليتان كبيرتان خدمات الشحن بين السعودية 
ولبنان، على ما أفاد موظفون وكالة فرانس برس، بعد أيام من نشوب 
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خالف دبلوماسي بين البلدين أشعلته تصريحات أدلى بها وزير اإلعالم 
 اللبناني بشأن حرب اليمن.

الشحنات الواردة ” دي اتش ال“أوقفت شركة الشحن والتوصيل الدولية 
والصادرة بين البلدين، حسب ما أفاد فرانس برس موظف في الشركة 

 تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأبلغت الشركة الثالثاء موظفيها في رسالة بريد الكتروني اطلعت 

 ”.على الفور“القرار يدخل حيز النفاذ  عليها فرانس برس أنِّ 
للشحن في السعودية فرانس برس ” فيديكس“وأفاد مركز اتصال شركة 

أنِّ الشركة أوقفت أيضا عمليات الشحن بين البلدين في االتجاهين، 
 باستثناء الطرود التي تحمل مستندات فقط.

أن ، دون ”بأوامر جديدة من الشركة“وقالت الموظفة إنِّ األمر متعلق 
 تقدم مزيدا من التفاصيل.

خالل األشهر الماضية، أعلنت السعودية عن عدة عمليات ضد 
نت خاللها من مصادرة آالف من حبوب الكبتاغون  مهرِّبي المخدرات تمكِّ

 المخبئة داخل فواكه مستوردة من لبنان.
مليون  290وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية أكثر من 

العام الجاري، حسب ما أفادت قناة اإلخبارية الحكومية  دوالر منذ بداية
 في تقرير اإلثنين.

استدعت السعودية الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير 
رت وقف كل الواردات اللبنانية بسبب  اللبناني مغادرة الرياض وقرِّ

 ”.مسيئة“التصريحات التي اعتبرتها 
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رت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت السبت قبل أن  وقرِّ
ر اإلمارات سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.  تقرِّ

” عبثية“وصف وزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي حرب اليمن بانِّها 
في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل توليه حقيبة االعالم في حكومة نجيب 

 ميقاتي وتم بثِّها االسبوع الماضي.
اعتداء “في وجه ” يدافعون عن أنفسهم“إنِّ المتمردين الحوثيين وقال 

 من السعودية واإلمارات.” خارجي
تصريحات قرداحي، مشيرة إلى ” رفضها“أكدت الحكومة اللبنانية عن 

، لكن الوزير رفض التراجع ”ال يعبر عن موقف الحكومة إطالقاً “أنه 
 عنها.

منذ سنوات، على خلفية  وتشهد العالقة بين لبنان والسعودية فتوراً 
تنفذ سياسة ” إرهابية“تزايد دور حزب هللا الذي تعتبره الرياض منظمة 

إيران خصمها اإلقليمي األبرز وتأخذ على المسؤولين اللبنانيين عدم 
تصديهم للحزب. وكانت السعودية قبل تراجع دورها من أبرز داعمي لبنان 

 سياسيًا وماليًا.
ليس “السعودي في مقابلة تلفزيونية أنِّ  واألحد أكد وزير الخارجية

” هيمنة وكالء إيران“في التعامل مع لبنان في ظل استمرار ” هناك جدوى 
 على هذا البلد العربي، في إشارة لحزب هللا.

تحالف عسكري  2015يدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 
لمتمردين بقيادة السعودية ويضم البحرين واإلمارات ودوال أخرى، وا

الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في 
 .2014شمال البالد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 
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وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آالف األشخاص، بينهم عدد كبير 
من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وأكدت األمم المتحدة مرارا أن 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا، فيما تتهم منظمات حقوقية اليمن يشهد 
 ”.جرائم حرب“أطراف النزاع كافة بارتكاب 

  https://www.raialyoum.com/1416072-2/ 

 
 تقرير: بريطانيا تسعى لعقد صفقة غاز طويلة المدى مع قطر - 14

 Reuters Issei Kato 06.11.2021  
 ناقلة للغاز الطبيعي المسال

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "الحكومة البريطانية تواصلت مع 
 ."قطر بشأن دعم الدولة الخليجية إلمداداتها من الغاز

يين أجروا عن مصادر مطلعة قولها إن "وزراء بريطان نقلت الصحيفةو 
مع نظرائهم من أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، محادثات 
حول صفقة طويلة األجل، تصبح فيه قطر مورد المالذ األخير"، فيما 
قامت قطر بإعادة توجيه أربع ناقالت كبيرة إلى المملكة المتحدة خالل 

 .األسبوعين الماضيين
ننشال تايمز" بأن "الشحنات وأفاد مصدر مطلع على المحادثات لـ"فاي

جاءت بعد طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أمير 
 ."قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اجتماع أخير، المساعدة

هذا وتسبب النقص في إمدادات الغاز في جميع أنحاء العالم في 
ة االستهالك ارتفاع األسعار في األشهر األخيرة، مما ترك الصناعات كثيف

https://www.ft.com/content/06049722-2f62-4b29-b8e0-8f77fb29f08b
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للطاقة والموردين في المملكة المتحدة يكافحون ويواجه العديد من 
 .المستهلكين ارتفاعا حادا في فواتير المنازل

وأكدت المصادر أن "لندن تسعى إلى صفقة محتملة طويلة األجل 
نظرا للمخاوف بشأن زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال 

حد هذا المصادر: "أبدى القطريون استعدادهم لالتفاق مع آسيا"، إذ قال أ
على صفقات توريد طويلة األجل.. الغاز إلى المملكة المتحدة في سيناريو 

وأضاف شخص آخر  ."نوع من ترتيب مورد المالذ األخير -الطوارئ 
اطلع على المناقشات: "تدرك المملكة المتحدة أنها بحاجة إلى صفقة 

لى إمدادات طاقة مستقرة إلى الحد الذي تصبح طويلة األجل للحصول ع
 ."فيه محايدة للكربون، ولكن لم يتضح بعد كيف يمكن القيام بذلك

% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة 40يشكل الغاز حوالي 
ويسخن غالبية المنازل، ومن المتوقع أن يظل وقودا رئيسيا على الرغم 

، 2050صافي الصفر بحلول عام من أن البالد تسعى لتحقيق هدف 
 .بحسب الصحيفة

في حين أشار أحد المصادر إلى أن "قطر لم تستجب لطلبات مماثلة 
بشأن  2018من االتحاد األوروبي بسبب تحقيق المفوضية األوروبية في 

، التي وصفتها الدوحة ""QatarEnergy" عقود الشركة المملوكة للدولة
 "فايننشال تايمز المصدر: " ."بأنها "ال أساس لها من الصحة

https://arabic.rt.com/business/1291009-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-

%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B9-
%D9%82%D8%B7%D8%B1/ 
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وسائل إعالم مصرية: البنك المركزي سيحسم الجدل حول  - 15

 العمالت البالستيكية قريبا

  Reuters 06.11.2021 
 البنك المركزي المصري يحسم الجدل حول العمالت البالستيكية

خالل أيام  مصرية بأن البنك المركزي سيحسمأفادت وسائل إعالم 
الجدل حول العمالت البالستيكية الجديدة من خامات بوليمار من فئات 

 .جنيهات والتي كان من المفترض طرحها في نوفمبر 10
وذكرت مصادر مطلعة بالبنك المركزي لـ"صدى البلد" أن عمليات 

بالتوازي مع ورقة  جنيهات ستتم 10لفئة الـ العمالت البالستيكية إصدار
 .البنكنوت التقليدية دون اإلخالل باحتياجات األسواق منها

وأكدت المصادر أن عمليات إصدار الجيل الجديد من العمالت 
يستهدف الحفاظ بصورة كبيرة علة شكل العملة المصرية باعتباره جزء من 

 .الهوية الوطنية
"بوليمار" من خامات بالستيكية  جنيهات 10عملة الـ  وأوضحت أن

تمتاز باستدامتها ومقاومتها للتلف أو نقل األمراض الفيروسية واألتربة 
أضعاف عمر العملة  3باإلضافة إلى أن العمر االفتراضي لها يصل إلى 

التقليدية بخالف مواكبة التطورات العالمية بتقنيات أكثر حفاظا علي البيئة 
 .وصحة المواطنين

بنك المركزي المصري، فقد بلغ وحسب تقارير رسمية صادرة عن ال
مليار جنيه بنهاية أغسطس  5.3جنيهات  10قيمة طباعة وتداول عملة الـ 
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مليون جنيه عن شهر يوليو السابق  302الماضي بتراجع قدره ما يقارب 
 .له

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري اعتزامه البدء في طرح 
مؤكدا أنه سيتم البدء في طرح عمالت بالستيكية مطلع نوفمبر الجاري، 

 .جنيهات كبداية 10عملة من فئة 
 المصدر: موقع "صدى البلد" المصري 

https://arabic.rt.com/business/1291177-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8
A%D8%A9/ 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 )االقتصاد المالي(( 134حديث األربعاء االقتصادي ) - 16

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

والفاعلية وعندما تندمج الكلمتان في إنفاقًا وإيرادًا بأكبر قدر من الكفاءة 
مصطلح )االقتصاد المالي( سيكون لتلك األهداف معاني االستثمار الكفء 
للموارد المتاحة. واإلنفاق الذكي للموارد وتوجيه رؤوس األموال نحو القيم 
المضافة األكبر، واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة بأقل التكاليف وتعظيم 

والحفاظ على استمرارية وديمومة حركة رؤوس األموال المردود الداخلي 
 المحلية وتعزيز الدخل الفردي وتخفيض معدالت التضخم والبطالة.

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

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

ح عملية )مضاعف االستثمار( أكثر شمولية وفائدة وتعود عجلة اإلنتاج تصب
والخدمات إلى الدوران بسرعات مدروسة وتصبح الضرائب مشجعة للعمل 

 واإلنتاج ال منفرة له، فما هو االقتصاد المالي المطلوب.
االقتصاد المالي: هو فرع من فروع االقتصاد الذي يحلل استخدام وتوزيع 

الية في األسواق المالية. وبناًء على أسس االقتصاد المالي يجب الموارد الم
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أن تأخذ القرارات المالية في االعتبار األحداث المستقبلية، سواًء كانت متعلقة 
باألسهم الفردية أو المحافظ االستثمارية أو السوق ككل. وعادةً ما يتم استخدام 

اطر وتكاليف الفرصة النظرية االقتصادية لتقييم كيف يمكن للوقت والمخ
والمعلومات ان تخلق حوافز أو مثبطات لقرار معين. وغالباً ما ينطوي ويرتكز 
علم االقتصاد المالي على إنشاء نماذج معقدة الختبار المتغيرات التي تؤثر 

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

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

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

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

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

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

ت التي تتخذ القرارات تتصرف بعقالنية على الرغم من أن هذا أو المؤسسا
ليس هو الحال بالضرورة ويعتمد هذا الفرع من االقتصاد بشكل كبير على 



  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 55ــ 

االقتصاد الجزئي ومفاهيم المحاسبة األساسية حيث إنه تخصص كمي 
 يستخدم االقتصاد القياسي باإلضافة إلى األدوات الرياضية األخرى.

 النظريات الخاصة باالقتصاد المالي ومن أهم هذه النظريات:العديد من 
النظرية الكالسيكية لالقتصاد المالي: في هذا المبدأ ُينظر للضريبة •  

 المالية بحيادية وكذلك حيادية النفقات وتوازن ميزان المدفوعات.
نظرية اإلنفاق العام: هذه النظرية تعمل على دراسة النفقات وتقسيماتها •  

 ثار االقتصادية التي تعود على النفقات العامة.واآل
النظرية الكينزية لالقتصاد المالي: يتم اعتبار الضريبة بأنها وسيلة •  

مالية ُتساعد على عملية إعادة توزيع الدخل وتدعم بعض القطاعات على 
 حساب قطاعات أخرى.

فهل سيكون لالقتصاد المالي دور فاعل في مرحلة االقتصاد السوري 
 .28/7/2021دمشق في القادمة ... لنرى .... 

 كتبه: د. عامر خربوطلي  العيادة االقتصادية السورية   فيسبوك
 

 !! وصار عنا هيك شي؟؟؟ - 17
 22/11/2021ناظم عيد_ الخبير السوري  

ن ذات  لعلها ليست خصلة المرونة والرشاقة الذهنية وحدها، هي ما مكِّ
، من ”نقطع اليد التي تمتد إلى القطاع العام” الشخص الذي كان يردد عبارة 

ل للمشاركة في مناقشة مصير القطاع بين البيع والتأجير والتشاركية مع  التحوِّ
القطاع الخاص، باللسان وحركة الشفاه و إشارات السبابة ذاتها .. لكن بسحنة 
 !ونبرة ال نظن أن ثمة ما غيِّرها سوى متوالية العمر وعقود السنين وليس إال؟
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غريبة بالفعل المساحات المطاطة لملكات ومواهب بعض رجاالت 
المفاصل التنفيذية في بلدنا..ال يترددون في الحديث عن الفيزياء النووية، ولو 
ببعض التأتأة الفاضحة عادة لغير العارفين وهواة التنطِّع في الحديث بما ال 

ية بشأن يعلمون، ثم في ذات الجلسة، استعراض مهارات معرفية غير عاد
صناعة الزبيب وهبول التين، بل و إسداء النصح للقرويات من أجل ” تقنيات“

تطوير مهاراتهن في إنتاج الجبن البلدي، وغالباً دون أن يفلحوا في مداراة فرط 
اللعاب وما يستدعيه من تلمِّظ ولعق للشفتين، أمام سطوة األطباق البلدية 

وطبقة الصوت والرصانة المتكلفة لكن في كال الحالتين تبقى نبرة … الشهية
 .ذاتها، في ملفِّي الفيزياء والجبن البلدي

والجنوح النفسي لهذا أو ذاك في ” اللوثات” لسنا في وارد تقفِّي آثار 
مجتمعنا، وهي كثيرة بالمناسبة، لكنها خصوصيات لم نكن لنعلِّق عليها لو 

طاعم وجلسات أنهم مجرِّد أشخاص يهرفون بما ال يعرفون، في المقاهي والم
المعارف ” كوكتيل“النميمة، لكن الهواجس تتفجِّر لكل متابع عندما يتدفق 

على طاوالت اجتماعات بحث وتمحيص، ينتج عنها قرار قاصر ربما يمسِّ 
في حيثياته إقليم أو منطقة أو قطاع حيوي يالمس يوميات طيف واسع من 

 .يهاالبشر في هذه الرقعة الجغرافية التي نمضي يومياتنا عل
بالفعل هي حالة بغيضة عندما تكون مخرجاتنا..إما قرار غير قابل 
للتنفيذ..أو آخر يؤجج مشكلة بداًل من حلِّها، أو ثالث يعيد تفسير الماء بعد 
الجهد بالماء، أو رابع يعيدنا إلى المربع األول في رحلة معاناة كنا ظننا أننا 

ر..ليبدأ طويناها وأمست في حنايا الذكريات التي نسترجعه ا للعبرة أو التندِّ
الفرز والتوصيف من قبل مراقب ومحلل وإعالمي، بعضهم يرى في القرار 

لكن من وجهة نظر أكثر موضوعية تبدو المسألة ….فسادًا، وآخرون جهالً 
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 .قلِّة اكتراث، و أحيانًا عدم قدرة على االكتراث..وهذه األخيرة هي األخطر
ار التنفيذي ..ومشكلة القرار متأتية من على العموم..مشكلتنا تبدو في القر 

آليات صناعته على طاوالت االجتماع، ومشكلة االجتماع تكمن في طريقة 
مخرجاته قبل اإلفصاح عنها، درءًا لمنعكسات ” حوكمة“إدارته واإلعداد له و 

امة  .قد تكون هدِّ
هذه مالحظات ال نظنها مجافية للواقع، ألنها تبلورت في أذهاننا بعد 

لمئات االجتماعات الهامة على مدى عقدين ونصف  –كإعالميين  –نا حضور 
من الزمن..والخلل ذاته يتكرر حتى اليوم، وهذا يعني أنه علينا أن نعيد النظر 

لتكون  –بعد التوافق عليها  –بنواظم و أدبيات االجتماع الرسمي، ونعممها 
 . ملزمة على طريقة.. ممنوع التجاوز

عن نمطين من االجتماعات..األول النمط األميركي يتحدث خبراء اإلدارة 
يجري فيه تداول األفكار والدراسة والبحث، ثم الخروج بالقرار، ويبدو أننا دومًا 

أما النمط الثاني فهو الياباني الذي ُيخصص ”…الكاوبوي ” معجبون بإبداعات 
ل التخاذ القرار بشأن قضايا تكون قد ُبحثت و ُأشبعت بحثًا ودراسة من قب

مختصين وخبراء، غالبًا تتم االستعانة بهم من خارج المؤسسات، ويكون 
 .االجتماع قصيرًا مختصرًا مثمرًا، وغالبًا يخرج بقرارات صائبة ودقيقة
 –في حالتنا نحن..تستغرق االجتماعات أحيانًا ربع يوم، وإن تعثر القرار 

للحضور،  يجري التأجيل بقصد دعوة خبراء ومختصين –غالبًا ال يتعثِّر 
وعندما يحضر الخبراء يجلسون في النسق الثاني الخلفي بعيدًا عن طاولة 

الفيزياء ” البحث، بما أن التراتبية الوظيفية ال تسمح بغير ذلك..ويعود مسؤولو 
للحديث واالستعراض، وُيمنح الخبير مدة دقيقتين أو ثالث ” والتين المجفف
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ذ القرار على مسؤولية الخبراء إلبداء رأيه مع رجاء االختصار..ثم ُيتِّخ
 .والفنيين

االجتماع ” في ختام سرديِّة تدفق الخواطر هذه..نظن أننا لو اتبعنا طريقة 
لحصلنا على نتائج أفضل..أي التزام أكثر ..واستعراض أقل للمعارف ” المتلفز

والمهارات..وتحضير أكثر للمداخالت واآلراء..صدقوا أننا سنخرج بنتائج 
.وبالمناسبة سنكون قد استثمرنا شاشاتنا الوطنية بما يخدم أفضل بكثير .

 http://syrianexpert.net/?p=60925  . المواطن والوطن والتنمية فعالً 

 
قدمت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بمجموعة  - 18

 .2022انتقادات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 
رير لها، ضرورة العمل على رفع الرواتب واألجور وأكدت اللجنة في تق

للعاملين في الدولة وخاصة أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب 
بالمئة مع تأكيد ضرورة الحد من ارتفاع األسعار  56واألجور بما يعادل 

المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى، ومن ثم العمل على تخفيض 
 .والتركيز على تشجيع اإلنتاج لتوفير االحتياجات وتخفيض التكاليف األسعار

وذكر التقرير أن مشروع البيان المالي بحاجة إلى إصالح في النظام 
الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بحيث يتم التركيز على ضريبة األرباح 

لك الحقيقية أكثر من التركيز على ضريبة الدخل على الرواتب واألجور، كذ
التحقق من التكاليف الضريبية ألصحاب الدخل المقطوع كونها تحقق موارد 

 .مالية كبيرة
وأضاف التقرير: األهم عدم اللجوء إلى التمويل بالعجز والمقدر بموازنة 

بالمئة من إجمالي  31مليار ل.س وبنسبة « 4118»بـ -2022عام 
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هذا األسلوب بالتوسع  مليار ليرة واستبدال 13325اعتمادات الموازنة البالغة 
بإصدار سندات الخزينة والعمل على تحريك أسعار الفائدة والسماح للمودعين 
بالقطع األجنبي بالحصول على فوائد على ودائعهم وذلك بهدف توطين الودائع 

 .واستثمارها وطنياً 
وطلب اللجنة اإلسراع بتثبيت العاملين المؤقتين المعينين بموجب عقود 

المسابقات المزمع إعالنها مع االحتفاظ بقدمهم الوظيفي  سنوية من خالل
والتأكيد واالستمرار بمشاريع أتمتة العمل في مختلف الوزارات والجهات العامة 

 .لكونها تؤدي إلى تحسين األداء والحد من الهدر والفساد
كما طالبت بفتح سقف الراتب المقطوع لجميع فئات العاملين في الدولة 

رتفاع الجنوني في األسعار، وتعديل الحد األدنى المعفى من تماشيًا مع اال
مثاًل »ضريبة الدخل على الرواتب واألجور بحيث يصبح نسبة من الراتب 

بحيث يزداد الحد األدنى المعفى مع كل زيادة تطرأ على الرواتب « بالمئة 50
واألجور أسوة بالنسبة المقتطعة للتأمين الصحي، إضافة إلى احتساب 

ويضات والحوافز والمكافآت على أساس الراتب الجاري وليس على أساس التع
مع التأكيد على وضع نظام حوافز يتم ربطة باإلنتاج بما   ،2013راتب عام 

 .يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة
وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة الوطن، أن البيان الحكومي أكد أنه سيتم 

مكن على تحسين مستوى معيشة المواطن لكن لم تلحظ اللجنة العمل ما أ
تحسنًا ملحوظًا في مستوى معيشة المواطن بل على العكس زادت األعباء 

 -غاز»المترتبة عليهم من خالل ارتفاع األسعار ونقص في الخدمات المقدمة 
 .«كهرباء.. الخ -مازوت
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الدعم »لدعم على وحول ما يتعلق بسياسة الدعم، ترى اللجنة أن يتركز ا
أي دعم المنتجات التي تحقق إيرادًا مستقبليًا مثل دعم اإلنتاج « االستثماري 

الصناعي والزراعي، دعم الفوائد على القروض اإلنتاجية، دعم قروض 
اإلسكان التي من شأنها تحقيق قمة مضافة على مستوى االقتصاد الجزئي 

الموازنة العامة، حيث والكلي من جهة ومن جهة أخرى تخفيف العبء على 
أدى تزايد حجم الدعم في الموازنة العامة إلى مزاحمة اإلنفاق العام الداعم 
للنمو بحيث أصبح ما ينفق على الدعم أكبر بكثير مما ينفق على التعليم 

 .والصحة
 

اإلعالن عن إشهار وتأسيس البنك الوطني اإلسالمي برأسمال  - 19
 انعقاد الهيئة العامة التأسيسية ومجلس اإلدارة األول…مليار ليرة 25

 01/12/2021 :الخبير السوري  
عقدت الهيئة العامة التأسيسية لشركة البنك الوطني اإلسالمي، اجتماعها 

أعلنت تأسيس البنك بشكل نهائي ، و 30/11/2021اليوم الثالثاء الموافق في 
كشركة مساهمة مغفلة عامة في الجمهورية العربية السورية، برأسمال قدره 

مليار ليرة سورية، وذلك وفقًا ألحكام قانون الشركات السوري الصادر  25
وتعديالته، وقانون تأسيس المصارف  2011لعام  29بالمرسوم التشريعي رقم 

 35عديالته وتعليماته التنفيذية، والمرسوم رقم وت 2001لعام  28الخاصة رقم 
وتعديالته الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية، وأحكام المادة  2005لعام 
 .وما بعدها من النظام األساسي لشركة البنك الوطني اإلسالمي 25

وقد حضر االجتماع مؤسسو البنك من األشخاص الطبيعيين وممثلو 
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ون، كما حضر االجتماع مندوبون عن الشخصيات االعتبارية والمساهم
مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة 

 .األوراق واألسواق المالية السورية
السادة شركة  –وبعد التأكد من قانونية االجتماع، أعلن ممثل المؤسس 

جتماع، السيد عبد القادر الدويك رئيس اال -نيو جنرايشن ش.م.ل / هولدينغ
افتتاح الجلسة مستعرضًا جدول األعمال الذي تضمن مواضيع عديدة، من 
أبرزها تقرير المؤسسين الذي تضمن مراحل التأسيس المختلفة بما في ذلك 
الحصول على جميع التراخيص الالزمة من مجلس الوزراء السوري، ومصرف 

وهيئة األوراق سورية المركزي، و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
واألسواق المالية السورية، وتطرق تقرير المؤسسون إلى عملية الطرح العام 
لألسهم بما في ذلك عملية تخصيص األسهم والمبالغ الفائضة وإجراءات 
إعادتها ألصحابها، وعملية تحويل قيمة األسهم من مصارف االكتتاب إلى 

، وقد تمت المصادقة حساب البنك قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي 
على تقرير المؤسسين والموافقة عليه وفق أحكام قانون الشركات وقانون 

وتعديالته وتعليماته  2001لعام  28تأسيس المصارف الخاصة ) القانون رقم 
 .التنفيذية(

كما تم االطالع على تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل المؤسسين 
تمت مناقشته، حيث تم استعراض  بخصوص تدقيق نفقات التأسيس الذي

كشف نفقات التأسيس ونفقات العقود التي تم ابرامها خالل مرحلة التأسيس، 
وتم إقرار هذه النفقات وتفويض مجلس اإلدارة األول بتسديدها للمؤسس الذي 

 .دفعها سندًا ألحكام النظام األساسي للبنك
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النظام األساسي للبنك ومن ناحية ثانية وتوفيقاً مع أحكام قانون الشركات و 
وألهمية دور مجلس اإلدارة في إدارة البنك وعن الشروط الالزم توفرها في 
أعضاء مجلس اإلدارة، فقد تم انتخاب مجلس اإلدارة األول، كما تم تعيين 
ثالثة أعضاء كأعضاء أول هيئة رقابة شرعية للبنك، وتفويض مجلس اإلدارة 

انطالقًا من ضرورة انتخاب مدققين باالتفاق معهم على شروط التعاقد، و 
لحسابات البنك تم انتخاب مدقق حسابات خارجي لمدة سنة وفي ختام 
االجتماع أعلنت الهيئة العامة التأسيسية عن تأسيس شركة البنك الوطني 
اإلسالمي بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة خاضعة لكافة أحكام 

رئيس مجلس اإلدارة المنتخب أو من القوانين المرعية اإلجراء، والطلب من 
يفوضه بمتابعة اإلجراءات الالزمة للحصول على سجل تجاري للبنك، 
والتسجيل في سجل المصارف في مصرف سورية المركزي، وغيرها من 
األمور التي يقررها القانون وتعليمات مصرف سورية المركزي أو القرارات 

السورية لتمكين البنك من مباشرة  الصادرة عن هيئة األوراق واألسواق المالية
 .عمله بأسرع وقت ممكن

هذا وتم إبراء ذمة المؤسسين من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق 
 .بإجراءات التأسيس إبراًء عامًا شامالً 

وخالل الجلسة تم التصويت النتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك،حيث 
فرت عن انتخاب أعضاء تليت نتائج االنتخابات في نهاية االجتماع والتي أس

 :مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم
 :شركة نيو جنرايشن ش.م.ل / هولدينغ ويمثلها كل من السادة -١
 السيد الدكتور محمد أنس محمد خير حمد هللا -أ

 السيد وائل محمد نادر العجة -ب
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 السيد الدكتور راكان رزوق  -ت
 السيد رفعت مصطفى كمال ال عمو -ث

 :اإلدارة المستقلين / من غير المساهمين السادةأعضاء مجلس  -2
 السيد محمد كاظم أمين عويضة -أ

 السيد أحمد نور الدين الرضي -ب
 السيد محمد طارق عبد الكريم السراج -ت
 عضوي المجلس من المساهمين -٣
 السيد عماد الدين حسين غصن-ج
 السيد رصين محمد رضوان مرتيني -ح

 : هيئة الرقابة الشرعية
 سماحة الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم -أ

 السيد الدكتور أحمد الحسن -ب
 السيد الدكتور أحمد بدله -ت

يذكر أن البنك الوطني اإلسالمي مرخص على شكل شركة مساهمة 
م/و برأسمال قدره  36مغفلة عامة سورية وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

% من أسهم رأس المال 25ماضي آب ال 17مليار ليرة، وطرح البنك في  25
غير المغطاة من المؤسسين على االكتتاب العام، حيث شهدت عملية 
االكتتاب زيادة كبيرة في عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم المطروحة 

%، حيث تم طرح اثنان وستون 274لالكتتاب العام حيث بلغت نسبة التغطية 
لكن اإلقبال الكبير على شراء مليون وخمسمئة ألف سهم لالكتتاب العام، 

مليون سهم األمر الذي قاد إلى  171األسهم شهد االكتتاب على أكثر من 
سهم لكل مساهم و توزيع باقي األسهم الناتجة عن  5000تخصيص أول 
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عملية التخصيص المذكورة قسمة غرماء على باقي المكتتبين بنسبة 
27,025%. 

بالمئة من أسهم  75ما نسبته  وكان المؤسسون المساهمون اكتتبوا على
 .رأسمال البنك

ويهدف البنك إلى المساهمة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في سورية وتوفير جزء من المتطلبات التمويلية لعملية إعادة البناء واإلعمار 
التي تعتبر إحدى الفرَص المتاحة لتمويل المشاريع اإلنمائية واالقتصادية 

 .دخرات الوطنية وإعادة توظيفها في المشاريع اإلنتاجيةوحشد الم
http://syrianexpert.net/?p=61132 

 
 إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية األردنية المشتركة - 20 

 :الخبير السوري  
 إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية األردنية المشتركة

السورية ووزارة الصناعة والتجارة أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
والتموين األردنية إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية األردنية المشتركة 
وانطالق األعمال واألنشطة التجارية واالقتصادية اعتبارًا من اليوم األول من 

 .2021كانون األول/ سبتمبر 
طقة تهدف إلى وأشار الجانبان في بياٍن مشترك إلى أن إعادة افتتاح المن

تنشيط الحركة التجارية وجذب االستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات وبالتالي 
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خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية لكال البلدين

ولفت البيان إلى أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية األردنية المشتركة 
ل متطلبات تأهيلها وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها تمِّت بعد استكما

 .الستقبال االستثمارات من كال الجانبين ومن الدول الصديقة
وأوضح أن تأسيس المنطقة الحرة تم بموجب اتفاق التعاون االقتصادي 
وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي 

 .االقتصادي المشترك
ومنذ أيام، كشف مصدر سوري في معبر نصيب مع األردن لصحيفة 

، 2021مليار ليرة منذ بداية العام  84السورية، عن تحقيق إيرادات بـ” الوطن“
تشمل الرسوم الجمركية للبضائع والغرامات المالية، لتسوية المخالفات 

 .والقضايا التي يتم تنظيمها
 وي في سوريا.. هذه هي تفاصيلهساعات ويبدأ المنخفض الج  إقرأ أيضاً :

حركة الشحن تسجل تحسنًا مقارنة مع الفترة “وأشار المصددر إلى أنِّ 
رًا أنِّ عدد الشاحنات التي تعبر منفذ نصيب ”نفسها من العام الماضي ، مقدِّ

شاحنة يوميًا في االتجاهين )مغادرة  200الحدودي مع األردن بحدود 
 .ودخول(

http://syrianexpert.net/?p=61164 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:   
البنك المركزي: فائض السيولة لدى البنوك الروسية يبلغ في بداية  - 1

 تريليون روبل 1.3أكتوبر 
© Sputnik . Anton Denisov 01.11.2021 

أفاد تقرير السياسة النقدية الذي ينشره البنك المركزي الروسي بأن فائض 
تريليون  1.3الروسية بلغ في بداية أكتوبر/تشرين األول السيولة لدى البنوك 

تريليون  0.2روبل روسي(، بعد أن انخفض بمقدار  70روبل )الدوالر = 
 .منذ بداية يوليو/تموز الماضي

تريليون  1.3وقال بيان البنك: "في بداية أكتوبر، بلغ فائض السيولة 
 ".2021ببداية يوليو تريليون روبل مقارنة  0.2روبل، بانخفاض قدره 

وأوضح البنك المركزي أن هذا يرجع إلى زيادة مؤقتة في أرصدة حسابات 
المراسلة للبنوك لدى بنك روسيا، وزيادة حجم االحتياطيات المطلوبة نتيجة 

 زيادة قاعدة ودائع المؤسسات االئتمانية.
سيرتفع من  2021والحظ البنك المركزي الروسي، أن نمو النقد في عام 

 ترليون روبل. 0.7إلى  0.6
في الوقت ذاته، تم رفع توقعات تدفق األموال إلى البنوك بسبب عمليات 

 تريليون دوالر، وفًقا لتقارير البنك المركزي. 0.1الميزانية بمقدار 
https://arabic.sputniknews.com/russia/202111011050598335-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9- 
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 ليرة 100عملة ورقية من فئة  - 2
 .1930إصدار بنك سورية ولبنان الكبير في أول تشرين الثاني 

 جنيه استرليني 2000تم بيعها في مزاد بلندن بمبلغ 

 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 

*** 



  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 68ــ 

 
 

 ارسل لسيادتكم: تحية طيبة،
 2021 /366األسبوعي رقم  م ع ك التقرير االقتصادي

 December 26 2021 كانون األول، 26األحد 
 هنا     للحصول على التقرير كاماًل اضغط على الرابط 

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

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

 المصدر لتحقيق الموثوقية. هذه المعلومات مع ذكر 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

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

 حذف اسمه من القائمة البريدية.ليتم 
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My Greetings to all of you, 
I am sending you:  

MAK Weekly Economic Report No. 366/2021 
Sunday 26 December 2021  

For the full report, click 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. 

 


