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

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

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

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

 سؤول.   أطيب التمنيات. هو الم
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي: –أواًل 
 إيقاف جميع أنشطة منصة "باينانس" في بريطانيا - 1

 
 2021يونيو  27 :دبي التاريخ –سامح عوض هللا  :المصدر

أمرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة بإيقاف جميع األنشطة 
نيا، كما فرضت في بريطا " Binance-الخاصة بشركة "باينانس

متطلبات صارمة للسماح لها بالعمل مرة أخرى في المملكة، فيما اعتبر 
 .ضربة قوية لواحدة من أكبر منصات تداول العمالت المشفرة في العالم

وقالت صحيفة "فاينينشيال تايمز"، إن تدخل هيئة الرقابة المالية في 
جهة تنظيمية  األيام األخيرة يعد أحد أهم الخطوات التي اتخذتها أي

عالمية ضد منصة باينانس، وهي شركة أصول رقمية مترامية األطراف 
لها فروع في جميع أنحاء العالم تعمل كمنصة أو بورصة لتداول العمالت 
المشفرة حول العالم، ومنحت السلطات البريطانية الشركة حتى مساء 

 .األربعاء المقبل لتأكيد امتثالها لمطالب الهيئة الرقابية
يعتبر التدخل مؤشرا على تدخل المؤسسات الرقابية لكبح صناعة و 

العمالت المشفرة بسبب المخاوف المتعلقة بدورها المحتمل في األنشطة 
 .غير المشروعة مثل غسل األموال واالحتيال

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية البريطانية أيًضا تحذيًرا للمستهلكين 
ة المسجلة في جزر كايمان ضد كل من شركة باينانس القابض



  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 5 ــ

، وهي شركة تابعة مقرها لندن. وقالت Binance Markets Limitedو
بالقيام بأي نشاط  Binance Markets Limited الهيئة إنه لن ُيسمح لـ

 Binance منظم في المملكة المتحدة"، مؤكدة أنه "ال يوجد كيان آخر في
Group ل أو الترخيص يحمل أي شكل من أشكال التفويض أو التسجي

 ".في المملكة المتحدة لممارسة نشاط منظم في البالد
وقالت شركة باينانس في وقت سابق إنها "تأخذ تعليمات الهيئة 
البريطانية على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات السلطات في البالد 

أحد أهم المنصات الكبرى لتداول  Binance التي يعملون فيها". ويعد
مشفرة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات في جميع العمالت ال

أنحاء العالم، بما في ذلك التداول في عشرات العمالت الرقمية، والعقود 
اآلجلة، واألسهم، باإلضافة إلى حسابات التوفير واإلقراض، حيث سجلت 

 .تريليون دوالر الشهر الماضي 1.5أحجام تداول للعمالت المشفرة نحو 
بموجب نظام  Binance Markets Limited دولم يتم اعتما

، (FCA) تسجيل العمالت المشفرة التابع لهيئة الرقابة المالية البريطانية
التي قالت إن تركيزها ينصب على مراجعة الضوابط والممارسات التي 

 .تكفل منع غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 وقالت الهيئة إنها أمرت "باينانس" بتأمين جميع السجالت
والمعلومات المتعلقة بجميع المستهلكين في المملكة المتحدة واالحتفاظ 

 .بها، ووقف أي إعالنات ترويجية ومالية
يأتي قرار هيئة الرقابة المالية البريطانيةبعد أن حذرت وكالة 

تجري تداواًل  Binance الخدمات المالية اليابانية األسبوع الماضي من أن
مشفرة مع مواطنين يابانيين. وهذه هي غير مصرح به في العمالت ال
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بعد  Binance المرة الثانية التي تحذر فيها هيئة للخدمات المالية من
. كما حذرت هيئة الرقابة المالية في 2018نشر إشعار مماثل في عام 

ربما انتهكت قواعد األوراق  Binance ألمانيا المستثمرين في أبريل من أن
ل العمالت المشفرة، وهو أمر حاولت الشركة المالية بشأن إطالقها لتداو 

 .تقديم استئناف ضده دون جدوى 
https://www.emaratalyoum.com/business/digital-currencies/2021-

06-27-1.1507421?itm_source=parsely-api 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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 7 ــ

 نسبة الدين العام في بعض دول العالم للناتج المحلي اإلجمالي
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 ان سيبدو شكل اقتصادات العالم لو قادتها النساء؟كيف ك - 2

 30/06/2021 :الخبير السوري  
لم تنته بعد، يشير تقرير حديث ” كورونا“على الرغم من أن جائحة 

إلى أننا قد نتجه نحو انتعاش اقتصادي مزدهر في الربع ” ديلوتي“لشركة 
 .القادم وما بعده

مريكية، كيف سيكون األ” فوربس“ولكن السؤال الذي طرحته مجلة 
 شكل االقتصاديات العالمية لو قادتها النساء؟

وطرحت المجلة األمريكية إجابات نموذجية على لسان نيال 
، التي قالت ”أيه دبي بي“ريتشاردسون، كبيرة االقتصاديين في مؤسسة 

إن النساء حققن انتصارات مفاجئة في هذا المجال، على الرغم من 
 .لمساواة بين الجنسين في القوى العاملةاالنتكاسات القاسية ل

وقالت ريتشاردون، إنه في الوقت الذي خسرت فيه الكثير من النساء 
وظائفهن أو انسحبن من القوى العاملة، كانت المكاسب المفاجئة خالل 

 .% تقريبا2تلك الجائحة، هو تقليل فجوة األجور بين الجنسين بنسبة 
المكاسب الحقيقية التي حققها ووفقا ألحدث التحليالت، كان أحد 

وجود المرأة في االقتصاديات العالمية، هو أن النساء ذوات األجور 
األعلى، تمسكن في الغالب بوظائفهن، أو تمسك أصحاب األعمال بهن، 
وهو ما يعد دليال على قدراتهن الكبيرة في إدارة األعمال في أوقات 

 .األزمات
المناصب القيادية العليا  ولفتت إلى أن أقل من ربع النساء في

والتنفيذية، كان أداؤهن أفضل في االحتفاظ بتلك الوظائف العليا من 
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 .% في الوظائف3.7الرجال، الذين عانوا من خسارة 
وحققت النساء تقدما مفاجئا أيضا في قطاع البناء، خالل عام 

% على 28، حيث ازدادت عمالة اإلناث في هذا القطاع بنسبة 2021
 .اممدار الع

 النساء عن بعد
وأشارت إلى أن النساء اكتسبن قوة كبيرة في أنظمة العمل الجديدة 
عن بعد، والذي مكنهن من خيارات متعددة تجعلهن تجمعن بين المنزل 
والعمل، ويعد خيار العمل المرن هذا فوزا محتمال بالنسبة للنساء، وهو 

 .األطفالما جعله أفضل تقنية موثوقة لألمهات العامالت جليسات 
% من النساء من ترتيبات 52ووفقا ألحدث االستطالعات، استفادت 

% من الرجال، وهو ما يظهر أيضا أن النساء 58العمل المرنة، مقابل 
كانت أقل احتماال للقول إن بإمكانهن العثور على وظيفة أخرى بنفس 

 .مستوى المرونة مثل الرجال
ا النساء واجهت انتعاشا وتعتقد ريتشاردسون أن الشركات التي تقوده

اقتصاديا ملحوظا كامال، وهو ما يعيد التصور في التطوير الهيكلي المتبع 
في تلك المؤسسات والشركات، التي كانت تمارس تحيزا عنصريا بالغا 

 .ضد المرأة طوال السنوات الماضية
دعوا المرأة تتقدم خاصة عندما يتعلق األمر، بتصميم “وتابعت بقولها 

ياسات التوزان بين العمل والحياة، أعتقد أن النساء نجحت في ثقافة وس
 .”أن تجعل مكان العمل أكثر مالءمة للجميع

http://syrianexpert.net/?p=58571 
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 إدارة ومعالجة الديون المتعثرة باستخدام مؤشرات االنذار المبكر - 3
فالديون المتعثرة هي من المشاكل الرئيسية التي تواجه المصارف 

جميع الدول؛ وقد وضعت لجنة بازل األسس المصرفية لعملية  يف
وقياس إدارة مخاطر االئتمان. كما وأن  IFRSالمعيار )  التسليف

) عدد معايير 9الدولي لتقارير اإلبالغ المالي رقم  9المعيار الدولي 
ثالث مراحل مؤكدا على ضرورة تبويب التعرضات  تصنيف الديون ضمن

التصنيف والقياس ونظام التصنيف االئتماني الداخلي  االئتمانية واعتماد
اإلئتمانية المتوقعة وتالفي األعباء الناتجة عن  بهدف تحديد الخسائر
على األموال الخاصة للمصرف وأرباحه وقدرته  الديون نظرًا النعكاساتها
في التنمية االقتصادية. لذلك فإن معالجة أوضاع  على اإلقراض ودوره

للجوء الى القضاء لتحصيل الديون وإعالن  ثرين تجنباً العمالء المتع
يشكل أحد الخيارات المتاحة للمدين ودائنيه  اإلفالس وتصفية األعمال،
تسمح بتعديل خصائص الديون وشروطها  للوصول الى اتفاقات جديدة
 وتجيز للمدين متابعة أعماله.

بالرغم من أن العملية المصرفية خاضعة لسياسات ومعايير 
وعالمية تهدف الى تخفيف المخاطر االئتمانية المحتملة، وعلى  يةمحل

الدراسات التي تقوم بها المصارف قبل منح التسهيالت  الرغم من
أن التعثر وعدم القدرة على السداد يبقى قائما بسبب  المصرفية، اال

قد تؤدي الى االخالل بالسداد خصوصًا أن العملية  احتمال وقوع احداث
الدرجة االولى على تدفقات نقدية متوقعة. وهذا ما  تعتمد فياالئتمانية 

مختلف انحاء العالم في وقتنا الراهن نتيجة لتداعيات  تشهده المصارف في
 جائحة كورونا.
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 األهداف:
 كيفية المحافظة على نوعية جيدة ومنتجة من الديون. •
الوقائية  القدرة على التصرف بشكل استباقي واتخاذ التدابير •
 المخاطر. لتخفيف
ايجاد واستخدام نظام انذار مبكر يساعد على تحديد  •

 عند نشوئها وبالتالي تخفيف مخاطر بروز ديون غير منتجة. المخاطر
كيفية تعزيز فعالية انظمة االنذار المبكر في تخفيف  •

 السلبية على ربحية المصارف. االنعكاسات
 مؤشرات االنذار المبكر• 
 المؤشرات المالية –
 ات السلوكيةالمؤشر  –
 المؤشرات الجغرافية –
 المؤشرات القطاعية –
 المؤشرات التفاعلية –
 اطار نظام االنذار المبكر• 
 شروط انجاح نظام االنذار المبكر• 
 اسباب التعثر• 
 اهمية المراقبة والمتابعة• 
 خيارات التريث وجدواها• 
 حوكمة الديون غير المنتجة والقرارت التنفيذية• 
 الموجبة لوجود ادارة معالجة المديونياتاالسباب • 
 نظرة شمولية لعمل ادارة معالجة المديونيات• 
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 استراتيجية مواجهة الديون غير المنتجة• 
 تقييم بيئة التشغيل وتطوير خطط المعالجة• 
 االولية الخاصة لتحقيق اهداف ادارة معالجة المديونيات• 
 مقومات نجاح ادارة الديون المتعثرة• 
 جراءات المتبعة في العالجاال• 
 سلسة االجراءات والوسائل للمعالجة• 

https://uabonline.org/ar/event/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-
%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1%d8%a9-

%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af/ 

 
من بلد مثقل بالديون إلى قاطرة االقتصاد العالمي.. أهم إنجازات  - 4

 التنين الصيني

 AFP  |  | 01.07.2021:تاريخ النشر 
في الذكرى المئوية لتأســـــيس الحزب الشـــــيوعي الصـــــيني، يتواصـــــل 

ت مرحلة اندفاع التنين نحو المقدمة في جميع المجاالت بعد أن أصـــــــبح
 .المنتجات الرديئة المقلدة من الماضي

في ســـجل الصـــين الكثير، فهي صـــاحبة أطول وأضـــخم ســـور على 
 .سطح األرض، إلى درجة أنه مرئي من الفضاء

بطبيعة الحال هذا صــــــــــرح تاريخي بني في العصــــــــــور الغابرة، لكن 
إنجـازات الصــــــــــــــين لم تتوقف، فعالوة على أنهـا كـانـت مهـدا لكرة القـدم، 

ير وللورق وللطبــاعــة وللعملــة الورقيــة وللبوصــــــــــــــلــة بــل ولفرشـــــــــــــــاة وللحر 
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األســـــنان، فهي اآلن أيضـــــا صـــــاحبة أســـــرع قطار مغناطيســـــي معلق في 
 .في الساعة كيلو مترا 620العالم تصل سرعته إلى 

وتمد الصــين بنشــاط في الســنوات األخيرة أيديها إلى الفضــاء البعيد 
مســــبارها إلى الجزء المظلم  وإلى أعماق البحار والمحيطات، وقد أرســــلت

من القمر بعــد خطوات كثيرة مشــــــــــــــــابهــة، بلغــت ذروتهــا في بنــاء بكين 
 .لمحطتها الفضائية الخاصة

وترســــــــل الصــــــــين نظرها إلى المجرات البعيدة بواســــــــطة تليســــــــكوب 
متر، ويعد  500"فاســــــــــــت" الالســــــــــــلكي الكروي الذي يبل  قطره الدائري 

 .األكبر من نوعه في العالم
الصــــــــــــــين ميـــدانـــا إال اقتحمتـــه، ورغم أن التقـــديرات التي  ولم تترك

توقعت في الماضــي أن يتفوق االقتصــاد الصــيني على األمريكي بحلول 
، لم تصـــدق، إال أن وزير الصـــناعة الصـــيني الســـابق، مياو 2020عام 

 .عاما 30وي يقول إن بالده ستتخطى الواليات المتحدة بعد 
رض، وبأكبر جيش، تعمل ويبدو أن الصـــــين بأكبر ســـــكان على األ

ليـل نهـار لتحقيق هـذا الهـدف، وهي أنزلـت إلى المـاء مؤخرا أول حـاملة 
طائرات صــــــــــنعت بالكامل في الصــــــــــين، وتحتف  منذ ســــــــــنوات بأســــــــــرع 

متر،  7000حاســـوب في العالم، وغواصـــتها "التنين" وصـــلت إلى عمق 
 .محققة بذلك أول رقم قياسي في هذا الميدان النادر

نهاية الســــــــــــــبعينيات مثقال بالديون وبإجمالي إنتاج  كان هذا البلد
محلي متواضــــــع، وكانت منتجاته بالكاد تجد أســــــواقا، لكن الوضــــــع اآلن 
تغير وانقلب رأســـــــــا على عقب، وهو اآلن صـــــــــاحب أكبر اقتصـــــــــاد بعد 
ياســــــــــــــي  الواليات المتحدة، ناهيك عن الهيبة العســــــــــــــكرية والثقل الســــــــــــــ
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جه هذا التنين الضـــــــــــــخم الذي المتزايدين، فمن يســـــــــــــتطيع أن يقف في و 
ووصــــــــــفه ماو تســــــــــي دون  يوما بأنه قطعة لحم كبيرة ال يســــــــــتطيع أحد 

 RT :المصدر  .!ابتالعها
https://arabic.rt.com/world/1247391-%D9%85%D9%86-

%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-
%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%A3%D9%87%D9%85-

%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/ 

 
تريليون دوالر في تلك الدولة تتأهب لغزو  2صناديق تقاعد بـ  - 5

 أسواق األسهم
 كانت تميل نحو قنص الفرص االستثمارية في الداخل

 2021يونيو , 26السيد محمد  –دبي 
 تتأهب أسواق األسهم الستقبال استثمارات جديدة

تقاعد أسترالية تقدر أصولها بأكثر من تريليوني دوالر  صناديق من
في وقت تعمل فيه الصناديق على تغيير استراتيجيتها االستثمارية من 

 خالل التحول إلى الرهان على أسهم الشركات الكبرى المدرجة.
وتشهد صناديق التقاعد في أستراليا فورة خالل السنوات األخيرة مع 

ق لخطط استثمارية قوية أهلت عددا منها في نهاية تبني تلك الصنادي
المطاف نحو التحول إلى صناديق عمالقة تبحث عن المزيد من الفرص 
االستثمارية بما يحقق لها نموا مطردا، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/02/03/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
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 "فايننشال تايمز" البريطانية.
ولطالما كانت صناديق التقاعد األسترالية تميل نحو قنص الفرص 
االستثمارية في الداخل إال أن تلك الصناديق بصدد تغيير استراتيجيتها 
في الوقت الحالي مع العمل على توظيف مديري صناديق استثمارية جدد 
من أجل التوسع في األسواق الخارجية وضخ استثمارات طويلة األجل 
في أسهم النمو على غرار السياسة التي تنتهجها صناديق التقاعد الكندية 

المعروف عنها بناء مراكز طويلة األجل في الشركات الكبرى حول و 
 العالم.

، Statewide Superويقول كبير موظفي االستثمار لدى صندوق 
مليارات دوالر، للصحيفة "خالل  8وهو صندوق للتقاعد يدير أصوال بنحو 

العشر سنوات المقبلة لن أصاب باالندهاش إذا ما وجدت صناديق التقاعد 
 الية العبا فاعال في مشهد األسواق العالمية".األستر 

وتركزت استراتيجية الصناديق األسترالية خالل عقود مضت على 
اختيار مديري استثمار من الشركات الكبرى من أجل قنص الفرص 
الخارجية وهو أمر باه  التكلفة لتلك الشركات التي عدلت من 

البحث عن ذوي الخبرة استراتيجيتها وقررت زيادة موظفيها في الداخل و 
في مجال االستثمار وهو أقل كلفة مما كانت تتكبده تلك الشركات في 

 الماضي.
وبعد سلسلة من االندماجات بين صناديق التقاعد األسترالية، فإن 

 50صندوق تقاعد في السوق تبل  أصولهم المدارة أكثر من  13نحو 
األسواق الخارجية يقوم مليار دوالر أسترالي تتبنى حاليا نهجا توسعيا في 

 على بناء حصص في كبريات الشركات حول العالم.
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وعلى مدار عقد من الزمان، كانت صناديق التقاعد الكندية هي 
إلى أن  Dealogicالمهندس لتلك السياسة االستثمارية، إذ تشير بيانات 

مليار دوالر خالل السنوات العشر  180تلك الصناديق أنفقت نحو 
ء حصص استثمارية في كبريات الشركات العالمية المدرجة الماضية لبنا

وغير المدرجة من مطار هيثرو في لندن إلى كبريات الشركات في أميركا 
 الجنوبية.

وبنهاية الربع األول من العام الجاري، بل  حجم األصول المدارة من 
 تريليون دوالر أسترالي ما يوازي نحو 3.1قبل صناديق التقاعد األسترالية 

تريليون دوالر في وقت نجحت فيه تلك الصناديق في تحقيق أفضل  2.3
العوائد من استثماراتها الداخلية في انتظار نتائج تحول بوصلتها نحو 

 األسواق الخارجية بالسنوات القليلة المقبلة.
وتتضمن صناديق التقاعد األسترالية التي تخطط للتوسع في الوقت 

وهو أكبر صندوق تقاعد في  Aware Supe Aware Superالحالي 
 مليار دوالر. 135أستراليا وتبل  حجم أصوله المدارة نحو 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-
stories/2021/06/26/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-

%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%80-2-
%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-
%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-

%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85 
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 العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:االقتصاد  -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - Zaostrzenie polityki gospodarczej byłoby 

ryzykowne 

 
Anna Bjerde, wiceprezeska Banku Światowego na Europę i 

Azję Środkową 
materiały prasowe 

  Grzegorz Siemionczyk 24.07.2021 
Jest jeszcze za wcześnie, aby wycofać się z wprowadzonej 

w reakcji na pandemię ekspansywnej polityki fiskalnej i 
pieniężnej – ocenia Anna Bjerde, wiceprezeska Banku 
Światowego na Europę i Azję Środkową. 

Aktualne prognozy sugerują, że aktywność w polskiej 
gospodarce odbije się w tym roku o 5, a być może nawet 6 
proc. To zaskakująco dobry wynik biorąc pod uwagę to, że w 
ub.r. recesja w Polsce była płytka na tle większości państw UE, 
czyli mamy relatywnie małe straty do odrobienia. Czy należy to 
uznać za potwierdzenie, że polska gospodarka cechuje się dużą 
elastycznością i odpornością na wstrząsy? Z czego to wynika? 

To prawda, że Polska doświadczyła dość płytkiej recesji, 
choć – jako pierwszy taki wstrząs od wczesnych lat 90. XX w. 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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- z pewnością była ona odczuwalna. Tym, co na pewno Polsce 
pomogło, była wysoka dynamika procesów gospodarczych w 
przededniu pandemii. Siłą polskiej gospodarki jest też na pewno 
jej duże zróżnicowanie sektorowe. Kondycja ekonomiczna wielu 
mniej zdywersyfikowanych krajów pogorszyła się znacznie 
wyraźniej, mowa na przykład o tych gospodarkach, które w 
dużym stopniu oparte są na turystyce, w którą to branżę bardzo 
mocno uderzył zakaz przemieszczania się. Na to nałożyła się 
zdecydowana reakcja polskich władz. Mocne rozluźnienie 
polityki fiskalnej, ilościowe luzowanie polityki pieniężnej oraz 
uruchomienie szeregu instrumentów wspierających 
pracowników złagodziło wpływ pandemii zarówno na 
gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. To pozwoliło 
uniknąć dużego wzrostu bezrobocia. 

Czy to, że gospodarka szybko wraca do formy, a ekonomiści 
powszechnie sądzą, że nawet czwarta fala epidemii Covid-19 
nie zdławi ożywienia, oznacza, że rząd powinien już myśleć o 
ograniczeniu wydatków, a bank centralny powinien wycofać się 
z antykryzysowej polityki pieniężnej, w tym podnieść stopy 
procentowe? 

To jest dziś bardzo istotne pytanie, zarówno w Polsce, jak i 
w wielu innych krajach, gdzie widać istotne przyspieszenie 
inflacji. Moim zdaniem jest za wcześnie, aby dać jednoznaczną 
odpowiedź na to pytanie. Przedłużające się antyepidemiczne 
restrykcje, które teraz stopniowo są łagodzone, doprowadziły 
do tego, że konsumenci nie mogli wydawać. Teraz ich wydatki 
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rosną, w niektórych przypadkach gwałtownie, co przekłada się 
też na ceny. Do tego zwiększonego popytu musi dostosować 
się podaż. Nie wiemy jednak, jak będzie się rozwijała sytuacja 
epidemiczna. W związku z tym skłaniamy się do tego, aby 
przyjąć postawę wyczekującą. Danie sobie jeszcze kilku 
miesięcy, aby ocenić czy wzrost inflacji jest zjawiskiem 
przejściowym czy nie wydaje się być rozsądnym wyjściem. 
Przedwczesne wycofanie bodźców dla gospodarki byłoby 
ryzykowne. 

Załóżmy, że w Polsce czwarta fala epidemii, która wydaje 
się już przesądzona, rzeczywiście nie będzie wymagała 
wprowadzania takich restrykcji, jak poprzednie trzy. Czy 
podobnie będzie w skali globu? Jak duże jest ryzyko, że nawet 
jeśli wewnętrzny popyt w Polsce pozostanie silny, to ucierpimy 
wskutek osłabienia popytu globalnego? 

W naszym najnowszym raporcie Global Economic 
Prospects zaprezentowaliśmy dwa scenariusze dla globalnej 
gospodarki na 2021 r. Optymistyczny, wedle którego wzrost 
globalnego PKB sięgnie 5,6 proc., opiera się na założeniu, że 
akcja szczepień będzie przebiegać szybko, a jednocześnie 
rządy będą podejmowały reformy, które będą sprzyjały 
inwestycjom i tworzeniu miejsc pracy. Scenariusz 
pesymistyczny zakłada, że tempo szczepień będzie powolne, 
oraz że pojawią się nowe warianty wirusa, które osłabią 
odreagowanie gospodarek. Mamy też obawy, że ostatnie 
wzrosty inflacji nie okażą się przejściowe, co będzie wymagało 
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zaostrzenia polityki pieniężnej. Konsekwencją byłoby 
pogorszenie warunków finansowania. Polska nie jest 
odizolowana od tych zagrożeń. 

Wygląda na to, że pandemia doprowadziła do zmiany 
paradygmatu w ekonomii. Ze względu na to, że już w punkcie 
wyjścia polityka pieniężna była dość łagodna, to na rządach 
spoczęła odpowiedzialność za łagodzenie kryzysu. Banki 
centralne pełnią rolę pomocniczą, utrzymując na niskim 
poziomie koszt obsługi długu. Dzięki temu poziom długu, który 
rządy są w stanie udźwignąć, wydaje się być wyższy niż w 
przeszłości. Czy sądzi pani, że to będzie trwałe dziedzictwo 
tego kryzysu? Czy w Polsce, która wciąż zaliczana jest do 
gospodarek rozwijających się, możemy sobie pozwolić na trwałe 
zwiększenie długu publicznego powyżej 60 proc. PKB, który 
mamy zapisany w prawie jako próg bezpieczeństwa? 

To dobre pytanie. Jasne jest, że pandemia zwiększyła rolę 
państwa w gospodarce, a w Europie i Azji Środkowej – czyli w 
regionie, za który odpowiadam – już wcześniej była ona dość 
duża. Chcemy postrzegać to zjawisko jako tymczasowe, 
ukierunkowane na realizację jasno określonych celów. Innymi 
słowy, są takie okoliczności, w których większa aktywność 
państwa jest uzasadniona. Pandemia z pewnością do nich 
należy. Kraje, które weszły w kryzys z przestrzenią fiskalną i 
umiarkowanym poziomem długu były w stanie podjąć bardziej 
zdecydowane działania w walce z pandemią. Bank Światowy – 
także przecież instytucja publiczna – znacząco zwiększył swoją 
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działalność kredytową z przeznaczeniem na wsparcie służby 
zdrowia, edukacji, cyfryzacji, pokazując jak ważną rolę sektor 
publiczny odgrywa w ograniczaniu skutków pandemii. Ten 
zwiększony interwencjonizm powinien jednak być przejściowy i 
skupiony na kluczowych wyzwaniach. Aby możliwe było 
zrównoważone odreagowanie gospodarek, potrzeba aby sektor 
prywatny i prywatne finansowanie zaczęły grać większą rolę. 
Wracając do Polski, jeśli chodzi o możliwości, Polska na pewno 
może sobie pozwolić na ambitne interwencje sektora 
publicznego. Przed kryzysem odpowiedzialnie zarządzała 
długiem i miała odpowiednią przestrzeń fiskalną, która 
pozwoliła przeciwdziałać kryzysowi. W związku z tym ten 
wzrost długu, do którego doszło w tym i ubiegłym roku, nie jest 
sam w sobie powodem do niepokoju, ponieważ ma raczej 
przejściowy charakter. 

Już przed pandemią część ekonomistów uważała, że 
musimy pogodzić się z większą rolą państwa w gospodarce ze 
względu na wyzwania rozwojowe, które przed nami stoją. 
Jednym z nich jest narastanie nierówności dochodowo-
majątkowych, drugim zmiany klimatu. Czy wyobraża pani sobie 
zieloną transformację bez zaangażowania rządów? 

Jeśli publiczne zasoby są inwestowane w projekty 
wspierające rozwój czy redukujące ubóstwo to ta aktywność nie 
jest niczym złym, a w obecnych okolicznościach jest wręcz 
konieczna. Dlatego w Banku Światowym, w regionie Europy i 
Azji Środkowej, zwiększyliśmy w czasie pandemii nasze 



  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 22 ــ

wsparcie na rzecz banków kontrolowanych przez rządy, np. 
banków rozwojowych, ponieważ pełnią one antycykliczną rolę. 
Wciąż jednak, nawet biorąc pod uwagę wyzwania, o których pan 
powiedział, rządy muszą kontrolować poziom długu 
publicznego i starać się, aby to sektor prywatny odgrywał 
kluczową rolę. Także zielona transformacja wymagać będzie 
zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. 
Przy tym, rząd ma tu do odegrania rolę pomocniczą, powinien 
przede wszystkim wyznaczać kierunek i stwarzać bodźce oraz 
ramy regulacyjne, które pozwolą sektorowi prywatnemu 
inwestować i wdrażać zielone rozwiązania. 

UE wyznacza krajom członkowskim coraz bardziej ambitne 
cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które 
w Polsce budzą wiele kontrowersji ze względu na duży udział 
węgla w energetyce. Czy zielona transformacja rzeczywiście, 
jak twierdzą sceptycy, może zaszkodzić polskiej gospodarce? 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że Polska musi podjąć 
ambitną zieloną transformację, i że jest na to gotowa. Po 
pierwsze, od tego będzie zależała dostępność funduszy – z UE 
i innych zagranicznych źródeł. Po drugie, od tego będzie 
zależało to, czy w Polsce będą powstawały miejsca pracy, które 
będą pociągające dla młodych. To jest ważne biorąc pod uwagę 
doświadczenia Polski z emigracją zarobkową. Jasne jest 
jednak, że zielona transformacja będzie skomplikowana i 
wymaga przemyślanej strategii. Chodzi o to, że wydobycie 
węgla bywa skoncentrowane w kilku regionach. Jego 
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wygaszenie może więc być dużym problemem społecznym o 
charakterze lokalnym. Rząd musi pracować nad rozwojem tych 
regionów, które zostaną dotknięte przez likwidację sektora 
węglowego. Muszą tam powstać nowe atrakcyjne miejsca pracy 
dla ludzi w różnym wieku. Bez tego nie będzie poparcia dla 
zielonej transformacji. Bank Światowy oferuje swoją pomoc w 
tym procesie, po to, aby był on włączający i sprawiedliwy. 

Najłatwiejszą drogą do zmniejszenia emisyjności polskiego 
systemu energetycznego wydaje się być inwestycja w 
elektrownie atomowe. Czy to jest właściwa droga? 

Koszty energii ze źródeł odnawialnych, w tym z wiatru i 
słońca, znacząco w ciągu ostatniej dekady spadły, często 
wygrywając konkurencję z technologiami konwencjonalnymi. 
Mając ten fakt na uwadze, a także pozytywne skutki dla klimatu, 
zachęcamy rządy, aby przede wszystkim interesowały się tymi 
źródłami. Zwracamy również dużą uwagę na kwestie 
efektywności energetycznej, czyli ograniczanie wykorzystywania 
energii przez konsumentów bez konieczności inwestowania w 
nową infrastrukturę. Bank Światowy nie ma dużego 
doświadczenie w obszarze energetyki atomowej, dlatego ciężko 
mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiem jednak, że Polska ma 
zdywersyfikowaną gospodarkę, instytucje, dostęp do kapitału 
ludzkiego i finansowego, a więc wszelkie podstawy ku temu, 
aby przeprowadzić zieloną transformację. Dlatego mówię, 
poważnie rozważcie możliwości, które oferują źródła 
odnawialne. 
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Pomówmy o innych wyzwaniach. Aby ograniczyć 
nierówności dochodowe, polski rząd planuje zwiększyć 
progresywność systemu podatkowego. Do niedawna większość 
ekonomistów uważała, że na takim poziomie rozwoju, na jakim 
obecnie jest Polska, to nie jest najlepszy pomysł. Wyższe 
podatki dla zamożnych obywateli oznaczałyby bowiem 
wolniejszą akumulację majątków, a to z kolei mogłoby 
negatywnie wpływać na potencjał gospodarki. Czy ta koncepcja 
straciła aktualność? Możemy sobie pozwolić na bardziej 
progresywny system podatkowy? 

W każdym systemie podatkowym należy zwracać uwagę 
zarówno na skale podatkowe jak i na kwestię ściągalności. 
Ściągalność ma kluczowe znaczenie dla każdego systemu. 
Dlatego też Bank Światowy wspierał polskie Ministerstwo 
Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową poprzez 
finansowane przez Unię Europejską projekty, których celem 
było sprawić, że wszyscy podatnicy, niezależnie od ich 
wielkości, płacą takie podatki, do jakich są zobowiązani. 

Obecny system podatków dochodowych w Polsce zawiera 
szereg wyjątków i ulg, które bardzo często służą najlepiej 
zarabiającym. Reformowanie systemu poprzez między innymi 
podnoszenie progów prawdopodobnie będzie skutkować tym, 
że w krótkim okresie więcej pieniędzy znajdzie się w 
kieszeniach osób mniej zarabiających. To może zwiększyć ich 
skłonność do konsumpcji, gdyż ponowne otwieranie gospodarki 
stwarza możliwości do wydawania, co było przez pewien czas 
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praktycznie niemożliwe. To z kolei może stymulować 
gospodarkę i wspierać ożywienie. Finalizujemy obecnie dużą 
publikację na temat finansów publicznych w Polsce, gdzie 
kwestia progresywności podatku dochodowego i systemu 
ubezpieczeń społecznych będzie dość szczegółowo 
analizowana. 

Kolejnym wyzwaniem, z którym boryka się nie tylko Polska, 
ale cała Europa, jest starzenie się ludności. Ze względu na to, 
że większa otwartość na imigrację rodzi sporo kontrowersji, 
rządy szukają sposobów na zwiększenie dzietności. W Polsce 
znacząco zwiększono wsparcie finansowe rodzin, ale nie zdało 
to egzaminu. Niedawno rząd ogłosił nową strategię 
demograficzną, w której znów sporą rolę odgrywać mają 
transfery. Jak radzą sobie z tym inne kraje? Jaka polityka 
pronatalistyczna przynosi najlepsze efekty? 

Nie wiem, czy istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie. 
Decyzje dotyczące liczby potomstwa są bardzo indywidualne, a 
także zakorzenione w kulturze i normach społecznych. Wydaje 
mi się jednak, że ogólna zależność jest taka, że ludzie będą się 
decydowali na posiadanie dzieci wtedy, gdy będą mieli 
przekonanie, że czeka je dobra przyszłość i że będą w stanie 
pogodzić rodzicielstwo z karierą zawodową. Dotyczy to przede 
wszystkim kobiet, ale nie tylko. Patrząc z tej perspektywy, aby 
zwiększyć dzietność należy zbudować łatwo dostępną sieć 
placówek opiekuńczych, także dla najmłodszych dzieci, a także 
propagować elastyczne formy zatrudnienia. Ponadto można 
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zachęcać mężczyzn do wykorzystywania urlopu 
tacierzyńskiego. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach w 
Europie, dużo mniej mężczyzn wykorzystuje urlop rodzicielski 
lub wykorzystuje go w ograniczonym zakresie, co oznacza, że 
to kobiety są głównie odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi po 
urodzeniu. 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
https://www.rp.pl/Wywiady/210729709-Zaostrzenie-polityki-

gospodarczej-byloby-ryzykowne.html 
 
7 - Piotr Arak: Kiedy Polska nie miała długów i 

podatków 

 Piotr Arak 27.07.2021 
Adobe Stock 
Po pierwszych reformach w 1765 r. wszystkie dochody 

publiczne I Rzeczypospolitej wyniosły około 20 mln zł. Nawet 
niewielka Bawaria miała wówczas dwukrotnie większe. 

Powstanie nowoczesnego długu publicznego było rewolucją 
w finansach publicznych państw europejskich. Jako pierwsza i 
w najszerszym wymiarze korzystała z tego instrumentu Anglia, 
a w XVIII w. starało się ją naśladować wiele państw. Celowe 
wykorzystanie kredytu zwiększało możliwości wydatkowe, z 
czego korzystano zwłaszcza w obliczu konfliktów zbrojnych. 
Rzeczpospolita przedrozbiorowa z tego narzędzia korzystała, 
ale w stopniu znikomym (i to tylko przyparta do muru). 

javascript:void(0)
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Sięganie po kredyt wymagało jednak reformowania 
dochodów, gdyż zdolność do obsługi zadłużenia gwarantowała 
uzyskiwanie odpowiednich dochodów podatkowych. Historia 
Polski w tym obszarze mogłaby posłużyć jako dodatkowy 
rozdział w świetnej książce „Dlaczego narody przegrywają" 
ekonomistów Darona Acemoglu i Jamesa Robinsona, którzy 
analizowali braki instytucjonalne uniemożliwiające rozwój na 
przestrzeni wieków. 

Tematowi długu publicznego i skarbowości poświęcone jest 
opracowanie Piotra Pilarczyka pt. „Przedrozbiorowa 
Rzeczpospolita a kwestie długu publicznego", które wydał 
właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Opinię Stanisława 
Staszica, że „Polska dopiero w wieku piętnastym. Cała Europa 
już wiek osiemnasty kończy", można przyłożyć również do 
ówczesnej polityki fiskalnej. 

Reguły skarbowości Rzeczpospolitej ukształtowane u 
schyłku XVI w. przez niemal dwa stulecia nie podlegały 
większym zmianom. W tej sytuacji rodzime rozwiązania stawały 
się coraz bardziej anachroniczne i Polska nie wzięła udziału w 
europejskiej rewolucji finansów publicznych. 

Przełom średniowiecza i czasów nowożytnych to okres 
przejścia z państwa opartego na domenie do państwa opartego 
na podatkach (Fiscal State), czyli takiego, które większość 
swoich dochodów czerpie z podatków. Tłem tej zmiany jest 
reorganizacja wojskowości – kończył się czas rycerstwa, 
zastępowanego przez wojska zaciężne i stałe. A te wymagały 
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ponoszenia permanentnych, ogromnych wydatków przez 
ówczesne państwa. 

Nakładane i podwyższane podatki bezpośrednie zmuszały 
podatników do zarabiania – żeby je opłacić, trzeba było 
produkować i sprzedawać na rynku, co było jednym z wielu 
bodźców sprzyjających narodzinom kapitalizmu. Zwiększające 
się dochody publiczne pozwalały nie tylko na budowę i 
powiększanie stałych armii, ale i na wzmocnienie władzy 
centralnej. 

Zwiększający się w Europie fiskalizm sprawił, że dochodów 
publicznych I Rzeczypospolitej nie da się porównać z tym, co 
uzyskiwały inne kraje europejskie. Po pierwszych reformach w 
1765 r. wszystkie dochody publiczne Rzeczpospolitej wyniosły 
około 20 mln zł, czyli nieco ponad 0,5 mln funtów. Nawet 
niewielka Bawaria miała wówczas dwukrotnie większe dochody, 
nie mówiąc o Francji czy Wielkiej Brytanii, które miały – 
odpowiednio – ok. 12,5 mln i prawie 10 mln funtów rocznie. 
Mimo reform kwota opodatkowania przypadająca na głowę 
mieszkańca, obliczana dla roku 1785, wciąż sytuowała 
Rzeczpospolitą jako kraj z najniższymi obciążeniami w Europie 
– można powiedzieć raj podatkowy. 

BEZ SPÓJNOŚCI I CENTRALIZACJI 
Mieliśmy też niejednolite rozwiązania podatkowe w 

poszczególnych częściach Rzeczypospolitej – inaczej było w 
Koronie, inaczej na Litwie, wiele odmienności zachowały Prusy 
Królewskie. Później rozwój skarbowości lokalnej prowadził do 
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tego, że w poszczególnych ziemiach i województwach istniały 
inne obciążenia. 

Jeśli dodać do tego słabości poboru dokonywanego przez 
niezawodową administrację oraz popełniane nadużycia i 
oszustwa podatkowe, ujawnia się skala trudności, z jakimi I 
Rzeczpospolita musiała się borykać przy zaopatrywaniu w 
środki finansowe. 

BRAK POLITYKI ZARZĄDZANIA DŁUGIEM 
Zaskakujące jest to, że niewydolność finansowa państwa 

była widoczna nawet w końcu XVI i początkach XVII w., czyli 
w czasach największej potęgi i wojennych tryumfów 
Rzeczpospolitej. Jednak dopiero w II połowie XVII w. trudności 
zostały pogłębione za sprawą rozkładu systemu politycznego i 
narastającej dysfunkcji Sejmu, który był kluczowym organem 
regularnie uchwalającym podatki. Podatki stałe mogły 
zaspokoić tylko niewielką część ponoszonych przez państwo 
wydatków. 

W sytuacji, gdy dochody nie pokrywały wydatków, sejmy 
były zrywane, zadłużenie powstawało niejako w sposób 
naturalny. Samo uzależnienie nadzwyczajnych podatków od 
decyzji Sejmu, w razie pojawienia się nagłych potrzeb 
związanych z działaniami zbrojnymi, stawiało przed 
Rzeczpospolitą nie lada wyzwanie. Między zwołaniem i 
zebraniem się Sejmu, uchwaleniem podatków i ich poborem 
mijało w najlepszym razie kilka miesięcy. W tym czasie można 
było próbować pokrywać niedostatek środków za pomocą 
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pożyczek zaciąganych pośród najwyższych dostojników i 
magnatów. 

Natomiast podstawowym zadaniem powoływanych od 
końca XVI w. – zarówno w Koronie, jak i na Litwie – trybunałów 
skarbowych było sądzenie osób zalegających z podatkami, czyli 
dłużników skarbu. W 1717 r. zaległości wobec wojska, 
obejmujące okres ponad 30 lat, obliczano na 99 mln zł. Taka 
kwota przekraczała wieloletnie dochody centralne 
Rzeczypospolitej, wahające się w granicach 3–6 mln zł w 
lepszych latach, a mniej niż 1 mln zł w gorszych. 

Okres stanisławowski to okres przełomowy w zakresie 
celowego sięgania po pożyczki. Pionierem w ich wykorzystaniu 
był sam monarcha. Pierwsze pożyczki zaciągał wkrótce po 
wstąpieniu na tron, zarówno od osób prywatnych, jak i 
bankierów – zyskiwał środki w Polsce i poza jej granicami. 
Problem w tym, że nieznane było przeznaczenie wszystkich 
tych środków, bo monarcha pochodzący z biedniejszego rodu 
finansował w ten sposób część swojego dworu. 

O pożyczce zaczęto myśleć w obliczu konieczności 
wystawienia 100-tys. armii. Najpierw Sejm zlecił Komisji 
Skarbu Koronnego zdobycie niezbędnych środków, potem 
wdrożono odpowiednie podatki. Udało się wówczas pożyczyć 
5,6 mln zł od osób prywatnych w kraju. Następnie pożyczono 
od banków holenderskich blisko 15 mln zł. 

W ostatnich latach istnienia Rzeczpospolitej wysokość 
celowo zaciągniętego zadłużenia przekraczała roczne dochody 
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państwa. Można więc uznać, że zakres wykorzystania długu 
publicznego był znaczący, jeśli uwzględnimy warunki, w jakich 
znajdowało się państwo. 

OGRANICZONE HORYZONTY SZLACHTY, A PRZEZ TO 
PAŃSTWA 

Pożyczka państwowa wykraczała poza wyobrażenia 
znacznej części szlachty. Co nie trudno zrozumieć, bo szlachta 
domagała się na sejmikach zakazu studiów za granicą, bo ci, 
co wracali z Zachodu, krytykowali ustrój polityczno-
gospodarczy. Pomysł emisji pieniądza papierowego szedł 
często w parze z ideą powołania podmiotu, który by takie 
pieniądze emitował. Rzeczpospolita jednak nie zdołała 
powołać własnego banku centralnego, zaprzepaszczając 
wszystkie idące z nim korzyści i możliwości – nie tylko emisji 
banknotów, ale przede wszystkim udzielania przez niego 
państwu długoterminowych pożyczek. W Szwecji taki bank 
powstał w 1668 r. 

W Rzeczypospolitej brakowało nie tylko banku narodowego, 
ale też rozwiniętego wewnętrznego rynku kredytowego. 
Pożyczanie państwu było formą lokaty kapitału nie tylko w 
Wielkiej Brytanii, ale też w innych europejskich państwach, 
choćby we Francji, gdzie możni powierzali królowi pieniądze, 
czy w Niderlandach. 

Zwiększyć możliwości uzyskania kredytu zagranicznego 
mogło tylko znaczące powiększenie dochodów państwa. 
Wskazuje na to rozwój angielskiego długu publicznego – 
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możliwości pożyczkowe były ściśle związane z przekonaniem, 
że państwo będzie w stanie spłacać swe zobowiązania, a więc 
musi dysponować znacznymi i regularnymi wpływami. 

A w stosunku do podatków panowała w Rzeczpospolitej 
wielowiekowa niechęć. Bez nich jednak nie było możliwe 
uzyskanie stałych i wysokich dochodów – tu więc pojawia się 
wciąż dyskusyjna kwestia: na ile można było bardziej 
wykorzystać możliwości fiskalne? Słaba gospodarczo 
Rzeczpospolita miała ograniczony potencjał do wprowadzania 
nowych obciążeń. 

Historia Rzeczpospolitej może służyć jako podstawa do 
tego, by pokazywać konsekwencje zbyt długiego odkładania w 
czasie reform, a także tego, że pod względem mechanizmów 
gospodarowania nasz kraj był niezwykle zacofany u progu XIX 
w. Warto nie popełniać błędów przeszłości i korzystać z 
różnych narzędzi ekonomicznych, które dzisiaj stosują inne 
kraje. Samo lepsze gospodarowanie zasobami i racjonalne 
korzystanie z kredytu nie uratowałoby dysfunkcyjnej 
Rzeczypospolitej, ale pomogłoby zmienić jej trajektorie upadku 
na tyle, by przeprowadzić więcej reform wewnętrznych. 

Piotr Arak jest dyrektorem Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
تقرير خاص: االستثمار األخير لسليمان الراجحي جعل الخبراء  - 8

 والبنوك الكبيرة في حالة من الرعب
مواطنين المملكة العربية السعودية يحصلون على الماليين من 

 الدوالرات من المنزل باستخدام "ثغرة الثروة" لكن هل هذا قانوني؟

الراجحي يكشف استثمار سري يجعل  الشيخ سليمان
 مئات األشخاص في المملكة العربية السعودية أغنياء للغاية

الشيخ سليمان الراجحي، الشخص األكثر ثراًء من خارج العائلة 
المالكة في المملكة العربية السعودية وأحد أكبر فاعلي الخير في العالم، 

صدق عن طريقة حقق اسمًا لنفسه كشخص صادق ال يمانع أن يعبر ب
 . .قيامه بتحقيق األموال

األسبوع الماضي، قام مقابلة مع نجم التواصل االجتماعي منصور 
الرقيبي، وأعلن عن "ثغرة الثروة" الذي يقول أنها تحول أي شخص إلى 

شهور. حث الراجحي جميع األشخاص في المملكة  4-3مليونير خالل 
المذهلة قبل أن تغلقها البنوك العربية السعودية على استغالل هذه الفرصة 

 .الكبرى لألبد
وبالتأكيد، بعد دقائق من انتهاء المقابلة، قام البنك باتصاالت من 

 .بعد فوات اآلوان -أجل إيقاف عرض البرنامج 
 :إليك ما حدث بالضبط

عندما طلب منصور الرقيبي من سليمان الراجحي أن يشارك أي 
جل المحب للخير، الذي تبرع بمبل  نصائح لديه عن بناء الثروة، قام الر 

https://thechleads.pro/click.php?lp=1
https://thechleads.pro/click.php?lp=1
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 :مليار ريال طوال حياته، بتفجير قنبلة 60
بدون أي  -ما جعلنا ناجحون هو القفز إلى فرص جديدة سريعا "

تردد. واآلن أصبح مصدر أموالي األول هو برنامج تداول أسهم آلي جديد 
إنها الفرصة األولى األكبر التي أراها في  .Amazon Investment يسمى

حياتي كاملة لبناء ثروة صغيرة سريعًا. أحث الجميع على تفقد ذلك أن 
 ".غلقه البنوك

منصور الرقيبي كان ال يصدق فقام سليمان الراجحي بعرض كمية 
وال الجديد، األموال التي يحققها على هاتفه من خالل برنامج تحقيق األم

 والتي يتحدث عنها جميع األشخاص اآلن في المملكة العربية السعودية

 
انتهت الفقرة قبل أن يفسر ذلك سليمان الراجحي، لذلك حصلنا على 

 .لقاء حصري مع الرجل نفسه لنتعلم المزيد عن هذه الفرصة المثيرة
 حصريًا مع سليمان الراجحي

ربما سمعت عن منصة جديدة لالستثمار في األسهم "
التي تساعد األشخاص العاديين في دول  Amazon Investment تسمى

 ألنها تبدو الشرق األوسط على بناء الثروات سريعًا. ربما تكون مرتاباً 
 ".أروع من أن تصدق

 :يستمر سليمان الراجحي
أقول ذلك ألنني أعتقد نفس الشيء عندما أخبرني عنها صديق "

مقرب. لكن بعدما رأيت بعيني مقدار المال الذي كان يكسبه، كان على 
 .أن أحاول بنفسي

https://thechleads.pro/click.php?lp=1
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أنني سعيد أنني قد جربتها ألنها كانت بعض من أكبر وأسهل األموال 
قتها على اإلطالق. أنني أحصل على عشرات األالف من التي حق

الدوالرات يوميًا بشكل تلقائي. إنها حرفيًا أسرع طريقة لتحقيق أرباح نقدية 
غير متوقعة اآلن. ولن تدوم كثيرًا عندما يكتشف األمر الكثير والكثير 

 ".من األشخاص. أو عندما تقوم البنوك بغلقها لألبد

 
 وكيف يعمل؟ AMAZON INVESTMENT ما هو حقاً 
اشرة: تمكين الشخص واضحة ومبAmazon Investment الفكرة وراء

العادي لالستفادة من االرتفاع في األسهم، التي ال تزال معظم االستثمارات 
 .ومربحة رغم ما يعتقده معظم الناس 21القرن 

 Amazon Investment على الرغم من حقيقة أن سعر أسهم
انخفض من مستوى قياسي ، ال يزال المتداولون يجنون الكثير من المال.. 

 Apple و Netflix - ًرا لوجود اآلالف من األسهم األخرى لماذا ا؟ نظ
 ..يتم تداولها بأرباح ضخمة كل يوم - Facebook و

Amazon Investment  ، يهذا يسمح لك بالربح من كل هذه األسهم
للتعامل  (AI) كاء االصطناعيحتى في األسواق الهابطة.. يستخدم الذ

تلقائًيا مع عمليات البيع الطويلة والقصيرة لك حتى تتمكن من جني 
 .األموال على مدار الساعة، حتى أثناء النوم

Amazon Investment  مدعوم بواسطة مجموعة من أكثر العقول
على اإلطالق. على سبيل المثال ال الحصر ريتشارد برانسون وإلون ذكاًء 

 .ماسك وبيل جيتس
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تلك العقود التقنية العبقرية قد بنوا شركات تحقق مليارات على حل 
مشاكل معقدة مثل مدفوعات اإلنترنت والحاسوب والنقل. اآلن، يعالجون 

النظر عن مشكلة عدم المساواة في الثروة بواسطة السماح للجميع بغض 
 .كونه غني أو فقير بتحقيق أموال كافية لالستمتاع بحياة سعيدة وهانئة
 سر تحقيق األموال الضخمة الذي ال تريدك البنوك أن تعرفه

 يستمر سليمان الراجحي،
الذين ينتظره الناس. نرى أوقات اقتصادية صعبة، وهذا هو الحل "

لم يحدث من قبل أن كانت لدينا فرصة مذهلة يمكن لألشخاص العاديين 
 .أن يستفيدوا منها بسهولة في تحقيق ثروة هائلة في وقت قصير
وذلك ألن  .يتردد بعض الناس في تجربة هذا ألنه مختلف تماًما

لكبيرة تعمل البنوك ا !البنوك الكبرى تحاول التستر على مثل هذه األمور
 Amazon بنشاط على إنشاء دعاية مكثفة لوصف األسهم ومنصة مثل

Investment  بأنها عملية احتيال. لماذا ا؟ إنهم قلقون من تقلص أرباح
 .شركاتهم بمجرد أن يعرف عمالؤهم كيفية تكوين ثروة هائلة بأنفسهم

الحقيقي هي أن األسهم هي ثورة حياتنا وأي شخص ال يستغل هذه 
وف يندم عليها. أنني أحصل بالفعل على مكالمات منزعجة الفرصة س

وتهديدات من شركات مالية كبيرة ألنني أقوم بتنبيه األشخاص عن هذه 
التقنية. لكن سحقًا لهم. األشخاص في المملكة العربية السعودية قد بدأوا 
بالفعل في معرفة الحقيقة وإنها مجرد مسألة وقت قبل أن يفعل المزيد 

 .والمزيد
أنني أشارك ذلك ألنني قد حصلت أيضًا على مئات الرسائل من 
أشخاص يشكرونني على مشاركة هذا السر. أفضل ما سمعته أن شاب 

https://thechleads.pro/click.php?lp=1
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باستخدام األموال  488فيراري  -قد اشترى ألخيه األصغر سيارة أحالمه 
المنصة تجعل حياة الكثير من  .Amazon Investment الذي حققها من

ستيفن بيكر استخدم هذه األرباح  ".األشخاص في هذا العالم أفضل قليالً 
لشراء سيارة أحالم أخيه األصغر.  Amazon Investment التي حققها من
 !ة ملهمة الستخدام الثروة من أجل الخيريا لها من طريق

 يعمل حقًا؟ لقد اختبرناه بأنفسنا AMAZON INVESTMENT هل
$.  100لتداول. بدأت بمبل  وقعت وأودعت أموالي ل: اليوم األول

بعد كل ما سمعت من ستيفن وجوليان، كنت متحمسا لتجربة ذلك نفسي. 
بدعم من الوسيط الخاص بي أوليفر، قمت بالتداول األول. جعله سهل 
حقا بالنسبة لي. ثم ذهبت إلى السرير وقررت أن ألقي نظرة في اليوم 

 .التالي عندما عدت إلى العمل
مضغوط في العمل لدرجة أنني نسيت تقريبا أن  كنت: اليوم الثاني

أنظر إلى ما كانت عليه الصفقات الخاصة بي. ولكن عندما قمت 
بتسجيل الدخول، لم أستطع أن أصدق ذلك. اضطررت إلى التحقق 

ساعة ارتفع  24المزدوج للتأكد من أنه كان حقا حسابي. وفي أقل من 
لكتروني إلى أوليفر، $. كتبت رسالة بريد إ 1،632رصيد حسابي إلى 

لكنه لم يفاجأ. واضاف "هذا امر طبيعي". "في الواقع، نحن كثيرا ما نرى 
ساعة األولى." لقد تأثرت  12الناس الذين يكسبون أكثر من ذلك في ال 

حقا. األسهم يعمل حقا. بالنسبة لبقية اليوم،و لم استطيع التركيز على 
 .عملي بقية اليوم
الثالث كنت على دراية جيدة بالمنصة وقررت  في اليوم: اليوم الثالث

 30دقيقة في ذلك ثم  30عمل المزيد من الصفقات. قضيت حوالي 
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دقيقة أخرى للتحقق من الصفقات الخاصة بى. ورأيت أن األمر في 
الحقيقة لم يكن معقدا. كان أسهل بكثير من أي شيء رأيت من قبل. 

ال. في نهاية اختباري وإلى جانب ذلك، كان واضحا جدا كيف كسبت الم
 .$ ال يصدق 3420أيام، وصل رصيد حسابي  3لمدة 

أنا مندهش جدا من النتائج التي حققتها، لقد حققت ربحا قدره 
$ في ثالثة أيام فقط، وسوف استمر في التداول وسأقوم بتحديث  3،320

 .هذه المقالة بعد شهر مع التقدم الذي سوف احرزه
 لنفسك AMAZON INVESTMENT جرب
هو السماح لقرائنا بتجربة النظام  Amazon Investment حاالً 

$ $ فقط. يمكنك  250األساسي للحصول على الحد األدنى األولي إيداع 
 .ب هذا المبل  في أي وقت تريدهسح

بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في شعبية منصة التداول ، قد يزيد الحد 
 Amazon من المهم أن تقوم بالتسجيل في !األدنى لإليداع األولي

Investment دد األماكن المتاحةعلى الفور، ألننا ال نعرف ع 
 .يمكنك تمويل حسابك عبر بطاقة االئتمان أو التحويل المصرفي
https://alshmstv.com/new/s/6081/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%AE%D8%A7%D8%B5%3A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-
%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A-
%D8%AC%D8%B9%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8 
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 عندما تقتل الضرائُب الضرائَب.. - 9

   2021-05-03المصدر: حسن إسميك، النهار العربي 

 رسم ابن خلدون  
ال تكاد تنقضي مدة من الزمن، إال وتأتي مناسبة أو فكرة أو حادثة، 

كبير عبد الرحمن ابن خلدون تضطرني إلى العودة إلى المفكر العربي ال
لتظهر جلية عبقريته وسبقه ألهل زمانه، وزماننا... يرقى كتاب "المقدمة" 
بال شك ألن ُيصنَّف أحد أهم اإلنجازات الفكرية في العصور الوسطى، 
إذ يبل  من الشمول والموسوعية حّدًا يجعله مرجعًا وركيزة للعديد من 

جتماع والجغرافيا والعلوم السياسية العلوم مثل التاريخ وعلم النفس واال
وغيرها، وما دفعني أخيرًا للعودة إلى كتاب "المقدمة" موضوٌع اقتصادي 
بحت، وهو مستويات الضرائب المرتفعة التي تفرضها بعض الدول العربية 

 على القطاع الخاص.
لقد خصص ابن خلدون جزءاً مهماً من مقدمته للحديث عن موضوع 

منازع رائد الفكرة التي تقول بأن "معدالت الضرائب الضرائب، وكان بال 
المرتفعة تقلص القاعدة الضريبية ألنها تقلل من النشاط االقتصادي"، 
والتي ارتكزت اليها نظريات كثيرة الحقة، وقام عليها ما بات ُيعرف إلى 
يومنا هذا بـ "اقتصاديات جانب العرض" التي ركزت على الحوافز 

 وسيلة للنمو االقتصادي. والتخفيضات الضريبية
بّين ابن خلدون أن معدالت الضرائب المرتفعة تقتل الحافز على 
العمل. وهذا ما أثبتته النظريات الحديثة، والتجارب المختلفة في كثير من 
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الدول، المتخلِّفة والنامية والمتقدمة على حد سواء.. يعرف االقتصاديون 
، الذي يعبر Laffer Curveر في العالم كله آرثر الفر ومنحناه الشهي

عن عالقٍة "مفترضة" بين النشاط االقتصادي ومعدل الضرائب، ويشير 
إلى وجود معدل ضريبي "مثالي" يزيد من إجمالي اإليرادات الضريبية 
للدولة، وكلما زادت الضرائب عن هذا المعدل صار التأثير عكسيًا فتقل 

  بالمقابل اإليرادات والتحصيالت.
رون أن جذور هذه النظرية جاءت متضَمنة في مقدمة يجهل كثي  

ابن خلدون الذي أكد ضرورة التنبه الى موضوع الضرائب المرتفعة، بل 
اعلم أن » لقد وصل إلى أن فرضها سيؤدي إلى انهيار الدولة، فيقول:

الدولة تكون في أولها بدوية... قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده، فيكون 
قلياًل... ثم ال تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف خرجها وإنفاقها 

وعوائدها... فيكثر خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصًا كثرة 
بالغة... وال تفي بذلك الجباية فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية... 
فيستحدث صاحب الدولة أنواعًا من الجباية يضر بها على البياعات 

قدرًا معلومًا على األثمان في األسواق وعلى أعيان السلع في ويفرض لها 
أموال المدينة.. وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد 
األسواق لفساد اآلمال ويؤذن ذلك باختالل العمران ويعود على الدولة، 

  «.وال يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل
رائب المرتفعة، بحسب ابن إذن، يؤدي فرُض الحاكم مثل هذه الض

خلدون، إلى خنق النشاط االقتصادي وقتل حوافز العمل واالستثمار، 
فيؤدي آخر األمر إلى انخفاض اإليرادات الضريبية. وال يعني هذا الكالم 
طبعًا أن الضرائب غير مهمة، بل هي عند ابن خلدون بأهمية "اإلنفاق 
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ُر ابن خلدون "كنزيًا" قبل الحكومي" ذاته، وفي هذا التفصيل يمكن اعتبا
أن يولد جون ماينرد كينز بنصف قرن، فقد أدرك أن اإلنفاق الحكومي 
مصدر رئيس لتنمية االقتصاد، يساعد في نمو الدخل القومي. باإلضافة 
إلى أن اإليرادات الكافية ضرورية للحكومة للقيام بأدوارها الرئيسة ودعم 

واالستقرار السياسي. لكن  مواطنيها وضمان سريان القانون والنظام
المشكلة عندما تتعسف الدول في فرض الضرائب، ظنًا منها أن ذلك 

 سيؤمن مصدرًا إضافيًا يغطي العجوزات في ميزانياتها.
تعني الزيادة الكبيرة في الضرائب طلبات أكثر لتحصيل إعفاءات 
ضريبية، وهذه ليست مشكلة على اإلطالق إذا ما قورنت بزيادة معدالت 

لتهرب الضريبي، من قبيل عدم اإلعالن عن الدخل والثروة، أو هجرة ا
األدمغة وبالتالي فقدان دافعي الضرائب ذوي المهارات العالية والدخل 
المرتفع، كذلك سيفقد العمال الحافز للعمل عندما يجدون أن مزيدًا من 
 الجهد منهم سيزيد من النسب المقتطعة من أجورهم. تتفاقم المشكلة أكثر

 عند االنتقال من المستوى الفردي إلى مستوى االستثمار.
ومما ُيالح  في اآلونة األخيرة ضمن هذا السياق أن بعض الدول 
أو الحكومات العربية قد عالجت بعض ملفات الفساد القديمة عبر فرض 
ضرائب عالية جدًا على القطاع الخاص، واقتطعت حصصًا كبيرة من 

هذه اإلجراءات مرتبط بالنوايا الحسنة  بعض الشركات، ورغم أن ظاهر
والرغبة بتحقيق العدالة واإلصالح، إال أنها إجراءات ستؤدي في الغالب 
إلى إضعاف القطاع الخاص بسبب تفشي هواجس الخوف والقلق، وهي 
هواجس ال تتفق مع البيئة اآلمنة لالستثمار من قريب أو بعيد، ونرى أن 

طراف؛ الدولة والمستثمرين، يمكن أن األجدى واألكثر نفعًا لجميع األ
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يتحقق باالبتعاد عن تدخل األجهزة األمنية، وبالتزام الطرق القانونية 
والقضاء العادل، واالعتماد على لجان متخصصة تتسم بالنزاهة والخبرة 
المطلوبة، وذلك لضمان أن ال تؤثر مثل هذه اإلجراءات على رجال 

ذلك فسوف ينعكس سلبًا على  األعمال أو تضر بمصالحهم، أما خالف
مجمل االقتصاد الوطني لهذه الدول، وليس فقط على مصالح المستثمرين 

 وأعمالهم.
من المهم أيضًا أن تعتمد الحكومة مبدأ المسامحة والتصالح في ما 
مضى من أخطاء، وال تلجأ للمحاسبة عن الماضي إال في الحاالت 

ن، بخاصة أن ما مضى قد المثبتة عبر القضاء وبأدلة مكتملة األركا
مضى، والمهم هو المستقبل وما يضمن مصالح البلد ويحمي اقتصاده 
من الفساد، عبر قوانين عادلة ُتطبق على الجميع من دون استثناء، 
وبخاصة المتنفذين والمسؤولين الحكوميين، والذين غالبًا ما يؤدي فسادهم 

كونه لن يستطيع في القطاع العام إلى إفساد القطاع الخاص أيضًا، 
تفادي المنظومة القائمة أو معارضتها، فإما أن يشارك في الفساد أو أن 

 ينكفئ على ذاته ويتراجع وينحسر.
أعود فأقول إن الضرائب المرتفعة إذًا هي العدو األول للقطاع 
الخاص، ومن غير المرجح أن يخاطر المستثمرون برأسمالهم إذا ُأخذت 

مر الذي سيدفع بالشركات إلى إيجاد طرق نسب كبيرة من أرباحهم، األ
لحماية رأسمالها من الضرائب، أو إلى نقل جزء أو ربما كلِّّ عملياتها إلى 

 الخارج.
لقد شهدت بلجيكا مثاًل، والتي تتصدر القائمة العالمية في المستويات 
األعلى للضرائب، هروب الكثير من رجال األعمال وتفضيلهم العمل في 
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صعيد مواٍز نقلت صحيفة "الشرق األوسط" عن  دول أخرى. وعلى
السياسي األلماني وعضو البرلمان األوروبي أودو بولمان قوله حول دراسة 

يحرم التهرب الضريبي األوروبيين من مبال  هائلة : »2019أجريت عام 
أضعاف  5مليار يورو، وهو رقم مذهل، يقرب من  825تصل إلى 

 «.يورو لكل مواطن 1650لعام، أو ميزانية االتحاد األوروبي لهذا ا
تتفاقم المشكلة وتبل  ذراها في البلدان ذات االقتصادات األضعف 
والتي تعاني من "الالاستقرار" عمومًا، وال تشهد انتعاشًا كاالقتصاد 
األوروبي، فاالنكماش إذا ما ترافق مع ضرائب مرتفعة، سيؤدي بال شك 

 األعمال كلها في هذا البلد. إلى مستويات عالية من الركود تهدد بيئة
لقد قال الفر بأن اآلثار االقتصادية لرفع معدالت الضرائب ستكون 
ضارة في أفضل األوقات، وستكون أسوأ في خضم االقتصاد الراكد. ولقد 
أصبحت هذه النظرية في ما بعد حجر الزاوية في السياسة االقتصادية 

ر التخفيضات الضريبية للرئيس رونالد ريغان، وأدت إلى واحدة من أكب
في التاريخ. وخالل والية ريغان، ارتفعت إيرادات الضرائب السنوية 

مليارًا عام  550إلى  1980$ مليار عام 344للحكومة الفيدرالية من 
، وازدهر االقتصاد. لقد أثبت الفر من خالل االقتصاد األميركي، 1988

خلدون حول نظريته، وأثبت من حيث يدري أو ال يدري نظرية ابن 
  الضرائب..

أخيرًا.. يحذونا األمل بالنسبة الى الدول التي اختارت رفع الضرائب 
ومكافحة الفساد بطريقة قاسية، أن تعيد التفكير في خطواتها تلك قبل أن 
تؤدي بعض هذه اإلجراءات القاسية إلى اإلضرار بسمعتها العالمية في 

لمؤكد أنها ستتسبب في ما يتعلق باستقطاب االستثمارات، والتي من ا
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هروب رؤس األموال ودمار القطاع الخاص. أما ما يمكن أن تحققه هذه 
اإلجراءات من وفرات مالية كبيرة وسريعة فإن تأثيرها سيكون قصير 
المدى قد ال يتجاوز السنتين، ثم تعود المشكلة من جديد، ولذلك فربما 

وشفافية، وتطوير  يكون الحل األفضل عبر فتح باب االستثمار بكل حرية
القوانين الوطنية الناظمة للمشاريع الكبرى، والحد من التدخل الحكومي 
فيها، وباعتقادي أن التطوير االستثماري هو الطريقة األجدى لرفد خزانة 
الدولة من عائدات الضرائب التي ترتبط زيادتها بكثرة المشاريع وتنوعها 

قتصادي الشهير آدم سميث في واستقرارها، وهذا تمامًا ما سبق وقدمه اال
نظريته االقتصادية التي دعمت عدم تدخل الدولة في االقتصاد واقتصارها 
على رعايته ومراقبته من بعيد، وتركيز اهتمامها على التشريعات والقوانين 
المتعلقة بالضرائب، مع فتح الباب واسعًا أمام القطاع الخاص ليكون له 

ة القطاعات والمجاالت، سواء النقل أو حرية االستثمار والعمل في كاف
استخراج الثروات أو التعليم والتصنيع التكنولوجي، وحتى البنوك وصيانة 
الطرق ورعاية المتاحف والحدائق، وحتى التصنيع الحربي أحيانًا، وقد 
كان لهذه الخطوات أثرها الواضح والكبير في بناء أهم النماذج االقتصادية 

 الواليات المتحدة خالل القرن السابق.العالمية في أوروبا و 
على الدولة إذاً أن تحصر اهتمامها االقتصادي بتحقيق العدالة ودعم 
نظام قضائي متطور وقادر على أن يكون مرجعية مضمونة ونزيهة لكل 
صغيرة وكبيرة في مجال األعمال، ما يضمن تحقيق العمل المؤسساتي 

آثار األخطاء الفردية بالحد ولجم تفشي الفساد الوظيفي، أو الحد من 
األدنى. وليس من المبالغة القول إن القيام بخطوات وإصالحات كهذه 
هو الطريق األضمن واألكثر أمانًا لرفد خزائن الدولة وتحقيق وفورات 
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مالية كبيرة تحت سقف قوانين عصرية تضمن حقوق المستثمرين من 
ية وعالنية من جهة، وتعالج مشكلة تهرب الشركات بكل عدالة وشفاف

  جهة أخرى.
خالصة القول، إنَّ مزيدًا من الضرائب في دولنا العربية خصوصًا 
على القطاع الخاص هو مشكلة ال تقف فقط عند المستثمر، بل تتجاوزه 
إلى تأثيرات مجتمعية تتعلق بفرص العمل والقدرة الشرائية وغيرها، فهو 

زيع الدخول، ولن يعني لن يعني مزيدًا من المساواة أو العدالة في تو 
إيرادات جديدة للدول وبالتالي إنفاقًا حكوميًا أعلى وتحريكًا أكبر لالقتصاد 
بل على العكس، سننتقل من حالة االنكماش إلى حالة الركود، وستتوقف 
عجلة االقتصادات أو في أحسن األحوال ستتباطأ، وال أظن أن أي اقتصاد 

ئر، وهذه مسؤولية حكامنا وأمانتهم. عربي قادر على تكبد المزيد من الخسا
وال يسعني في الختام إال أن أورد ما اقتبسه ابن خلدون في مقدمته من 
رسالٍة إلى عبدهللا بن طاهر بن الحسين لمَّا واله المأمون الرقة ومصر 

انظر هذا الخراج ]الضريبة[ الذي قد »وما بينهما، فكتب إليه أبوه يقول: 
عله هللا لإلسالم عزاً ورفعة... ال تأخذنَّ منه فوق استقامت عليه الرعية وج

االحتمال له وال تكلفن أمرًا فيه شطط... واعلم أنك جعلت بواليتك حافظًا 
وراعيًا، وإنما سمي أهل عملك رعيتك ألنك راعيهم، وقيمهم تأخذ منها ما 
أعطوك من عفوهم ومقدرتهم وتنفقه في قوام أمرهم وصالحهم... 

ة النعمة من ربك والنصحة من رعيتك وأُعنت على ]فتستدعي[ زياد
الصالح فدرت الخيرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك وظهر الخصب في 

 «.كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت
لقد استعان الغرب بأفكارنا ليحقق نهضة وازدهارًا اقتصاديًا في كثير 
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من تراثنا الزاخر  من المناسبات التاريخية، أما آن لنا نحن أن نستفيد
بالنظريات والمبادئ، ونطبقها لما فيه قوة القتصاداتنا وصون الستثماراتنا 

 وخير لشعوبنا؟
https://www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar-alarabi-

authors/02052021041702689 

 
 األغلى في العالم بيع عملة ذهبية امتلكها الملك فاروق  - 10

 ة امتلكها الملك فاروق.. "األغلى في العالم"بيع عملة ذهبي

  2021يونيو  09األربعاء،  وكاالت   -لندن 
 أرشيفية -مليون دوالر 19.51العملة بيعت في مزاد يوم الثالثاء بمبل  

في مزاد  1933بيعت عملة ذهبية تم سكها في الواليات المتحدة عام 
تم دفعه مقابل عملة بما يقرب من عشرين مليون دوالر، وهو أعلى سعر 

 ."معدنية على اإلطالق، وفقا لـ"بي بي سي
يطلق على العملة اسم "النسر المزدوج" وبيعت في مزاد نظمته دار 

 ."سوثبيز" للمزادات في نيويورك
وكانت تلك آخر عملة ذهبية يتم إنتاجها بغرض التداول في الواليات 

ئيس آنذاك، فرانكلين المتحدة، ولكن لم يتم تداولها مطلقا حيث سحب الر 
 .روزفلت، أمريكا من المعيار الذهبي في محاولة النتشال البالد من الكساد

وتم إتالف معظم العمالت المعدنية بعد ذلك، وتم إعالن امتالكها الحقا 
بشكل غير قانوني. وأصبحت تلك العملة المثال الوحيد الذي يمكن أن يكون 

ترة من الزمن ملك مصر الراحل فاروق، مملوكا للقطاع الخاص، إذ امتلكها لف
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وتم االستيالء عليها الحقا في عملية سرية للمخابرات في نيويورك عام 
1996. 

تبع ذلك صراع قانوني لمدة خمس سنوات، انتهى بالسماح بأن تكون العملة 
 .مملوكة ملكية خاصة

، بيعت في مزاد اشتراها فيه مصمم األحذية وجامع 2002وفي عام 
 .مليون دوالر 7.59ات الثمينة، ستيوارت ويتسمان، مقابل المقتني

مليون دوالر، من  19.51ولذلك فإن العملة التي بيعت الثالثاء بمبل  
قبل ستيوارت ويتسمان، هي الوحيدة التي سمح ببيعها قانونا من بين العمالت 

 .1933التي سكت عام 
العمالت المرغوبة ووصفت دار "سوثبيز" للمزادات العملة بأنها "من أكثر 

في العالم"، وأنها لم تخيب اآلمال حيث تجاوزت السعر التقديري لما قبل البيع 
 .مليون دوالر 15ماليين و  10الذي يتراوح بين 

وحطمت الرقم القياسي ألغلى عملة معدنية في العالم، التي سجلها 
 10والذي بيع بمبل   1794الدوالر الفضي "فلوين  هير" المسكوك عام 

 .2013ماليين دوالر في عام 
وتحمل عملة النسر المزدوج صورة امرأة ترمز للحرية من جهة، ونسرا 

 .أمريكيا من جهة أخرى 
https://arabi21.com/story/1364119/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
بنك سورية الدولي اإلسالمي معرض تكنولوجيا المعلومات  - 11
 تواالتصاال

 
بنك سورية الدولي اإلسالمي يدعوكم لزيارة معرض تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الذي سيقام على أرض مدينة المعارض في 

 5حزيران ومن الساعة  18إلى   14من تاريخ   A11- B5  26  الجناح
لياًل، وذلك إلطالعكم على أبرز خدماتنا اإللكترونية المتميزة  11عصرًا إلى 

 .دةوالجدي
بنك_سورية_الدولي_اإلسالمي، 

 واالتصاالت_معرض_تكنولوجيا_المعلومات
 الموبايل_البنكي

 اإلنترنت_المصرفي
 نقاط_البيع، ألو_بنكي

https://m.facebook.com/301732157276892/photos/a.301951050588336/92135184198158
4/?type=3&source=48&__tn__=EH-R 

http://almustshar.sy/archives/6979 
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%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 
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نقاط لحل  4وزير الخارجية الصيني يكشف عن مقترح من  - 12
 القضية السورية

  18.07.2021:شينخوا تاريخ النشر 
قال وزير الخارجية الصيني وان  يي خالل اجتماعه مع نظيره 
السوري فيصل المقداد في دمشق أمس السبت، إن الصين طرحت مقترحا 

 .من أربع نقاط لحل القضية السورية
وأوضح وان  أن مفتاح الحل الشامل للقضية السورية هو تطبيق مبدأ 

لس األمن. وأضاف "عملية يقودها ويملكها السوريون" الذي وضعه مج
أنه ينبغي على جميع األطراف المعنية اتخاذ خطوات ملموسة لدفع 

 .التسوية الشاملة للقضية السورية بفاعلية
 :ووفقا لوزير الخارجية الصيني، فإن مقترح بكين يضم النقاط التالية

أوال، يتعين احترام السيادة الوطنية ووحدة األراضي السورية.  *
ترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير ودعت الصين إلى اح

 .النظام، وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير بالده بشكل مستقل
وتدعم الصين بقوة سوريا في استكشاف مسار التنمية الخاص بها 

 .بشكل مستقل وحماية الوحدة والكرامة الوطنيتين
األول ويتعين  ثانيا، ينبغي وضع رفاهية الشعب السوري في المقام *

تعجيل عملية إعادة اإلعمار. وتعتقد الصين أن الطريق الرئيسية لحل 
األزمة اإلنسانية في سوريا يمر عبر رفع جميع العقوبات األحادية 

 .والحصار االقتصادي عن سوريا بشكل فوري 
وينبغي توفير المساعدة الدولية لسوريا بناء على احترام السيادة 
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لتشاور مع الحكومة السورية، ويتعين زيادة المساعدات الوطنية السورية وبا
االنسانية، وينبغي زيادة شفافية المساعدات العابرة للحدود، كما ينبغي 

 .حماية السيادة السورية ووحدة األراضي السورية
ثالثا، يتعين دعم موقف حازم بشأن مكافحة اإلرهاب بفاعلية.  *

رهابية المدرجة على قائمة وتؤكد الصين ضرورة مكافحة المنظمات اإل
 .مجلس األمن، ورفض ازدواجية المعايير

كما يتعين احترام الدور الرائد للحكومة السورية في مكافحة اإلرهاب 
على أراضيها، وينبغي رفض جميع المخططات المحفزة على االنقسامات 
العرقية تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب، ويتعين أيضا االعتراف بالتضحيات 

 .سهامات السورية في مكافحة اإلرهابواإل
وستدعم الصين الموقف السوري الخاص بمكافحة اإلرهاب 
 .وستشارك مع سوريا في تعزيز التعاون العالمي بشأن مكافحة اإلرهاب

رابعا، ينبغي دعم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية.  *
قيادة السوريين، وتدعو الصين إلى دفع التسوية السياسية للقضية السورية ب

وتضييق الخالفات بين جميع الفصائل السورية من خالل الحوار 
والتشاور، وإرساء أساس سياسي قوي لالستقرار والتنمية والنهوض على 

 .المدى الطويل لسوريا
وينبغي أيضا على المجتمع الدولي توفير مساعدة بناءة لسوريا في 

ا بصفتها قناة رئيسية هذا الصدد ودعم األمم المتحدة في لعب دوره
 .للوساطة

ومن جانبه، قال المقداد إن سوريا تتفق مع المقترح الصيني، وتعتزم 
 .دفع تعزيز التنسيق مع الصين بشأن القضية
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وأكد المقداد أن الصين بصفتها عضوا هاما في المجتمع الدولي، 
"تقف دائما في صف العدالة"، معربا عن أمله في أن تلعب بكين دورا 

المصدر:   .ر في حل القضية السورية والشؤون الدولية األخرى أكب
 ""شينخوا

https://arabic.rt.com/middle_east/1252874-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86-4-
%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 

 
هيئة تنمية المشروعات تشتغل على سلة برامج.. والمستفيدون  - 13

 !!كثر

 لبعثا :الخبير السوري  
اشتغلت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل األشهر 
األخيرة على مجموعة من البرامج المهّمة كجزء من مهامها ومسؤولياتها 
التنموية، منها برنامج التدريب والتأهيل لطالبي العمل الذي يقوم على 
تأهيل األشخاص الراغبين مهنيًا في مجال ما، ليفتح أمامهم الفرصة 
إليجاد عمل حّر أو العمل لدى الغير، حيث استفاد في الربع األول من 

 .شخصاً  157شخصًا وفي الربع الثاني استفاد  45العام 
وأكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايهاب 
اسمندر أن هناك برنامج المعارض ومهرجانات التسوق للترويج 

يتيح فرصة لتواجد أصحاب  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي
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المشروعات الصغيرة في المعارض والمهرجانات للتواصل مع وكالء 
وزبائن محتملين، مما يقّدم لهم فرصة تسويق منتجاتهم وتوسيع حجم 
السوق المتاح أمامهم، كالسوق الشعبي في محافظة الالذقية، وعدد 

من العام سوق مشروعًا، وفي الربع الثاني  80المشروعات المستفيدة هنا 
 .63شعبي في محافظة حماة وعدد المشروعات المستفيدة 

وتناول اسمندر برنامج تأهيل رواد األعمال الذي ُيعنى بتأهيل 
األشخاص الراغبين بإقامة مشروعات خاصة بهم، على أن تكون مميزة 
ونوعية ويخضع متبعو البرنامج لدورات متخّصصة في ريادة األعمال 

شخصًا والربع الثاني  12، وفي الربع األول استفاد وتأسيس المشروعات
 .22كان عدد المستفيدين 

وبالنسبة لبرنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون، فهو يهدف 
لتمكين الباحثين عن عمل لرفع كفاءاتهم وقدراتهم الشخصية الفنية 
واإلدارية وتسهيل الدخول لسوق العمل واالستفادة من فرص التشغيل 

شخص وكذلك  200فرة لدى القطاع الخاص، في الربع األول استفاد المتو 
أما برنامج تعزيز قدرات المرأة، فهو يهتّم بتأهيل وتدريب  .الربع الثاني

السيدات المعيالت ألسرهن والراغبات بتأسيس أعمال خاصة، والسيما في 
ربع األرياف والتي يكون دور المرأة فيها رئيسيًا في إعالة األسرة، في ال

 .سيدة 45الثاني استفادت 
وتحدث مدير الهيئة عن برنامج حاضنات األعمال الذي يهتّم 
باحتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تسهيل الحصول 
على مكان مناسب للعمل وتجهيزات لوجستية، كما أن بعض الحاضنات 

الب ليكونوا تكون افتراضية وبعضها تدريبية )تقدم تدريباً نوعياً لبعض الط
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أكثر قدرة على خدمة سوق العمل أو إقامة مشروعات خاصة بهم( في 
 البعث  ..30الربع الثاني من العام استفاد 

http://syrianexpert.net/?p=58810 
 
 الدكتور أحمد العلي رئيسا لمجلس إدارة شركة )سيريتل( - 14

 سيريانديز 
 .دارة شركة سيريتلتم انتخاب الدكتور أحمد العلي رئيسا لمجلس ا

والدكتور العلي أستاذ في كلية االقتصاد بجامعة دمشق، ويشغل نائبًا 
 .لرئيس الجامعة السورية الخاصة، وعميدًا لكلية االدارة فيها

سنوات،  6كما سبق أن عمل مديرًا عاما للمصرف العقاري قرابة الـ 
 حيث كان له دور كبير في تطوير المصرف

لعميد كلية االقتصاد بجامعة دمشق، كما سبق أن وشغل سابقًا نائبًا 
 .عمل مديرًا في المصرف المركزي 

والدكتور العلي يشغل حاليا عضو مجلس ادارة الشركة السورية 
للتأمين وعضو مجلس ادارة هيئة االشراف على التمويل العقاري، وهو 
 أستاذ محاضر في الجامعة االفتراضية، والمعهد العالي إلدارة األعمال

 )هبة( والمعهد الوطني لإلدارة العامة )اينا(
كما انه يشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد 

 من الجامعات السورية
والدكتور العلي حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم االدارية من 

سنوات مسؤواًل  5فرنسا )اختصاص ادارة مالية ومصارف( كما كان لمدة 
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بالتنسيق مع االتحاد األوروبي خرج خاللها عدد كبير ” بوردو“ عن برنامح
 من الكوادر االدارية والمصرفية في سورية

وجدير بالذكر أن رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل موبايل 
أنه تم توقيع محضر اتفاق ” الوطن“تيليكوم مريد األتاسي كشف للزميلة 
، والهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد مع كّل من وزارة االتصاالت والتقانة

حيث قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة 
 .القضائية عن الشركة

وأعلن األتاسي عن إستراتيجية الشركة وهي االستثمار والتوسع 
في المستقبل المنظور وتأمين التغطية الكاملة للمناطق  4Gبشبكة 

ى مكانة سيريتل كشركة أولى من حيث األرباح وزيادة المحررة والحفاظ عل
حصة اإليرادات والدخول في مجاالت األتمتة والدفع االلكتروني بما فيها 
تسهيالت للمواطنين إضافة إلى الحفاظ على الكوادر الكفؤة 

 سيريانديزواالختصاصات النادرة والعمل على تطويرها..
http://syrianexpert.net/?p=58789 

 
بعد زيادة الرواتب.. دراسة لتحرير سقف قرض ذوي الدخل  - 15
 المحدود

 :الخبير السوري   
دراسة ” مصرف التوفير”و” مصرف التسليف الشعبي“أكدت إدارتا 

مليون ليرة سورية،  2تعديل سقف قرض الدخل المحدود المحدد حاليًا بـ
في  % للعاملين50وذلك عقب زيادة الرواتب واألجور األخيرة بنسبة 
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 .الجهات العامة
، ”الوطن“وائل محمد، لصحيفة ” مصرف التوفير“وقال معاون مدير 

إن سقف قرض الدخل المحدود تحّدد بمليوني ليرة منذ عودة استئناف 
، ويتم حاليًا بحث تعديل سقفه في 2020منح القروض في تشرين األول 

 .ضوء زيادة األجور األخيرة
نضال العربيد لنفس ” يمصرف التسليف الشعب“وأعلن مدير 

الصحيفة، عن دراسة لفتح سقف قروض الدخل المحدود بعد زيادة األجور 
األخيرة، لتمكين العاملين في الجهات العامة الحصول على سقوف أعلى 

 .من الحالية
ورّجح العربيد إلغاء تحديد سقف معين لقرض الدخل المحدود وتركه 

خل الشهري مضروبًا بعدد أشهر % من الد40مفتوحًا، واالكتفاء بشرط الـ
 .سنوات( 5شهرًا ) 60فترة السداد، والتي تبل  حاليًا 

مرسومان تشريعيان، قضى األول  2021تموز  11وصدر في 
بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة )مدنيين وعسكريين( بنسبة 

%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين )مدنيين وعسكريين( 50
 .%40ة بنسب

في الصدارة ومدينة ” عشق أباد“أغلى مدن العالم..   إقرأ أيضًا :
 عربية بالمركز الثالث

ألف ل.س  47وارتفع الحد األدنى ألجور ورواتب العاملين من نحو 
ل.س، دون تعديل الحد األدنى للراتب المعفى من ضريبة  71,515إلى 

ألف ل.س فقط  47ألف ل.س، )أي أول  47الدخل والذي ال يزال عند 
 .من الراتب معفاة من الضريبة(
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سقف قروضه التنموية  2020في أيلول ” مصرف التوفير“ورفع 
الممنوحة ألصحاب الدخل المحدود، لتصبح مليوني ليرة بدل مليون ليرة، 

سقف قرض الدخل المحدود من مليون ليرة ” مصرف التسليف“بينما رفع 
 .2021مليون ليرة في شباط  2إلى 

شروط منح قرض  2021في حزيران ” التسليف الشعبي“ وعّدل
الدخل المحدود للعاملين في الدولة )مدنيين وعسكريين(، وكان بينها قبول 
كفالة واحدة بدل كفيلين على األقل، وتخفيض مدة خدمة الكفيل أو 

 .سنوات 10سنوات بدل  5الكفالء مجتمعين إلى 
على جميع ” ي مصرف سورية المركز “، عمم 2020أيلول  9وفي 

المصارف باستئناف منح التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة، 
 .أشهر 3وكان بينها قروض أصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 

http://syrianexpert.net/?p=58797 
 
 ”رفع الحراسة القضائية عن شركة سيريتل - 16

 :الخبير السوري   
” سيريتل“مدراء التنفيذيين لشركة أعلن مريد األتاسي، رئيس ال

 .لالتصاالت، أن رفع الحراسة القضائية عن الشركة، سيتم الخميس
رفع “شبه الرسمية إن: ” الوطن“وقال األتاسي في حديث لصحيفة 

الحراسة القضائية، جاء بعد توقيع اتفاق مع وزارة االتصاالت، والهيئة 
 .”جبه ضمانات ماليةالناظمة لالتصاالت والبريد، قدمت سيريتل بمو 

التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب “وأوضح األتاسي أن: 
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ضريبي ارتكبه مجلس اإلدارة السابق خالل فترة واليته، حيث نتج عن 
 .”هذه األعمال التي ارتكبها انخفاض في األرباح وفي حقوق المساهمين

ى الشركة مخالفات مجلس اإلدارة السابق، رتبت عل“وتابع األتاسي: 
أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبّي كبير على حقوق المساهمين، 
ومجلس اإلدارة الجديد سيقيم دعوى المسؤولية على مجالس اإلدارة 

 .”المتتالية عن األعمال التي تمت خالل فترة والية كل منها
إدخال المشغل الثالث بالتأكيد سوف يؤثر في عمل “وتابع األتاسي: 

ث سيتطلب هذا أن نقدم خدمات أكثر جودة بأسعار تنافسية الشركة حي
للحفاظ على مشتركينا، وبالتالي المشتركون هم المستفيدون األكبر بسبب 

 .”التنافسية بين المشغلين الثالث
استراتيجية الشركة هي االستثمار والتوسع لشبكة “وبين األتاسي أن: 

“4G” املة للمناطق المحررة، في المستقبل المنظور وتأمين التغطية الك
والدخول في مجاالت األتمتة والدفع االلكتروني بما فيها تسهيالت 

 .”للمواطنين
أسباب زيادة أرباح سيريتل تعود لزيادة في ” وأوضح األتاسي: 

، ”سوبر سيرف” و” فور جي“الخدمات والعروض للمشتركين وخصوصًا 
اسب كل شرائح المجتمع كما وسعنا الباقات التي تحتوي انترنت ودقائق لتن

 .”بكل احتياجاتها
سبب زيادة األرباح الثاني يعود للتخلص من المنافذ “وتابع األتاسي: 

المفتوحة لتهريب جزء كبير من اإليرادات مقابل الكثير من الخدمات 
 .”الوهمية التي فرضها مجلس اإلدارة السابق
” خلوفرامي م“السابق ” سيريتل“وسبق أن ظهر رئيس مجلس إدارة 
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أثرياء الحرب بالحصول على أموال سيريتل من أجل “في فيديو، اتهم فيه 
 .”المشغل الثالث

 2020يذكر أن مجلس الدولة السوري كان أصدر قرارًا في حزيران 
، ضمانًا لحقوق الخزينة ”سيريتل“يقضي بفرض الحراسة على شركة 

رفعها من  العامة وحقوق المساهمين في الشركة، بعد الدعاوي التي تم
، بسبب التهرب من مبال  ”سيريتل“قبل وزارة االتصاالت والتقانة بحق 

 http://syrianexpert.net/?p=58794 .مستحقة للدولة
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 مصطلحات اقتصادية : 
 «الخندق االقتصادي» - 1

 2021مايو  28 إعداد: سامح عوض هللا، :المصدر
لذي أطلقه الملياردير ، ا«الخندق االقتصادي»يعّبر مصطلح 

األميركي، وارن بافيت، عن ميزة تتمتع بها الشركة على منافسيها، ما 
 .يسمح لها بحماية ربحيتها وحصتها في السوق 

وغالبًا ما يصعب تقليد تلك الميزة أو تكرارها مثل هوية العالمة 
د حاجزاً فّعاالً يعمل كـ « ندقخ»التجارية، أو براءات االختراع، وبالتالي توجِّ

وألن المنافسة هي التحدي الرئيس  .ضد المنافسة من الشركات األخرى 
أمام نجاح الشركات المستمر، فإن إبقاء المنافسين في مأزق، يعد أمرًا 

ولهذا فإن الشركة التي تعتزم أن تظل مهيمنة على السوق،  .بال  األهمية
 .«خندقًا اقتصادياً »يتوجب عليها أن تنشئ 

https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2021-05-
28-1.1494713?itm_source=parsely-api 

 
 العملة الرقمية الصينية: مكاسب اقتصادية أم تهديد سياسي؟ - 2

ـــــــف ـــــــمـــــــؤل  | Paulina Borowska و Kamila Wilczyńska ال
EURACTIV.pl     19  2021مايو 

ة بكين الناس بنك تشــــــــــــــين العملة الرقمية الصــــــــــــــينية اليوان اإللكتروني
العمالت المشــــــــــفرة ســــــــــيكون اليوان الرقمي بمثابة مناقصــــــــــة قانونية ولن يتم 

 تحصيل أي فائدة منه.
تعتمد الصـــــين اليوان الرقمي كعملة رســـــمية للبالد. ســـــتحل العملة محل 
بعض العمالت الورقية والمعدنية المتداولة حالًيا. هل ســــــيؤدي إدخال شــــــكل 
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ــــــة المفرطــــــة على  إلكتروني للنقود إلى خلق الظروف للســــــــــــــيطرة الحكومي
 المعامالت؟

. تم إجراء 2014يعمل بنك الشـــــــــــــعب الصـــــــــــــيني على العملة منذ عام 
 واســـــمه الرســـــمي الدفع اإللكتروني للعملة الرقمية -اختبارات اليوان الرقمي 

(DCEP) -  في عدة مدن في البالد. 
النقدي بشـــــــــــكل في الصـــــــــــين ، حيث تم بالفعل تطوير نظام الدفع غير 

إلى تســـريع هذه العملية بشـــكل أكبر. ســـيكون  DCEP جيد، ســـيؤدي إدخال
 .اليوان الرقمي بمثابة مناقصة قانونية ولن يتم تحصيل أي فائدة منه

قال يان شــــياو ، مدير مشــــروع التجارة الرقمية في المنتدى االقتصــــادي 
، وســــيتم اســــتخدام الصــــين للنقد آخذ في التراجع " :CNBC العالمي لشــــبكة

 ."استبداله عاجاًل أم آجاًل بطريقة الدفع الرقمية
 
 في جامعة دمشق” الالهوت“افتتاح كلية خاصة لـ  - 3 

 :الخبير السوري   
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يقضي بافتتاح كلية 

مقرها مدينة دمشق، بدءًا من العام الدراسي ” كلية الالهوت“خاصة باسم 
، لتستقطب عددًا من طالبي العلم، بحيث ال يتجاوز 2022/  2021

طالبًا، وبما يتناسب مع إمكانية استيعاب المبنى الذي لن  50عددهم الـ 
طالبًا،  250تتجاوز قدرته االستيعابية في مجمل سنوات الدراسة فيه الـ 

 .على أن ال تكون حكرًا على فئٍة بحد ذاتها
العالي للتعليم الخاص الدكتور شكري البابا  وبين معاون وزير التعليم
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أن ملكية هذه الكلية تعود لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم 
الكاثوليك، وتتمتع بالشخصية االعتبارية، ويمثلها عميد أمام الغير لتوفير 

بنية تحتية ومستلزمات مادية وكوادر “مستلزمات افتتاح الكلية من 
جلس التعليم العالي الناظمة، لتسري عليها بذلك ، ووفق قرارات م”بشرية

وتعليماته الناظمة لعمل المؤسسات  36أحكام المرسوم التشريعي رقم 
التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، باستثناء أحكام المادة 

وأشار البابا إلى  .التي تمنع إحداث فروع لها خارج مقرها الرئيسي 6
لة التي بذلتها إدارة الكلية على امتداد العامين الماضيين، الجهود المتواص

، والقاضي بإحداث 2019 /5 /7بتاريخ  6أي منذ صدور المرسوم رقم 
 .كلية خاصة باسم كلية الالهوت مقرها مدينة دمشق

معرفة “ويأتي مصطلح الالهوت من دمج كلمتين يونانيتين بمعنى 
معرفة ما يمكننا أن نعرفه، وفهم ، أما علم الالهوت فهو فن وعلم و ”هللا

 ما يمكننا أن نفهمه عن الذات اإللهية بطريقٍة منظمٍة ومفهومة..البعث
http://syrianexpert.net/?p=58765 

 
 مؤشر "بي  ماك" لتقييم عمالت الدول، - 4

 
أطلقت مجلة "اإليكونوميست" مؤشر "بي  ماك" لتقييم عمالت الدول، 

عيارًا عالميًا وطريقة محددة لقياس القوة ، وأصبح المؤشر م1986في 
الشرائية للعمالت في مختلف دول العالم لمعرفة ما إذا كانت عملة أي 

  .دولة أقل من قيمتها الحقيقية أو أكثر
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 48يعتمد المؤشر على مقارنة القدرة الشرائية للعمالت في حوالي 
عمالت دولة، ويمثل سعر الهامبرغر، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف ال

 .مقابل الدوالر أو قوتها الشرائية
يؤكد مؤشر "بي  ماك" الذي تعتمده مجلة "إيكونوميست" لتقييم 
عمالت الدول، أن معظم عمالت العالم مقيمة أمام الدوالر بأقل من 

 .قيمتها الحقيقية، واألمر كذلك ينطبق على العمالت العربية
 المستشار االقتصادي

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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