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 تقرير عن أهم التطورات االقتصادية المالية العربية والعالمية

 2018ألول اكانون  -عالعدد الراب

 

 االقتصاد العراقي  

تزامنًا مع تطور العملية الديمقراطية في العراق وما نتج عنها من تداول للسلطات في ظل أجواء 
االستمرار بلعب دوره المحوري في بناء الدولة إيجابية ومستقرة، فإن البنك المركزي العراقي يتطلع الى 

لالرتقاء باألوضاع المالية واالقتصادية في العراق. يأتي هذا التفاؤل مدعمًا بوجود احتياطي مالي قوي 
( مليار دوالر أمريكي كنتاج للسياسات المالية والنقدية التي انتهجها البنك المركزي طيلة 60يتجاوز الـ )

والسنوات التي تلته، حيث بلغت  2014ثبيت الوضع المالي العام وبالخصوص عام السنوات الماضية لت
واستمرارًا للدور الرئيسي للبنك المركزي كدعامة القتصاد الدولة، فإن  ،لية أدنى مستوياتهااألوضاع الما

ة العراقية التحسن اإليجابي في أسعار النفط مصحوبًا بالسياسات المالية والنقدية السديدة، سيمكن الحكوم
 أعلى.من التسديد المبكر لتلك الحواالت وزيادة قيمة االحتياطيات إلى مستويات 

تقليص الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد وأسعار السوق في ظل  نجح البنك المركزي العراقي في
بضبط نسبة التضخم والوصول  المركزي ى دوره لإظروف داخلية وخارجية محيطة بالغة التعقيد. هذا إضافة 

ذ يقوم 1إلى مستويات متدنية تقل عن )%بها  ( للحفاظ على المستوى العام لألسعار وجذب االستثمار. وا 
البنك المركزي بضمان سالمة النظام المالي، فإنه سيستمر بلعب هذا الدور وبصورة أكبر فعالية في المرحلة 

اد العراقي والدعم الحثيث لجهود اإلعمار واالستثمار والتي كان القادمة كبنك الدولة للنهوض بعجلة االقتص
منها تنفيذ أكبر مبادرة إقراض لقطاع اإلسكان تجاوزت لحد اآلن تريليوني دينار إضافة إلى برامج اإلقراض 

 .األخرى 
 مالياجتماع صندوق النقد العربي حول تعزيز مفاهيم الشمول ال

مفاهيم طة المصارف ووزارة المالية تعزيز المركزي العراقي ورابمع البنك بحث صندوق النقد العربي 
 .في البالدالشمول المالي 

وفد صندوق النقد العربي برئاسة عبد  ضمإن اجتماعًا عقد في بغداد  وذكر بيان للبنك المركزي  
الرحمن الحميدي مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية ووزارة المالية وعدد من 

 في العراق. البنك الدوليالجهات الحكومية لتعزيز مفاهيم الشمول المالي وبحضور ممثلة 
ات نر العراق منذ ثمانيصندوق النقد العربي لم يز   بأن العالق علىمحافظ البنك المركزي العراقي  ذكرو  

 في التعاون مع القطاع المالي العراقي خصوصاً  جديدةً  فاقاً آالقرن الماضي ونرحب بهذه الزيارة التي تفتح 
لعراق يمتلك البنى التحتية للشمول المالي أن امؤكدا  المؤسسين في صندوق النقد العربيأن العراق أحد 
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                      واجهة ـــلم بيراً كــــــــ وطاً ــــش ن قطعأالي بعد ــــول المـــلة المقبلة تحفيز لمفاهيم الشمــــالمرحوستشهد 
 وتنفيذ متطلباته. اتـــــــــالتحدي

من جانبه، أشار رئيس وفد صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، إلى أن صندوق النقد العربي  
، مؤكدا أن صندوق النقد يرها بشكل ينسجم مع الواقع الحالهدف إلى تطوييفي عالقاته مع العراق و مستمر 

للعراق لتطوير المشاريع  ورةلمانية للتنمية بصدد تقديم مشالعربي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة األ
 .التقنيات المصرفية أفضلالصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب واستخدام 

 االقتصاد المصري 

 2017لسنة  94كتاب دوري رقم  ةالمصريلتعليمات وزير المالية المصري أصدرت وزارة المالية  تنفيذاً 
الشيكات لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار  2017لسنة  91إلحاقًا بالكتاب الدوري السابق رقم 

بإصدار أوامر دفع الكترونية من خالل  سداد المستحقاتوقصر الخاصة الورقية على كافة الصناديق 
 .2017 اعتبارا من كانون االول صيل االلكترونيمنظومة الدفع والتح

الحسابية  تطالب وزارة المالية كافة أجهزة الدولة المصرية التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها
مقومات  استكماللدفع والتحصيل االلكتروني بسرعة منظومة اذات طابع خاص والتي لم تستكمل أو بوحدات 

والصناديق  الحساباتالمنظومة االلكترونية واتخاذ كافة اإلجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك 
 . ر العمل على انتهاء تلك المنظومةطاإالخاصة في 

ن الخزانة المصرية على كافة الجهات اإلدارية صاحبة الوالية على أكد نائب وزير المالية لشؤو  
ضافتها الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي  المصري وا 

لى وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إبالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك ن إلى حساب الدائني
كد على ضرورة التزام كافة أ، كما ى إضافتها لحساب الوحدة الحسابيةة المركزية حتى يتسنالوحدة الحسابي

 وذلك 2017وقبل نهاية  وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جداً  أجهزة الدولة التي لديها صناديق
ل ــــــــــــوالتحصيرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع ـــــــــــالستحالة الص

  .2017أول كانون األول   مناراً ــــــــــة اعتبـــــــــــــــااللكتروني بوزارة المالي

وزارة المالية المصرية قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية )الصكوك( وعلى  إلصدار ً نظرا
لى أوامر دفع الكترونية من خالل منظومة إ كافة البنوك والمصارف والدوائر الحكومية والشركات وتحويلها

حاصل لى التطور اليشير إ الذيو  1/11/2017من  كارت( اعتباراً الدفع والتحصيل الكتروني )الكردت 
التجربة المصرية  تعد لذلك اآلليات الضرورية للتعامل المصرفي. أفضلهو من  بالدفع والتحصيل االلكتروني

 المصرفي وباإلمكان االستفادة منها. من التجارب المهمة والمفيدة للعمل
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مع بين البنك المصري لتنمية الصادرات نه تم توقيع اتفاقية إ البنك المصري لتنمية الصادرات ذكر
 ستهدف توسيع نطاق آلياتت مليون دوالر، 500المصرية بقيمة البنك األفريقي للتصدير واالستيراد والشركة 

 األفريقية. درين إلى الدولـــــــــللمصجارة المتاحة صدير والتـــــــــالت

 التمويلية البرامج مثلتت ،تتضمن االتفاقية عدد من البرامج التمويلية وغير التمويلية والخدمات التجارية
برنامج ائتمان المستوردين الذي يخدم المصنعين ومصدري السلع والخدمات  -1برامج وهي  4منها في 

برنامج ائتمان  -2 .فريقيتمويل المستورد اإل وليةؤ فريقي للتصدير مسالمصريين حيث يتولى البنك اإل
 م ائتمان للمستورد األجنبي )تسهيالت موردين(يالمصدرين والذي يدعم إمكانية قيام المصدر المصري بتقد

برنامج الخصم  -4 وما بعد الشحن ما قبلبرنامج تمويل  -3 .سنوات 7أشهر إلى  6ن لفترة تتراوح بي
 الشراء /التمويل/وا عادة التمويل المشترك للمستندات واالعتمادات./

برنامج ضمان العقود الكبيرة الموجه خصيصًا  -1 ثالث برامج هي غير التمويليةالبرامج  شملت 
ذات مصري للعطاءات م المصدر اليلخطابات الضمان االبتدائية والدفعة المقدمة والنهائية المتعلقة بتقد

لدول فريقية الذي يحمي المستثمر المصري في ابرنامج ضمان االستثمار في الدول اإل -2 .الحجم الكبير
ومخاطر  تحويل المستحقاتمخاطر القدرة على و  السياسة ومخاطر تغيير العملة مخاطركذلك و  فريقية،اإل

برنامج  -BOT/ PPP/IPP. 3والمخاطر المتعلقة بالتزام الحكومات األفريقية بالنسبة للعقود من نوع  التأميم
 ضمان مخاطر الدولة.

الخدمات المصرفية المتعلقة باالعتمادات وفر الخدمات التجارية التي تمن كما يتيح البرنامج مجموعة 
 والتخصيم.المستندية بأنواعها وتعزيزها وتداول المستندات والخصم 

لمخاطر  ة المالية والبنك المركزي المصري ن التحالفات المصرفية للعقود التمويلية مع ضمان وزار إ      
 الخدمات التجارية. أفضلمع تسهيالت سداد طويلة األمد يتيح لمثل هكذا برامج تمويلية تقدم  تسديدالعدم 

، وتحسين فرص الحصول على ودعم المنافسة إصالح اإلطار التنظيميأولويات مصر هي ن من إ
وزيادة إدماج  الشــــــفافية والمســــــاءلة في المؤســــــســــــات المملوكة للدولة،و الحوكمة  التمويل واألراضــــــي وتعزيز

 سوق العمل. النساء والشباب في

جديرة بالترحيب تشير إلى استقرار  فهناك عالمات ثمارًا مشجعة. ييؤت برنامج اإلصالح المصري بدأ 
وبلوغ  الضــــــــبط المالي على المســــــــار المقرر مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي، واســــــــتمرار االقتصــــــــاد،

بته في ظ النظام المصــــــــرفي على صــــــــالكذلك حاف .2011مســــــــتوى لها منذ عام االحتياطات الدولية أعلى 
للحفاظ على  الجهوديتطلب مواصلة  لكن االمرالمنتظرة مواتية،  فاقوتبدو اال مواجهة الصدمات المتوسطة
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الســــياســــات الرشــــيدة والتقدم في اإلصــــالحات الهيكلية لدعم هدف الســــلطات على المدى المتوســــط، والذي 
 يتمثل في تحقيق النمو االحتوائي وخلق فرص العمل.

في مطلع هذا العام، تمكن البنك المركزي من التصــدي للتضــخم  يد السددياسددة النقديةتشدددمن خالل 
استمرار االتجاه إلى ويمكن أن يؤدي  على االستقرار االقتصادي الكلي كبيراً  المرتفع الذي كان يشكل خطراً 

أن يلتزم ح الباب أمام تخفيض أســــــعار الفائدة بالتدريج، لكن على البنك المركزي فتالمضــــــاد للتضــــــخم إلى 
وعلى المدى  إذا ما ظهرت ضـــــغول الطلب من جديد لتشـــــديد الموقف النقدي اليقظة ويظل مســـــتعداً جانب 

مما ســـيســـاعد على تحقيق تضـــخم  ،إطار اسددتاداا التمدد مالمتوســـط، يخطط البنك المركزي للتحول إلى 
وقائيا في مواجهة  هامشـــــاً  والســـــلطات ملتزمة بنظام ســـــعر الصـــــرف المعوم الذي يشـــــكل منخفض ومســـــتقر

ية كما أن قرار البنك المركزي بتطبيق رسم دخول على التدفقات األجنبية من خالل آل لصدمات الخارجية،ا
 د على تعزيز مرونة الجنيه المصري.ن يساعأتحويل أرباح المستثمرين يمكن 

بشـــكل  بعد انتهاجه ســـياســـة نقدية بت فيض سددعر الفاةد  أشـــاد خبراء اقتصـــاد بقرار البنك المركزي        
من أجل احتواء الضـــغول التضـــخمية التي واجهها االقتصـــاد المصـــري وذلك  2016اســـتباقي ومؤقت عام 

 نقطة. 200برفع أسعار الفائدة األساسية 

خفض سعر الفائدة على اإليداع ل نقطة، 100 األساسية بنحوأسعار الفائدة خفض  قرر البنك المركزي       
ة وسعر العمل% على التوالي، 19.75و% 18.75 أن كانت بعد% 18.75و %17.75إلى  واإلقراض

% 18.25% وسعر االئتمان والخصم إلى 19.25% بداًل من 18.25الرئيسية للبنك المركزي، ليصبح 
 %.19.25بداًل من 

إن قيام البنك المركزي بتخفيض ســـعر الفائدة ســـوف  ام اتحاد المصـــارف العربية الســـابقأمين ع ذكر      
ثمرين إلى زيادة حجم ما يدفع المســـــــــــــتم لفترة المقبلة على حجم االســـــــــــــتثمارمردود إيجابي خالل ايكون له 

ر الفائدة اسعأ دتهاهًا لنسبة الفائدة الكبيرة التي شالتي قد تأثرت كثيرًا خالل الفترة الماضية، نظر  استثماراتهم
مما يجعله  يتناسب مع معدل التضخمدة الحالي أن التراجع في نسبة الفائب أضافعلى اإليداع واالقتراض و 

 وأكد أن ذلك لن يؤثر بأي شكل من األشكال على حجم الودائع بالبنوك. للمودعين أيضاً  اً مناسب

ن تراجع حجم بأ صــري للدراســات الســياســية واالقتصــادية،الخبير االقتصــادي ورئيس المنتدى الم شــارأ     
التي ســـــــوف  ة القادمة على تراجع حجم البطالةخالل الفتر وســـــــوف يكون له تأثير كبير  الفائدة قرار إيجابي

ـــــــم ثر بزيادة حجم االستثماراتتتأ ــــــــ ـــــــيؤدي بالتالي النخفاض مع اـ ــــــــ يرتفع  اإلنتاج وبذلكادة دل التضخم وزيـ
نها عدم وجود أي مكان يدر لهم لعدة أســــــــــباب م ودائعهم أن المودعين لن يســــــــــحبواب كما أكد ،معدل النمو

وذلك، بخالف بعض االســتثمارات  دة األمان التي تتميز بها البنوكوزيا الفائدة غير البنوك،تلك النســبة من 
 وتابع بأن والعقارات. الذهبمثل: شـــراء التي قد يلجأ إليها بعض المواطنين نظرًا لعدم معرفتهم باالســـتثمار 
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ودائع في الإلى إبقاء للخســـــــــــــــارة والتراجع في أي لحظة، وذلك يدفع المواطن  كل تلك االســــــــــــــتثمارات قابلة
الفترة الماضــــــــــــــية من تراجع كبير في نســــــــــــــبة الفائدة لم يؤثر على حجم خالل  مؤكدًا أن ما أثير البنوك.
   .مما يجعل المودعين في أمانسيتراجع حين ذلك مع معدل التضخم،  إذا تراجع، ألنه الودائع

 مانسلطنة ع  اقتصاد 

ار ريال بنهاية ملي 3.5إلى  2016مليار ريال بنهاية عام  5.3العجز المالي للســــــلطنة من  انخفض      
 انخفاضومن أهم عوامل  ،وذلك حســــــــب االحصــــــــائيات الرســــــــمية الصــــــــادرة عن وزارة المالية 2017عام 
 :العجز

 أسعار النفط. وارتفاعحجم اإليرادات العامة  ارتفاع -

 تشديد االنفاق. استمرار -

لما  ساساأل مساهمة اإليرادات غير النفطية مثل االستثمار في قطاعي الصناعة والسياحة بالدرجةرفع  -
 تتمتع به السلطنة من مقومات أساسية تشجع على تطوير القطاعين.

 اقتصاد السودان

وضــــمان وجوده  الســــيطرة على النقد األجنبي إلى قرارات جديدة تهدف أصــــدر بنك الســــودان المركزي       
وال عن األموال الخاصـــــــة بالوزارات والجهات بنوكها، وقرر المركزي أن يصـــــــبح مســـــــؤ أنظمة الدولة و داخل 

حتفاظ مع اال ان تحســب ضــمن أرصــدة البنك المركزي و  وخارجياً  الحكومية التي تكون بالنقد األجنبي داخلياً 
باالحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني  وألزم المركزي الســـــوداني المصـــــارف بخصـــــوصـــــية وطبيعة تلك الجهات

عدا  ن جملة الخصوم بالعمالت األجنبيةبنسبة م المحلية لدى بنك السودان المركزي كأرصدة نقدية بالعملة 
المصــــــــارف  تم ابالغها إلى التي وجب تلك الســــــــياســــــــاتبنك الســــــــودان المركزي بم ، وحظرحقوق الملكية

وتمويل مجاالت العمل في  لتحويالت المالية بالنقد األجنبيتمويل الصـــــــرافات وشـــــــركات ا والجهات المعنية
 .تحويل رصيد االتصاالت واستخداماته

منع البنوك  كما  كذلك منع المركزي تمويل عمليات التجارة الداخلية وشراء العربات وتشييد العقارات      
مباشرة ارية بان تمنح التمويل للبنوك التج وسمح والعمالت األجنبية واألوراق الماليةمن تمويل شراء األسهم 

 % من محفظة التمويل بالنسبة للجهات الحكومية.25عن  تزيد الأ على الجهات دون الرجوع إليه إلى

لبنوك حرية تحديد هامش ربح في المعامالت المصــــرفية والســــماح بفتح لك الســــودان المركزي بنمنح       
ل فتح الحســــــابات دون الرجوع لبنك الســــــودان المركزي، وتســــــهيوكاالت فروع جديدة أو مكاتب صــــــرف أو 

 البيع. عبر الهاتف الجوال ومنصة التمويل الذي يتم توسع في استخداموحثهم على ال المصرفية للمواطن
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كبير من  عدد اعتقالعن  أســــــــــــفرت واســــــــــــعة على تجار العملةيقوم بنك الســــــــــــودان المركزي بحملة       
كات والجهات التي تتعامل الشــــــر لمحاصــــــرة  ()باإلنتربولواســــــتعان الســــــودان  تهاقيم المتعاملين فيها وتراجع

تحدث عن خطة بنك الســودان لالســتفادة من رفع  در مســؤول في بنك الســودان المركزي ووفقا لمصــ بالخارج
 .أتاح التواصل مع مراسلي البنوك العالمية الذي األمريكيةالعقوبات االقتصادية 

تركز على المرونة في  2018ف الجنيه الســـــوداني خالل عام أدوات الســـــتقرار ســـــعر صـــــر  المركزي  حدد 
بجانب االســـتفادة من أنظمة الدفع اإلقليمية لتســـوية المعامالت بين الســـودان وشـــركاء التجارة  تحديد الســـعر

 الخارجية.

 االقتصاد األردني

هم تطورات السياسات االقتصادية أل يعرض تقرير البنك الدولي والمرصد االقتصادي األردني تحديثاً 
كما ويغطي  وتأثير هذه التطورات على مســـــــتقبل االقتصـــــــاد.، 2017من عام  أشـــــــهر ةالتنموية آلخر ســـــــت

التوقعات المســـــتقبلية لالقتصـــــاد األردني على مســـــتوى المؤشـــــرات الكلية ويتطرق بشـــــكل خاص إلى  التقرير
 صناعة والزراعة.استراتيجيات تنويع الصادرات باألخص في قطاعي ال

ن معدالت النمو االقتصادي في األعوام التي إ وزير التخطيط والتعاون الدولي االردني الفاخوري  قال
% 6.6 % مقارنة مع2.6 متوسط يبلغلى إ ( تراجعت2016 -2011تلت الربيع العربي خالل الفترة )

قرة والنزاعات تمدى تأثير األوضاع غير المس التراجع الحاد في النمويعكس هذا ( 2010-2005لألعوام )
األردن مستمر باإلصالح الشمولي من خالل زيادة اإليرادات ن ة على األردن. كما أكد الفاخوري إفي المنطق

وأشار إلى أن النفقات الجارية  ،زيادة االنفاق التنموي الرأسماليو  أمكنوترشيد االنفاق الجاري والتشغيلي ما 
وعلى  % في نهاية العام الحالي.92ن تصل إلى اإليرادات المحلية ومن المتوقع أ من %67كانت تعادل 

النقدي الحالي نتيجة الربط بالدوالر األمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة  اإلطار، أدى صعيد السياسة النقدية
البنك أن ذلك  بين األردني وقد دينارفي محاولة للحفاظ على جاذبية ال 2016مرات منذ كانون األول  4

مما وضع ضغوطًا على  ولرةالدالنقدية األجنبية وارتفاع معدالت التدفقات  انخفاضجاء في سياق 
 2017مليار دوالر بنهاية تشرين األول  11.7االحتياطيات األجنبية للبنك المركزي التي انخفضت إلى 

ما يزال يشهد معدالت بطالة مرتفعة ومشاركة ضعيفة حيث يظل االقتصاد  سوق العملن وأضاف التقرير إ
 في حال توازن نمو منخفض.

فــاق االســــــــــــــتهالك آ نيــدفع تجــاه تحســــــــــــــي ح الحدددود مع العراقفت إن االردني المركزي  توقع البنــك      
على الخارج  كثيراً ن االقتصـــــــــاد األردني يعتمد أبأنه طالما في الوقت نفســـــــــه رأى البنك  واالســـــــــتثمار ولكن

اإلقليمي ســــــيظل يؤثر على  فإن التراجع على المســــــتوى  (والعراق ادعم األســــــواق في دول الخليج وســــــوريو )
 االقتصاد األردني.
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 :لي عن االقتصاد األردني باآلتيفي تقرير البنك الدو  ما وردويمكن ايجاز أبرز 

 .2017 عام في منخفضاً  أداء االقتصاد يبق -

عــام نقطــة مئويــة عن  0.1دة % بزيــا2.1نمو النــاتج المحلي اإلجمــالي الفعلي إلى أن يصــــــــــــــــل  توقع -
2016. 

 الصادرات في قطاعي الصناعة والزراعة. عتنو - 

 الرئيسي للنمو. الخدمات المحركقطاع اليزال  -

ر على ضــــــــوء انتعاش التعدين واســــــــتغالل المحاج هت بأن يســــــــتعيد القطاع الصــــــــناعي زخموقعات هناك -
 .انخفاض سعر البوتاس أثر وتالشي

 أضعف من المتوقع. المالية العامة كانت -

 السياسات المالية والنقدية منحى انكماشيًا. اتخذت -

 تراجع اإليرادات المحلية بسبب التباطؤ االقتصادي. -

% من الناتج المحلي اإلجمالي بعد نتائج اقتصـــــــــادية 6.4ن يصـــــــــل العجز المالي اإلجمالي إلى يتوقع أ -
 جاءت أضعف من المتوقع.

ن يؤدي االســـــتهالك واالســـــتثمار الخاص وصـــــافي صـــــادرات الســـــلع على صـــــعيد الطلب، من المتوقع أ -
ن يؤثر االســــــــــــــتهالك العـــام مو النـــاتج المحلي اإلجمـــالي، غير إنــه من المتوقع أوالخـــدمــات إلى تحريــك ن

 النمو. سلبا علىواالستثمار العام 

مريكي لدعم أالر ( مليون دو 300من اليابان قرض بمبلغ )األردن طلب مصـــــــــــــــدر حكومي أن أعلن 
دعم سدددددياسدددددات ضــــــــمن برنامج    2017قدمت اليابان قرض  نوقد ســــــــبق أ ،2018عام موازنة األردن ل

مة في األردن عا ةة ال دمات ال مالي وبي دوالر امريكي ( مليون 250بقيمــة )  التنمية لتعزيز الومدددددددددع ال
وقد قامت  ( عام.30( ســــــنوات ومدة ســــــداد )10بفترة ســــــماح ) 2017األردن للعام خصــــــص لدعم موازنة 

( مليون دوالر 85بقيمة ) 2016 نهاية عام األولى على دفعتيناليابان بتحويل القرض أعاله إلى األردن 
إلى مريكي أ( مليون دوالر 170بقيمــة ) 2017تحويــل الــدفعــة الثــانيــة للقرض نهــايــة عــام مريكي بينمــا تم أ

تقديم قروض ســـــياســـــات التنمية لدعم تهدف إلى  ، وهذه الوكالةجايكا –ل   الوكالة اليابانية األردن من خال
 الصناعة.و  المياهو  إصالحات في قطاع الطاقةالموازنة ألجل احداث 
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ول أ، وكانت 1974في كال البلدين إلى عام  ســـــــفارةول أافتتاح  البلدين إلى نالعالقة بي يعود تاريخ 
، وقد زار الملك ما يؤكد عمق العالقات 1976طالل( إلى اليابان عام  الراحل )حســــــــــــــين بن للملكزيارة 

القول بأن األردن  وباإلمكان .2014ن مرات عديدة كان آخرها عام اليابا الثاني بن الحســــــــــــــين( )عبدهللا
( 527.32)مناا  2017-1999مريكي للفتر  أمليار( دوالر 1.3ما يقارب )حصــــــــــــــل من اليابان على 

. للقروض أعاله، والمبالغ الباقية على شــكل قروض ميســرة باإلضــافة على شكل منح مليون دوالر امريكي
 .في الموازنة العامة التي تواجههايأتي ضمن سعي الحكومة إلى سد الفجوة التمويلية  وهذا

 يالمغرباالقتصاد  

ســـياســـاتها االقتصـــادية و على الســـلطات المغربية في صـــندوق النقد الدولي أثنى المديرون التنفيذيون  
وتحســــين أطر ســــياســــة  ســــاعدت على تعزيز صــــالبة االقتصــــاد الكلية الســــليمة وتنفيذها لاصــــالحات التي

ولتدعيم المكاسب المحققة والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواًء  وزيادة تنويع االقتصاد العامة المالية
سياسة المالية العامة والسياسة الدد المديرون على ضرورة الحفاظ على سالمة شلشرائح المجتمع المختلفة، 

النقــديــة وتكثيف الجهود في مجــال اإلصــــــــــــــالحــات الهيكليــة، مع دعمهــا بــإجراءات لتقويــة شــــــــــــــبكــة األمــان 
 .االجتماعي

ولكنهم أكدوا  رأســـماله وارتفاعأوضـــاعه  قال المديرون إن القطاع المصـــرفي اليزال محتفظا بســـالمة 
شـــــــــيا مع االرقابية تم قدراتهورحبوا باســـــــــتمرار جهود بنك المغرب لتعزيز  ضـــــــــرورة اليقظة المســـــــــتمرة.على 

على  بما في ذلك اتباع رقابة أكثر اســـــتشـــــرافية وتركيزاً  ،2015توصـــــيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 
 للخسائر. المخاطر وتشديد متطلبات رصد المخصصات تحسباً 

مرار وأشــــاروا إلى أن اســــت لاصــــالحات الهيكلية واســــعة النطاقأكد المديرون أهمية التنفيذ المســــتمر       
 ةأســاســي التي ســتكون  لحوكمة والتعليم والتدريب المهنيبما في ذلك تحســين ا الجهود لتحســين بيئة األعمال

 العمل حيث يتطلع المديرون يادة مشــــــاركة النســــــاء في ســــــوق لتخفيض البطالة، وخاصــــــة بين الشــــــباب، وز 
 أكبر في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل مجلس المنافسة.مكاسب لتحقيق 

 االقتصاد االيراني

مقابل الدوالر  تومان 4985 ومانتالحيث بلغت قيمة مام الدوالر، أاإليراني  التومانقيمة  انخفضـــــــت      
بينما يبلغ الســـعر الرســـمي لدى ليه أســـعار الصـــرف من قبل، إ، وهو رقم لم تصـــل 2018 في شـــبال الواحد

 نفي نفس الشــــهر م شــــخصــــا 775ت الســــلطات اإليرانية اعتقل وقدتومان،  3700اإليراني البنك المركزي 
 يثيرون اضطرابًا في أسواق الصرف. ألنهم 2018عام 

خالل اجتماع غرفة الرئيس للشـــــؤون االقتصـــــادية د. محمد نهاوند يان،  في الســـــياق ذاته عد مســـــاعد     
ن الحكومة تحاول تحقيق أو ، إن أسباب ارتفاع سعر الدوالر أمام الريال ليست اقتصاديةالتجارة االيرانية، 
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من العملة سددديمدددي المزيد  االيراني البنك المركزي االســـــتقرار في الســـــوق وتثبيت الســـــعر، مشـــــيرًا إلى أن 
قامت  فإنوان حكومة روحاني ضـبطت التضـخم االقتصـادي وارتفاع أسـعار السـلع،  األسواق  عبة فيالص

وســترتفع أســعار صــرف العملة  نســبة التضــخمفأن ذلك ســيؤدي إلى ارتفاع بتثبيت الســعر بشــكل مصــطنع، 
والمســــــببات الحالية ، مشــــــيرًا إلى أن العوامل الصــــــعبة امام المحلية بنحو ثالثة اضــــــعاف األســــــعار الحالية

 الرتفاع سعر الدوالر نفسية وسياسية وغير اقتصادية.

االقتصــــــادية في مجلس الشــــــورى اإليراني الســــــيد محمد رضــــــا بور ابراهيمي، إن صــــــرح رئيس اللجنة      
ن سـعر صـرف الدوالر أسـعار الصـ سـعار أبشـكل غير مباشـر على  ثرأرف المرتفعة حاليًا ليسـت واقعية، وا 

ى شــــــــراء الدوالر من الســــــــوق ن اإليرانيين اقبلوا مؤخرًا علوا   ضــــــــبطه ســــــــريعًا، ما يجبوهو  مؤخراً الســــــــلع 
 األمور تعقيدًا. ما زادوهو  وداءـــــــالس

 أبرزهــابعوامــل خــارجيــة وداخليــة  متــأثراً  للتــذبــذبيتعرض  تومــانتجــدر اإلشــــــــــــــــارة إلى أن ســــــــــــــعر ال      
ويأتي االنخفاض  2018 وبداية كانون الثاني 2017األول  نهاية كانون  إيراناالحتجاجات التي شــــــــــهدتها 

فاق االت تعديل مشترطاً على أن تكون المرة األخيرة،  العقوبات فرضرئيس دونالد ترامب عن ال أعلنن بعد إ
النووي اإليراني وحقوق  بـالملفعقوبـات جـديـدة على أفراد وكيـانـات على عالقـة النووي بـالتزامن مع فرض 

 .االنسان

 أسباب انخفاض العملة:ومن 

 ســوق حر للعمالت، وتتحكم الســلطات في ســعر صــرف الريال مقابل الدوالر األمريكي، إيرانال تمتلك   -
 .المفاجئ للعملةسعر الصرف تبعًا لمعطيات السوق بشكل دوري يسبب هذا االنخفاض  ارتفاعن عدم وا  

ذي تحدده قبل نهاية ال الريال مقابل الدوالر، صرفتضع الحكومة اإليرانية موازنتها كل عام وفقًا لسعر   -
تســــــمح الحكومة لســــــعر صــــــرف الريال بأن يرتفع مقابل  عندما يكون هناك عجز في الموازنةو  العام المالي

 الدوالر بشكل متعمد لتقليص عجز الموازنة.

واضطرت حسب  (2018) عامالفي الحصول على سيولة من العملة الصعبة هذا مشكلة  إيرانواجهت    
لكن ذلك لم يحل المشكلة كما  رات الموجودة لدى البنك المركزي تقرير غير رسمي إلى ضخ كميات من الدوال

% في محاولة لتشجيع اإليرانيين على ضخ 20كرفع سعر الفائدة الى المركزي اإليراني إجراءات  اتخذ البنك
 الريال.ن ترفع سعر أن هذه اإلجراءات أومن شفي النظام المصرفي،  أكثرأموال 
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 االقتصاد التركي

واليات المتحدة عالن الرئيس األمريكي قرار انسحاب الإ ت الليرة التركية بشكل كبير حال تأثر 
سعر صرف الليرة مر الذي أدى إلى قفزة كبيرة في األ 2018 مايس فاق النووي اإليرانياالمريكية من االت

لكل دوالر كما تراجع مؤشر البورصة  ليرة 4.38إلى 4.28الدوالر من ارتفعحيث مام الدوالر األمريكي أ
بيع العملة  وقد قرر البنك المركزي التركي رفع حجم . وخلق نوع من االرباك في السوق المالي التركي

مريكي في محاولة لدعم أمليار دوالر  1.5مليار دوالر إلى 1.25من  مزادالمعرومات الدوالر في اليومي 
حيث أعلن وزير االقتصاد التركي بأن تركيا ستواصل  2018منذ مطلع عام الليرة التي شهدت تراجعا كبيرًا 

 بأكبر قدر ممكن وضمن األطر المتاحة ولن تهتم إلى القرار األمريكي. إيرانتعامالتها التجارية مع 

صرف اليورو مقابل بصورة حادة أمام اليورو والدوالر بعد أن سجل تراجع سعر صرف الليرة التركية       
 إلىكما تطرقت بعض التقارير االقتصادية ، ةليرة مقابل الليرة التركي 4.39 ليرة والدوالر 5.23الليرة التركية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    % مقابل الدوالر.15% من قيمتها مقابل اليورو و15.7إنه ومنذ مطلع العام الحالي فقدت الليرة 
 االقتصاد المقدوني

لى والمشــــاكل الســــياســــية، باإلضــــافة إ 2016شــــهر آب عام  أدت الفيضــــانات التي وقعت في مقدونيا     
التي من المقرر اســــــــتئنافها في عام  المالية العامة مددددداعأو  وقف عملية مدددددب التباطؤ االقتصــــــــادي إلى 

ائدات عبء تتحمل العو  قتصاد المقدوني من مشاكل عديدة،حيث يعاني اال سيكون التحسن بطيئا .2018
 .%10دخل ومؤسسة واحد بنسبة الضريبة ومعدل  االقتصاد غير المنظمالتهرب من دفع الضرائب وحجم 

 10المستثمرين إعفاءات ضريبية لمدة  ليمنح تذاب واستبقاء االستثمار األجنبييهدف اجعالوة على ذلك، 
 والمعاشـــــــــــــــات % من اإلنفاق العام باألجور80يتعلق  الخدمات العامة.ســــــــــــــنوات وحرية الوصــــــــــــــول إلى 

 تشــــــــييد في وقد أدى العجز ســــــــوى قدر ضــــــــئيل من المرونة. يوفر وال االجتماعية وفائدة الدينتحويالت وال
األجــانــب  % من الــدائنين69الــذي كــان يحتفظ بــه  الــدين العــام الكبير والمتنــامي البنى التحتيــة إلى زيــادة

 عملة مربوطة بالعملة المحلية. وهي والمقيد باليورو

ات ـــــــــادرات الشركــــــــادة في صــــــــوستعوض الزي اً ــــــعجز الميزان التجاري مرتفع وقع أن يظلــــــــــــــمن المت
ع ـــــــــورو بزيادة مشتريات السلـــــــاألجنبية المتصلة بتنمية قدراتها اإلنتاجية المحلية والتعافي في منطقة الي

 ة والسلع االستهالكية.ــــالرأسمالي

الذي  المشاد السياسي الدا لي الممطربالتي يعاني منها االقتصاد المقدوني هو  المشكلة األكبر
 لو مبكرة التي جرت في كانون األفي استقطاب المستثمرين، حيث أدت االنتخابات اليؤثر بشكل مباشر 

االجتماعيين ، تتألف من الديمقراطيين 2017 /ائتالفية في آيارفي نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة  2016
 ألقلية األلبانية.ل مقعداً  120في البرلمان من أصل  مقعداً  49لرئيس الوزراء الجديد زوران زئيف، مع 
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سوف تستمر البالد في مواجهة العديد من التحديات: قوة االئتالف الحكومي، وزيادة االستقطاب 
ويؤدي هذا الوضع إلى توخي الحذر  والناتو.إلى االتحاد األوربي العرقي للمجتمع، وعملية انضمام البالد 

وبينما تستفيد الشركات األجنبية من المزايا الضريبية الكبيرة وتكاليف العمالة المنخفضة  لدى المستثمرين.
في اليد  فإنها تواجه نقصاً )المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية(،  والتكنولوجيةفي المناطق الصناعية 

والمدفوعات  وارد المخصصة للبحث والتطويرــــــوعدم كفاية الم األساسية بنيةم كفاية الوعد املة الماهرةالع
 .األجنبية والنظام القانوني، فضال عن أعمال الشركات

ين الذي عانى االضطرابات لمدة عام ثبات واستقرار المشاد السياسي المحلي المقدونيمن شأن       
ن تزيد ة من إ، وهي فرصة جيدة للحكومة الحاليالمقدوني االقتصاد لالن فامات الدورية في أن يضع حداً 

 من المتوقع ان تتم استعادة ة الطويلةيسمن األزمة السيا بعد الحذر مستوى النمو االقتصادي للبالد. من
 )الممر ية للطرق السريعة والسكك الحديدالتحت بزخمه بإنشاء البنىالعام  الثقة وينبغي أن يحتفظ االستثمار

الثامن بين ألبانيا وبلغاريا والممر العاشر بين صربيا واليونان( بفضل التمويل المقدم من بنك االستثمار 
ينبغي أن تستفيد القطاعات الصناعية وقطاعات البناء من والتعمير.  كما  األوربي والبنك األوربي لانشاء

وينبغي  وتحويالت العمال المهاجرين. ائفالوظيعززه نمو  سر قوياً أن يظل استهالك األو  الديناميكية هذه
 ،أخيراً  المصرفي. سالمة القطاع مع تكيفتالل سياسة نقدية أن يستمر تفضيل االئتمان األسري من خ
اوية والبالستيك والمنسوجات ومواد البناء والزجاج الغذائي بفوائد يستشعر صادرات السيارات والمنتجات الكيم

الية المتصلة باسترداد ن واردات السلع الرأسمنه بالنظر إلى أأغير  ،األوربياالنتعاش االقتصادي 
 ارة في النمو منخفضة إلى حد ماـــــــــــــــتجة الـــــــــــيتوقع أن تكون مساهم ،ستزداد في الوقت نفسهار ـــــــــــــــاالستثم

 .وسيحتاج لفترة من الزمن اً ــــــــــــــــــــن سيكون بطيئــــــــــــــن التحسأأي 
                      االقتصاد البلغاري 

حيث من ، 2018نشر المعهد اإلحصائي البلغاري دراسة عن توقعاته لالقتصاد البلغاري في عام   
الرغم من ارتفاع  ، علىيظل اسدددددتاالك األسدددددر المعيشدددددية هو المسددددداهم الرةيسدددددي في النمون المتوقع أ

سر المعيشية من األجور المرتفعة الناجمة عن االفتقار إلى قوة عاملة ماهرة ستستفيد األاذ  ،التضخم قليال
 أيضــــــــــــاً ألجور ونمو فرص العمل ســــــــــــتعزز لن زيادة الحد األدنى أكما  بعدم كفاية التدريب والهجرة.ترتبط 

. وفي الوقت نفســـه، 2017 تشـــرين االول في %6.7 التاريخية(حيث تصـــل البطالة إلى أدنى مســـتوياتها )
الذي األرباح المصــــــــــرفية المرتفعة وانخفاض القروض المتعثرة على تدعيم القطاع المصــــــــــرفي، ســــــــــاعدت 

ســـيســـتمر  ةباإلضـــافة إلى انخفاض أســـعار الفائدبنك في البالد.  أكبربانهيار رابع  2014عف في عام ضـــ
ويســـــتفيد االســـــتثمار الخاص من اتجاهات  ،ســـــواء من قبل االســـــر أو الشـــــركات هذا في تشـــــجيع االقتراض
 ةاســتثمارات عامة قوي وســيعزز البناء أيضــاً  عن االنتعاش في العقارات الســكنية. التصــدير اإليجابية فضــالً 

بسبب استقرار  سيكون نمو السياحة أكثر تواضعاً حيث  ةوربياأل ةالهيكليلصناديق تخدام ابتحسين اس اً مقترن
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مع ذلك،  البالد بشـــــــكل عام من تراجع تركيا كوجهة ســـــــياحية. تحيث اســـــــتفاد في تركيا، الوضـــــــع األمني
  (.من الصادرات% 67)د األوربي لالتحا ستستمر صادرات السلع بدعم من الطلب

، المعلمين(على زيــــادة كبيرة في اإلنفــــاق على التعليم )ارتفــــاع مرتبــــات  2018تنص ميزانيــــة عــــام      
 بنســبةالســتثمارات العامة ا ومن المتوقع أن تزداد التقاعدية العليا( والدفاع. )المعاشــاتوالحماية االجتماعية 

وعلى الرغم من  التحتية بمســـــــاعدة الصـــــــناديق الهيكلية األوربية. ىوذلك بفضـــــــل تنفيذ مشـــــــاريع البن 50%
. الضـــــــــــريبيةنتيجة ارتفاع اإليرادات  2018في عام  ضـــــــــــعيفاً العامة  ســـــــــــيبقى عجز المالية ارتفاع االنفاق
 الطلب المحلي، وتحســين تحصــيل الضــرائب، ومنح ترخيص التشــغيل لمطار صــوفيا الجديد، وســيعزز ذلك

 وعلى الرغم من إنقاذ البنك الذي يهدف الدخل منه إلى تعزيز الســــــــــــــكك الحديدية الوطنية المثقلة بالديون.
الزيادة في  ى تعز و  ، ظل عبء الدين العام متواضــــــــــعا.2015-2014في الفترة  ن الديو  عبءالمركزي من 

ـــــإلى التمويل المستخدم لتعزيز احتياطات الحكوم 2016عام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوبفضل العجز الض ،ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والنمو  عيفـ
 ينبغي تخفيف عبء الدين. فوق متوسط أسعار الفائدة

% من  5.8 الذي يبلغ فإن العجز التجاري ســـــــــــــيبقى كبيراً  لرغم من اتجاه الصـــــــــــــادرات المواتيعلى ا     
)بســبب الطلب الداخلي الحيوي وارتفاع أســعار الطاقة( وســيعوض  2017الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

يتولد عن النقل البري والســــــــــــــياحة على شــــــــــــــواطئ البحر % الذي 7.4 البالغ الخدمات هذا العجز فائض
وفي الوقت نفســــــــــــه، تجاوزت  لخارج.البلغاريين إلى ا من مع ســــــــــــفر المزيدقلل األســــــــــــود، ولكن يمكن أن ي

فائض الحســــــاب الجاري والصــــــناديق ويســــــاعد  ،3.4%التحويالت من العمال األجانب واإلعانات األوربية 
 األجنبي التي تضــــمن وفرة )أكثر مناألوربية واالســــتثمارات األجنبية المباشــــرة على تغذية احتياطيات النقد 

ـــــأشهر من الواردات( مصداقية الربط بين اليورو واليورو. كما انها تسم 9 ـ ـــــح بالتسديد التدريجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي للدين ـ
 .ج المحلي اإلجمالي(ــــــــــــــ% من النات70.7الخارجي )

ضــجة كبيرة في ســوق األوراق المالية البلغارية زمة اقتصــادية أحدثت أ ســبق وان تعرضــت بلغاريا إلى     
وذلك بإعالن افالس بنك التعاون التجاري نتيجة تالعبات واختالســــــــــــــات مالية، وبادرت الحكومة البلغارية 

 زمة والبدء بســــداد ديون البنك المذكور.جل التغلب على األمن أإلى اجراء تحديث وتعديالت على الموازنة 
 ما يقاربداري أدى إلى ضياع ام مدير بنك كورب التجاري بفساد إمالية عندما قوتعرضت بلغاريا إلى هزة 

حدى دول يوغســالفيا ســابقا مما انعكس ذلك ســلبا هروبه إلى ســويســرا وبعد ذلك إلى إ مليار ليفا ومن ثم 4
  على الوضع المالي لبلغاريا.

حيث تم تأكيد نمو الناتج وفقا لبيانات الناتج المحلي اإلجمالي الكامل التي نشـرها المعهد اإلحصـائي.      
 األول. فصــلعن نتيجة ال هامشــيوهو تحســن  الثاني، فصــل% في ال3.6جمالي الســنوي بنســبة المحلي اإل

الزخم  رات الرئيســية إلى أنوتشــير المؤشــ ونمو الصــادرات، االفراد المعيشــي واليزال النمو مدفوعا باســتهالك
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مما يشير إلى أن ، 2017أدنى مستوى لها في شهر آب  استقرت البطالة عندسيستمر طوال بقية السنة. 
تاج كما اســــــــــتمر االن يبقى واحد من المحركات الرئيســــــــــية للنمو على المدى المتوســــــــــط.اســــــــــتهالك األفراد 

ن كان أقل بقليل من المعد ،2017رة ســــــنوية قوية في شــــــهر تموز الصــــــناعي في النمو بوتي ة يت العالالوا 
 السنة. لنفس أيلولصف تنمالتي سجلت في 

فان فجوة الناتج التي أعادت اللجنة اســــتنادا إلى برنامج التقارب )الصــــادرات من االتحاد األوربي(،   
 بســـــبب معدالت 2018و 2017حلي اإلجمالي في عامي % من الناتج الم0.4-المختصـــــة حســـــابها إلى 

وأن تنتقل إلى  2019في عام  ، من المتوقع أن تغلق فجوة الناتج الســــــــــــــلبي تماماً 2017النمو القوية لعام 
ن وضع الفساد المستشري  إالوعلى الرغم من تحسين النمو إ %.0.5عند  2020منطقة إيجابية في عام 
من اإلنتاج  %15من  بما يقار يبدد حيث تشــــــير بيانات للبرلمان األوربي أن الفســــــاد مازال مصــــــدر قلق، 

 لذا أفضــلعن أجور  لمنع خروج العمال إلى الغرب بحثاً  ســاكناً  كتحر  ال والبالد المحلي اإلجمالي لبلغاريا.
تقلص عدد الســــــــــكان إلى ســــــــــبعة ماليين مقارنة بثمانية ماليين من قبل في الســــــــــنوات الخمس عشــــــــــر قد 

أن تقلص الســـــكان في ألمانيا.  دوالرًا( 640)يورو و 544والحد األدنى لألجور في بلغاريا يبلغ  الماضـــــية،
لي اإلجمالي يتصــــــــــــــاعد للعام نتيجة الهجرة يعرقل االقتصــــــــــــــاد، ورغم أن اإلنتاج المح المنتجين في بلغاريا

اء، مما يعزز عمليات رحيل الخامس لكن يتوقع أن يظل معدل النمو االقتصـــــــــــــــادي في ذيل قائمة النظر 
  السكان.

   2018يار لشار آ األمريكياالقتصاد  

 بومدددددددددع حدددأبقى الرئيس األمريكي دونــالــد ترامــب التهــديــد مخيمــًا على حلفــاء الواليــات المتحــدة 
هذه البلدان بتقديم  على الصدددددددددلب واأللومنيوم مطالبا   الجمركيةلإلعفاءات الممنوحة لام من الرسدددددددددوم 

تنازالت. وقد حظيت دول من بينها كندا والمكسيك واالتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية بإعفاءات من الرسوم 
على  %10و على الصــــــــــــــلب %25كية في آذار والتي بلغت نســــــــــــــبةالتي أعلنتها اإلدارة األمري الجمركية

األلومنيوم. وتعد الصــــــــين هي الهدف األول لهذه التدابير التجارية العقابية، إال أنها تهدد اآلن بالتحول إلى 
حروب تجارية مع عدد من الدول الحليفة للواليات المتحدة والتي تتوعد بدورها باتخاذ إجراءات مماثلة بحق 

ســـــــواق المالية واالقتصـــــــاد االمريكي، إذ تعاني ألجواء على اعدد من المنتجات االمريكية. وتنعكس هذه األ
لكن الرئيس يركز على ما يبدو على العجز في الميزان  ،زيادة كلفة انتاج هذين المعدنين عدة شــــــركات من

بلغ حجم الصــــــــــــادرات يين على غرار االتحاد األوروبي. مريكي مع الكثير من الشــــــــــــركاء التجار التجاري األ
وأعلن )ترامب( أن  2017مليار دوالر العام  7,7نيوم إلى الواليات المتحدة األوروبية من الصـــــــــــلب واأللوم

مليــار دوالر، معتبرًا أن ذلــك ال  150العجز في الميزان التجــاري األمريكي مع االتحــاد األوروبي يتخطى 
ني سددددتيفابينت الخبيرة االقتصــــــادية في مركز الدراســــــات االســــــتراتيجية والدولية في واشــــــنطن  يمكن تبريره.

إن كان هذا العنصــــر الوحيد الذي يتم التذرع به، فمن الممكن تســــويته بشــــراء بضــــع طائرات بوينغ  سددديغال
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إضـــــــافية لكن هذا ال ينطبق على المســـــــائل البنيوية المطروحة مع الصـــــــين والتي قد تحدث فرقًا كبيرًا على 
التغلب على الصددددين أن أ شددددى أن نمددددطر من أجل المدى البعيد. وأضــــــافت في تصــــــريحات أدلت بها  
 .نحدث أمرارا  كبير  من غير أن نتوصل إلى نتيجة"

يمانويل مع الرئيس الفرنسي )إ الذي جرى  األخيرلقاءه حرص )ترامب( على عدم كشف أوراقه خالل 
في  غير أن الرئيس الفرنســـــي ندد أمام الكونغرس بالســـــياســـــات الحمائية وقال ،ماكرون( الذي زار واشـــــنطن

  إننــا بحــاجــة إلى تجــارة حره وعــادلــة مؤكــدًا أن حربــًا تجــاريــة بين الحلفــاء ال تالئم مهمتنــا وال  كلمــة ألقــاهــا
 تاريخنا وال التزاماتنا الحالية حيال األمن العالمي .

حرصت المستشارة األلمانية على عدم التماس إعفاءات ضريبية مكتفية بالقول إن القرار النهائي بشأن 
ترامب. غير أن االتحاد األوروبي أعلن بوضوح أنه سيرد بالمثل في حال تكبده اإلعفاءات يعود للرئيس 

مريكية وقد وضع قائمة من المنتجات األمريكية البارزة لهذا األ الجمركيةأضرارًا بشكل مستديم بسبب الرسوم 
حثيثة مع  خرين للواليات المتحدة، تخوض كندا والمكسيك محادثاتمن بين الحلفاء التقليديين اآل، الغرض

واشنطن حول إعادة التفاوض في اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية )نافتا( الساري تنفيذها منذ 
1944. 

ستعرف خالله أوتاوا ومكسيكو ما إذا كانت الواليات  اً مفاوضون الرئيسيون اجتماعًا جديديعقد ال
ردات الواليات المتحدة من الصلب واأللومنيوم المتحدة ستمدد اإلعفاءات الممنوحة لها. وقد بلغت قيمة وا

أن واشنطن  مليارات دوالر من المكسيك. ويجدر بالذكر 3مليار دوالر من كندا و 12نحو  2017عام 
 عار ضرورات األمن القومي،مركية باألساس لحماية الصناعة األميركية تحت شجاتخذت قرار فرض رسوم 

األخير إلدارة )ترامب(. وقال كبير مستشاري البيت األبيض  بوضوح اليوم ما هو الهدف يظهر لكن ال
االقتصاديين )الري كودلو( إن من أجل تمديد اإلعفاءات تترقب واشنطن تنازالت من األوروبيين وال سيما 

اس، ـــــــــــــــــــــي التي ذكرت في األســــــــــــــــــفي قطاع السيارات وهو ما ال يرتبط للوهلة األولى بذرائع األمن القوم
 ذا حدين.سيفًا ون ـــــــــــــــــــي قد تكـــــــــــــــــــــــــكما أن حجج األمن القوم

 يعد مركيةمنزلق فرض الرسوم الج عة سيراكوز )ماري لوفلي(، إلى أنلفتت أستاذة االقتصاد في جام      
قد تستخدم هي ايضًا  بياض للدول األخرى التيخطر على الكثير من األصعدة ألنه قد يشكل صك على 

لك يصبح من الصعب االحتجاج أوضحت األستاذة )ستيفاني سيغال( حين تبادرون إلى ذ كما هذه الوسيلة
 دول أخرى أن تستخدم حججًا مماثلة.على 

حذر الخبير االقتصادي المتخصص في الواليات المتحدة لدى مركز أوكسفورد ايكونوميكس )غريغوري 
داكو( من أنه في حال لم تمدد واشنطن اإلعفاءات وقرر شركاؤها التجاريون الرد ستكون هناك ثمة أخطار 

 بأن نشهد صدمة حقيقية في سلسلة اإلنتاج مع انعكاسات سلبية في أسواق المال.
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ات أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية مبينًا أن على الحكوم       
استغالل النمو االقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية. كما حذر الصندوق من ارتفاع المخاطر 
التي تهدد االستقرار المالي العالمي. وعلى الرغم من التحذيرات السابقة إال أن الصندوق كشف عن أن 

عامة اتسم تقرير التقييم العام  القطاع المصرفي أصبح أكثر مرونة منذ األزمة المالية العالمية. وبصفة
للتوقعات االقتصادية بالتفاؤل في األجل القريب، لكنه أشار إلى وجود مخاطر أوضح بعضها بشكل مفصل 
في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي واألخر يركز بشكل خاص على التمويالت الحكومية في 

 جميع أنحاء العالم.

كومات بّين صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة التخاذ إجراء حاسم من خالل تحسين فيما يتعلق بالح      
التخفيضات  لدى الحكومات مجال أوسع الستخدامعندما يكون األداء االقتصادي قوياً يكون فأوضاعها المالية 

من غير المحتمل  الضريبية أو زيادة اإلنفاق العام لمواجهة االنكماش المستقبلي. ويعني التحرك الفوري أنه
ه الصندوق ـــــــا يضعف االقتصاد. ووجـــأن تجد الحكومات صعوبة في اقتراض األموال التي تحتاجها عندم

       راء ــرع إدارة الرئيس )دونالد ترامب( في إجـــــتش ارة بعناية حيثــــة مختـــتحدة، بلغــــانتقادا للواليات الم
  .ات ضريبيةـــتخفيض

ى الصـــــــندوق أن من الضـــــــروري تعديل ســـــــياســـــــة الواليات المتحدة لضـــــــمان انخفاض نســـــــبة الدين ير      
الحكومي إلى النــاتج المحلي اإلجمــالي في المــدى المتوســــــــــــــط، وأن الواليــات المتحــدة يجــب أن تتحرك في 

المي، االتجاه المعاكس تماما لما تخطط له حاليًا، ويحذر الصــــندوق من مخاطر عدم االســــتقرار المالي الع
ويتعلق هــذا التحــذير جزئيــا بــالــديون الحكوميــة المرتفعــة لكنــه ال يقتصــــــــــــــر عليهــا. يمكن أن يؤدي ارتفــاع 
التضــخم واســتجابات البنوك المركزية برفع أســعار الفائدة إلى تفاقم مشــاكل الديون، كما يمكن أن يؤثر على 

مي أقوى اآلن مما كان علية في وقت أســــعار األصــــول المالية. كما يرى التقرير أن النظام المصــــرفي العال
 ، لكنه يشدد على ضرورة استمرار اإلصالحات. 2008زمة المالية العالمية في عام األ

وبعد أشهر من التنديد   بالتوصل إلى اتفاق نهائي وفوري أبدت الواليات المتحدة والصين تفاؤال محدوداً  
بالعجز التجاري الضخم إزاء الصين واتهامها بممارسات غير نزيهة أوفد الرئيس األمريكي وزير الخزانة 

الصين تهديدًا باحتمال فرض رسوم كمركية فيه )ستيفن منوتشين( إلى الصين وتأتي الزيارة في وقت تواجه 
مام أإلى حمل الصين على فتح اسواقها أكثر  يسعى )ترامب(حيث ، 2018 مايسمن  جديدة اعتباراً 

 .المنتجات األمريكية

أن تســــــفر المحادثات عن حلول عملية إلنهاء  ودديلي  الرســــــمية بأن بكين ت تشــــــياناأفادت صــــــحيفة   
النزاع الراهن ورأت إمكانية ســــــــــير المحادثات على نحو جيد إذا توافرت لدى الوفد األمريكي الرغبة الحقيقية 
لالســــتماع وليس الحديث فقط.  وأكدت الصــــحيفة أن الصــــين ســــتنال دعمًا قويًا من المجتمع الدولي كونها 



16 
 

ولفتت إلى أن الواليات المتحدة تريد الوصـــول على نحو أكبر  ،الحرة والتعددية لعولمة والتجارةمن أنصـــار ا
 إلى األسواق الصينية لكن عليها عدم استخدام اإلجراءات التجارية كأداة إلرغام الصين على فتح أبوابها.

روس( أن خطة الصــــــــــين لتحويل نفســــــــــها إلى محور للتكنولوجيا  ويبلورعلن وزير التجارة األمريكي )أ      
العالمية هي خطة مخيفة وتعرض الملكية الفكرية للواليات المتحدة للخطر. وقال )روس( أن خطة بكين 

  تحدد اســــتراتيجية البالد للســــيطرة على كل 2025للنمو االقتصــــادي التي تحمل اســــم  صــــنع في الصــــين 
وصـــف )روس( الســـرقة وقد  ى االتصـــاالت والروبوتات والســـيارات الكهربائية.صـــناعة حديثة من الفضـــاء إل

المتكررة للتكنولوجيا االمريكية بأنها مشــــــكلة كبيرة جدًا مشــــــيرًا إلى أن هذه المشــــــكلة مســــــتمرة وال نهاية لها. 
 مليار دوالر. فيما تقدمت الواليات المتحدة 50وهددت واشـــــنطن بفرض رســـــوم على بضـــــائع صـــــينية بقيمة 

بشــكوى لدى منظمة التجارة العالمية في هذا اإلطار، بعد تصــعيد التوتر بين البلدين الذين تبادال التهديدات 
 مركية على حزمة كبيرة من البضائع.جبرفع الرسوم ال

كما وصـــــــف اســـــــتراتيجية الصـــــــين بأنها تهديد مباشـــــــر إلى الواليات المتحدة، وقال )اليتهايزر( أن         
. وحذر 2025تســـتهدف الرســـوم تطال الصـــناعات التي تعد جوهر خطة صـــنع في الصـــين الواردات التي 

ــن الشرعيين للتكنولوجيــــــا في الدخل لتمنع المالكيـهبراءات االختراع األمريكية وتسجلمن أن الصين تراجع  ا ــــ
 من بيع أفكارهم داخل الصين.

تفيد أن تخمة المعروض النفطي العالمي  علنت منظمة البلدان المصــــــــــــدرة للنفط )أوبك( عن ارقامأ 
انتهــت تقريبــًا وهو مــا يرجع في جــانــب منــه إلى اتفــاق خفض اإلمــدادات الــذي تقوده المنظمــة منــذ كــانون 

والزيادة الســــــــــــــريعة في الطلب العالمي. ذكر أحدث تقرير للمنظمة أن الدول المنتجة تنفذ  2017الثاني 
في حين أشــــــــار إلى أن جهات منتجة ال يشــــــــملها االتفاق مثل خفضــــــــًا أكثر من المطلوب بموجب االتفاق 

شــــــــركات النفط الصــــــــخرية األمريكية بدأت تواجه قيودًا على انتاجها المســــــــتقبلي. وأبلغت الســــــــعودية، أكبر 
اقل مستوى منذ دخول اتفاق  إلى 2018مصدر للنفط في العالم، المنظمة بأنها خفضت إنتاجها في نيسان

 .2017تنفيذ في كانون الثاني خفض اإلمدادات حيز ال

بين تقرير  أوبك  أن احتياطات النفط في الدول الصــــناعية األعضــــاء في منظمة التعاون االقتصــــادي      
مليون  340ماليين برميل فوق متوسـط خمس سـنوات انخفاضـًا من  9إلى  2018والتنمية هبطت في آذار

من تجدد  2018. وأن سوق النفط تلقى دعمًا في نيسان2017برميل فوق ذلك المتوسط في كانون الثاني 
المشــكالت الجيوســياســية وانخفاض مخزونات المنتجات وقوة الطلب العالمي. وقد ســاعد االتفاق المبرم بين 

ض الدول المنتجة خارجها بقيادة روســــــــــــــيا لخفض اإلمدادات وتصــــــــــــــريف تخمة المعروض في  أوبك  وبع
 .2014دوالرًا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ  78وصول أسعار الخام إلى 
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لكن  ،كان الهدف من خفض اإلمدادات تقليل مخزونات النفط لتصـــل إلى متوســـط الخمس ســـنوات        
 ســــــــــبان مثل االســــــــــتثمارات في القطاعاييس أخرى يجب أن تؤخذ في الحوزراء نفط أوضــــــــــحوا أن هناك مق

مشــــيرين إلى أنهم ال يتعجلون تخفيف القيود المفروضــــة على االمدادات. وأظهر التقرير أن  أوبك  تخفض 
 في الوقت الراهن االمدادات بمعدل أكبر من الذي التزمت به المنظمة بموجب االتفاق. 

مليون  31,93إلى  ليصـــــــــــــل 2018ألف برميل يوميًا فقط في نيســـــــــــــان 12إنتاج  أوبك  بنحو  رتفعا      
 هذا العام. العالم ألف برميل يوميًا عن الكمية التي يحتاجها  800برميل يوميًا. ويقل ذلك بنحو 

ســـاعد النمو القوي في الطلب بفضـــل تحســـن االقتصـــاد العالمي على التخلص من التخمة. ورفعت 
مليون برميل يوميًا. وتســــبب ارتفاع أســــعار  1,65توقعاتها لنمو الطلب العالمي قلياًل هذا العام إلى  أوبك  

الخام في نمو إمدادات المنتجين المنافســــــين وســــــيل في امدادات النفط الصــــــخري األمريكي. وتتوقع  أوبك  
 يزيد على نمو الطلب العالميو ما وه مليون برميل يوميًا هذا العام 1,72نمو اإلنتاج من خارجها بمقدار 

الستثمارات في عقبات أمام النمو في المستقبل ومن بين تلك العقبات بطء وتيرة ا وجود لكن المنظمة تتوقع
   النفط. قطاع

دوالرًا  65ورد في تقرير صادر عن البنك الدولي إنه من المتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى   
المستهلكين  وذلك نتيجة للطلب القوي من 2017دوالرًا للبرميل عام  53بـ مقارنة 2018للبرميل خالل عام 

بسبب ارتفاع الطلب والقيود  2018% لعام 9فيما سترتفع أسعار المعادن بنسبة  وانضبال منتجي النفط
تسارع وتير  النمو العالمي  أنالدولي على العرض. وقال المدير األول القتصاديات التنمية في البنك 

وارتفاع الطلب هما عامالن مامان وراء ارتفاع األسعار على نطاق واسع في معظم السلع وتوقعات ارتفاع 
ا  وفي الوقت نفسه تميف تدابير السياسات التي تجري مناقشتاا حالي  أسعار السلع األولية في المستقبل
 .حالة عدم اليقين إلى التوقعات

 كماأيضًا.  2019ل عام دوالرًا للبرميل خال 65المتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط حوالي من   
، ولذلك ينبغي دعمها بمواصلة ضبط اإلنتاج من 2018توقع انخفاض األسعار عن مستويات شهر نيسان 

 قبل أوبك والمنتجين من خارجها. 

للتنبؤات فرض قيود على إنتاج النفط الصخري تشمل المخاطر التي تواجه ارتفاع األسعار وفقا  
األمريكي، والمخاطر الجيوسياسية في العديد من البلدان المنتجة ومخاوف من أن الواليات المتحدة قد ال 

 تتخلى عن فرض عقوبات على إيران.

يمكن و  دن قوة الطلب العالمي عن المتوقعتشمل المخاطر الصعودية التي تواجه توقعات أسعار المعا    
وفرض عقوبات تجارية على البلدان المصدرة  بسبب بطء إدخال الطاقات الجديدة انخفاض المعروض
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للمعادن وتدابير تتعلق بالسياسات في الصين. وتشمل المخاطر السلبية نموًا أبطأ من المتوقع في األسواق 
 ة بالتلوث في الصين.الناشئة الرئيسية وا عادة تشغيل الطاقات الخاملة وتخفيف السياسات المتعلق

. وكان 2014على المشهد المتغير للبلدان المصدرة للنفط بعد انهيار أسعار النفط عام  هناك تركيز
إلى تآكل اإليرادات المرتبطة بالنفط، مما أسفر عن خفض اإلنفاق الحكومي  قد ادى هبول أسعار النفط

لخاص في العديد من المناطق. كما أدى بشكل مفاجئ األمر الذي زاد من تراجع وتيرة نشال القطاع ا
ط على مواجهة انخفاض التفاوت في الدخل وعدم االستقرار السياسي إلى إضعاف قدرة البلدان المصدرة للنف

" أن مصدري النف  الذين وبين )ايهان كوسا( مدير مجموعة آفاق اقتصاد التنمية بالبنك الدولي  أسعار النفط
حققوا نتاةج أفمل من  تياطيات مالية كبير  نسبيا  واقتصاد أكثر تنوعا  يتمتعون بأنظمة صرا مرنة واح

ومع ذلك  اليزال معظم مصدري النف  يواجاون تحديات كبير  في الموازنة  .أسعار النف  ناياراغيرهم منذ 
 ".2014فيما يتعلق بتوقعات اإليرادات التي معفت منذ عام 

ت البنك وكما هو متوقع على نطاق واسع ثب   ،اجتماع السياسة النقديةالفدرالي عقد البنك االحتياطي       
أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القصير دون تغير في نهاية اجتماع السياسة النقدية، وأقر البنك الفدرالي 

أسعار  بأن التضخم في ارتفاع، لكنه لم يقدم الكثير عن الرؤية المستقبلية ولم تشهد الزيادة المفاجئة في
األول أي إشارات من المسؤولين. الفصل وسع االقتصادي األمريكي في األخير في الت المستهلكين والتباطؤ

 .ن قرارًا باإلجماع% كا1.75% إلى 1.50وأن قرار اإلبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 

حول إمكانية رفع سعر الفائدة ( الكثير من التفاصيل FOMCلم يقدم بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح )  
 بشكل أسرع من المتوقع.

شهر كان التضخم والتضخم األساسي يقتربان  12أظهر بيان اللجنة للسوق المفتوحة أنه على أساس       
كانت في طريقها نحو تطبيع أسعار  اللجنة الفدرالية %. وهذا يشير إلى أن2.0من المستوى المستهدف عند 

 الفائدة بعد أن انخفضت أسعار الفائدة في البداية إلى أدنى مستوياتها التاريخية. 

أشار المسؤولون إلى تفضيلهم الرتفاع أسعار الفائدة ثالث مرات هذا العام. فيما أظهرت البيانات       
ولكن معدل النمو االقتصادي كان يرتفع بوتيرة  ،سعاالقتصاد األمريكي اليزال يتو  االقتصادية األخيرة أن

% خالل األشهر 2.3أبطأ. ووفقًا إلدارة التجارة فقد شهد اجمالي الناتج المحلي األمريكي ارتفاعًا بنسبة 
. وقد اظهرت بيانات التضخم أن مقياس التضخم المفضل للبنك 2018الثالثة للفصل األول من عام 

 %.2.0في مؤشر أسعار نفقات االستهالك الشخصي األساسي وصل تقريباً إلى  االحتياطي الفدرالي الممثل

أن يقترب من هدا  من المتوقعورد في بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أن التضخم السنوي        
مما يشير إلى أن المسؤولين على استعداد النتظار  % على المدى المتوس "2.0عند  مثلاللجنة المت
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االحتياطي الفدرالي على  بنك %. وسط محافظة2.0التضخم ليتجاوز هدف التضخم المستهدف بنسبة 
 وجهة نظر متفائلة عندما كان التضخم ضعيفًا ووصفه بانه مؤقت. 

كان االستنتاج العام من اجتماع السياسة النقدية هو أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على 
ومع توقع قيام البنك االحتياطي الفدرالي   % على المدى القصير2.0م م فوق لتاستعداد لتحمل ارتفاع ا

يترك  وهذا 2018( في حزيرانFOMCبرفع أسعار الفاةد  في اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة )
الباب مفتوحا  أمام رفع نسبة الفاةد  مرتين بالعام الجاري. حيث يعتمد الكثير من هذا على كيفية تقدم 
االقتصاد األمريكي باإلمافة إلى المغوط التم مية التي يمكن أن تحدد نتيجة عدد زيادات الفاةد  لبقية 

 هذا العام.
 

  2018التجار  الدولية للواليات المتحد  من السلع وال دمات لشار آذار 
أعلن مكتب اإلحصاء األمريكي ومكتب الواليات المتحدة للتحليل االقتصادي بأن العجز في السلع 

( مليار دوالر 8,8( مليار دوالر، حيث سجل انخفاضًا بمقدار )49,0بلغ ) 2018والخدمات في شهر آذار 
( مليار دوالر وبلغ مجموع الصادرات 57,7الذي بلغ فيه العجز التجاري ) 2018ر شبال مقارنة بشه

( 4,2( مليار دوالر لتسجل بذلك ارتفاعًا بنحو )208,5) 2018مريكية من السلع والخدمات في آذار األ
مليار ( 257,5) 2018مريكية في آذار وبلغ مجموع الواردات األ 2018 مليار دوالر مقارنة بشهر شبال

 .2018( مليار دوالر مقارنة بشهر شبال 4,6دوالر حيث سجلت انخفاضًا بنحو )
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 حجم التجار  ما بين العراق والواليات المتحد 

حجم التبادالت التجارية اإلجمالية للواليات المتحدة مع العراق لغاية نهاية شــــــــــــــهر  يبين الجدول أدناه     
 .2018نشره مكتب اإلحصاء التجاري األمريكي في شبال  حسبما 2017كانون األول 

                                                                               
 مالحظة: القيمة بماليين الدوالرات االمريكية 

الصادرات العراقية الى  شار
 الواليات  المتحد 

الصادرات االمريكية  إلى 
 العراق

 التجاري الميزان 

 +726.4 164.1 890.5 كانون الثاني
 +573.9 82.2 656.1 شباط
 +900.8 91.6 992.4 آذار
 +1,017.6 75.2 1,092.8 نيسان
 + 788.2 91.1 879.3 آيار
 + 964.8 93.1 1,057.9 حزيران
 + 662.6 138.0 800.6 تموز
 + 525.7 126.6 652.3 آب
 + 598.4 57.3 655.7 أيلول
 + 951.0 73.8 1,024.8 األولتشرين 

 + 1,043.3 85.7 1,129.0 تشرين الثاني
 + 795.3 118.9 914.2 كانون األول
 + 9,548.0 1,197.6 10,745.6 المجموع الكلي

             
  

 2017تباين الصادرات األمريكية إلى منطقة الشرق األوس  وشمال افريقيا عام 

العربية الوطنية في  – مريكيةمريكية الجديدة التي حللتها غرفة التجارة األلبيانات الحكومة األ وفقاً 
متدنية  2017مريكية إلى منطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال افريقيا لعام كانت صــــادرات الســــلع األ واشــــنطن

في  % ســـــــنوياً 57 بشـــــــكل عام، اال أن بعض الدول أظهرت نموًا قويًا وعلى رأســـــــها الكويت بحركة مقدارها
 %.50صل االنخفاض في واردات الجزائر إلى أكثر من حين و 

منطقة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال افريقيا، الموقف الى  كان التراجع في الواردات األمريكية هو ســـــيد
% 10مريكية وهما االمارات والســعودية انخفاضــًا بما يقارب حيث شــهدت أهم دولتين مســتوردتين للســلع األ

مليار دوالر ســنويًا، وهذا يشــكل أكبر انخفاض ســنوي  4.12مالية إلى لكل منهما حيث وصــلت القيمة االج
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لوحدها بفقدان  لذا فقد تســـــببت هذه الدول الثالث ،مليار دوالر 1.81بينما خســـــرت قطر تشـــــهده الدولتين. 
. حيث توالت االنخفاضــــــات في صــــــادرات 2017وظيفة في الواليات المتحدة األمريكية في عام  35.000
مليار دوالر  67.3ية إلى منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال افريقيا لألعوام الثالثة المتتالية من مريكالســـلع األ
لى 2016مليـار دوالر في العـام  64.1إلى  2015في عام  وهذا  2017مليـار دوالر في العـام  60.4 وا 

 .2015% منذ العام 10% عن العام الماضي وأكثر من 6يمثل انخفاضًا بنسبة 

مريكية العربية الوطنية أخرى صــــــــــــرح مدير عام ورئيس مجلس اإلدارة في غرفة التجارة األمن جهة        
حاليا بعض البلدان في المنطقة الســـيد )دافيد حمود( انه  بعد ســـنوات من النمو غير المســـبوق الذي تشـــهده 

هذا االنخفاض متوقع في ظل الظروف االقتصــــادية العامة وبعض االضــــطرابات األمنية في المنطقة.  فأن
لكن عمومًا تبقى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا سوقًا مهمًا للواليات المتحدة حيث سجلت بلدان عدة 

  .2017مكاسب كبيرة خالل العام 

 ألمريكية إلى الشرق األوس  وشمال افريقيااألسباب الرةيسية للتراجع في صادرات السلع ا

مريكية إلى منطقة العربية الوطنية التراجع في صــــــــــادرات الســــــــــلع األ-عزت غرفة التجارة االمريكية        
دني ــــــــــــــــــــار التاستمر  -اوالً  :ل المثالـــــــــــــالشرق األوسط وشمال افريقيا إلى عدة أسباب رئيسية منها على سبي

 في أسعار النفط.  

على الرغم من ارتفاع أســــعار النفط إال انها مازالت أدنى من مســــتوياتها الســــابقة ويعود ذلك بشــــكل        
جزئي إلى التقدم التكنلوجي والطاقة المتجددة المتوفرة بســعر مقبول. وبالنســبة للدول الرئيســية المنتجة للنفط 

قوة الــدوالر األمريكي حيــث  -ثــانيــاً  يعني ذلــك توفير في تمويــل المشـــــــــــــــاريع الكبرى وتخفيض في االنفــاق.
. فيما تراجع الدوالر منذ تولي الرئيس األمريكي منصــبه 2016و 2014% بين العامين 28ارتفعت بنســبة 

اال انه قطع وعدًا بان الدوالر ســـــــيعود أقوى من الســـــــابق، فقوة الدوالر تصـــــــعب على الصـــــــادرات االمريكية 
 -. ثالثاً 2017ألمريكيين في العام سلبًا على المصدرين ا منافسة أسعار السلع المصدرة في العالم مما أثر

الحروب اإلقليمية اذ ان الحرب في ســـــــــــــوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة تقوض الموارد. 
 وكان الكثير من هذه النفقات لتلك البلدان غير متوقع مما خلق ضـــــغطًا كبيرًا على االقتصـــــادات اإلقليمية.

تعمل  الخليجي حيث كانت هذه الدول الســــــــتهوض إيران والخصــــــــومات بين دول مجلس التعاون ن -رابعاً 
مريكية في المنطقة حيث أثرت هذه التداعيات معًا بشكل وثيق والتي تعتبر المستقطب األكبر للصادرات األ

 مريكية.سلبًا على الوظائف والتجارة األ

من جهة أخرى يتناقض الهبول في أســــــواق منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال افريقيا مع األســــــواق   
. فقد ارتفعت صـــــــادرات أمريكا من 2017و 2016الرئيســـــــية األخرى التي شـــــــهدت ارتفاعًا خالل العامين 
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ســيك % وقد شــمل االرتفاع شــركاء تجاريين رئيســيين كالمك5.87الســلع إلى اهم وجهة لها وهي كندا بنســبة 
 %.7.05% واليابان بنسبة 12.77 % والصين بنسبة5.78بنسبة 

 بي لتعليق رسومه التجاريةو ترامب يساوم االتحاد األور 

يقاف قيوده التجارية المفروضـــــــــة إلجدد الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( طلبه من االتحاد األوروبي 
فرضـــــها على منتجات الصـــــلب واأللومنيوم مريكية مقابل تجنب حلفائه دفع رســـــوم جديدة على المنتجات األ

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب محادثات صعبة في بروكسل بين المفاوضين األوربيين وممثل  اً مؤخر 
( في محاولة لتهدئة األوضـــــــــــــــاع وســــــــــــــط مخاوف كثيرين من ريز اليتامريكية )روبرت التجارة الخارجية األ

 إمكانية تحولها إلى حرب تجارية شاملة.

بي إن الواليات المتحدة أخفقت في تقديم توضــــــــيح و قال مســــــــؤول التجارة الخارجية في االتحاد األور  
كامل بشــــــــــــــأن إمكانية أوربا واليابان تجنب دفع الرســــــــــــــوم الجديدة المقرر تطبيقها وقال ترامب ان )االتحاد 

، يشـــكون من الرســـوم على بي ودول كبرى ممن تعاملهم الواليات المتحدة تجاريا بصـــورة ســـيئة للغايةو األور 
ــالصلب واأللمنيوم( وأضاف )إذا أسقطوا حواجزهم ورسومه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المرعبة المفروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة على الواردات ـ

 قط نحن كذلك رسومنا(.ــــــــــــــــــة نســــــــــــــاألمريكي

%على 10% على واردات الصــلب و25نســبتها كان الرئيس األمريكي قد أعلن فرض رســوم كمركية 
، التي حضـــر اء كبار من بينهم اليابانبي وشـــركو واردات األلمنيوم، وهي الرســـوم التي ســـتكبد االتحاد األور 

وزير اقتصادها )هيروشيغي سيكو( االجتماعات في بروكسل، أموااًل طائلة وستصبح رسوم ترامب الجديدة 
 خ لكن القرار أعفى كندا والمكسيك مع إمكانية استثناء حلفاء آخرين.يومًا من ذلك التاري 15سارية بعد 

ومضـــــــــــــى االتحاد األوربي إلى أبعد مدى في رده على اإلجراءات األمريكية الجديدة وأعلن قائمة من 
 منتجات أمريكية ستواجه إجراءات مضادة إذا تأثرت صادراته بسبب رسوم ترامب الجديدة.

أوال ، بأي تعليقات رســـــــــــمية بعد  اأمريك“ترامب أحد المدافعين عن شـــــــــــعار  )اليتا يزر(، وهو دل  لم ي  
االجتماعات، لكن األطراف الثالث اتفقت على خطوات قادمة لمواجهة زيادة المعروض عالميًا من الصلب 

 على وجه الخصوص.وبعض المواد األخرى التي تأتي من الصين 

شــــــــنطن أدخلت مبدأ الحمائية ووصــــــــفت الرســــــــوم اتهمت ألمانيا التي خصــــــــها ترامب بالهجوم بأن وا
يوما بعد اإلعالن  15وقال ترامب إن الرســــوم التي ســــتطبق خالل  ،أنها  إهانة لشــــركائها المقربينالجديدة ب

الدول المعفاة من عنها رسميًا لن تطبق في البداية على كندا والمكسيك. وأضاف ترامب أستراليا إلى قائمة 
وأشــار إلى أن إعفاء أســتراليا كان مرتبطًا  باتفاقية أمنية  غير محددة خارج إطار الســياســة  ،الرســوم الجديدة

 ألومنيومبي منتجات صـــــــلب وألياف بقيمة أربعة مليارات دوالر ومنتجات و التجارية. ويصـــــــدر االتحاد األور 
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التنفيذي لالتحاد، بأن رسوم  الذراع سنويًا، وتقدر المفوضية األوربيةبقيمة مليار يورو إلى الواليات المتحدة 
  مليار يورو. 2.8بي قرابة و قد تكلف االتحاد األور  بترام

  الرسوم الجمركية األمريكية ستغير  ريطة تحالفات التجار 

لم يعد مســـتبعدًا الدخول في مرحلة تزيد فيها المنافســـة والنزاعات التجارية نتيجة وتيرة التســـارع التي 
قتصــادي العالمي. فيما ســتصــدر قرارات كثيرة في الفترة المقبلة تعيدنا إلى الوراء يســجلها المشــهد المالي واال

وتحديدًا التغيرات المتســــــارعة التي تســــــتهدف التراجع عن مبادح التجارة الحرة على المســــــتوى العالمي. ولوا 
حدة في االســــــتحواذ اخذنا نظرة على المشــــــهد العالمي حاليًا فانه أقل اســــــتقرارًا من المرحلة الســــــابقة، وأكثر 

إذ يعول االقتصــــــاد العالمي  ،ها وأســــــواقها كلما كان ذلك ممكناً على التجارة العالمية والهيمنة على صــــــادرات
لتنويع  ســـتثمارات في القطاعات اإلنتاجيةوتحديدًا الدول الناشـــئة على نظام التجارة الحرة لضـــخ مزيد من اال

لميزان التجاري، حيث تزيد حصــــــة الصــــــادرات من منح مصــــــادر دخلها واالضــــــطالع بأدوار متوازنة على ا
 اقتصادات الدول مزيدًا من االستقرار والنمو ومواجهة التحديات.

لمنيوم تتزامن مع ســـعي دول إن التوجهات التجارية األمريكية في فرض ضـــرائب على الصـــلب واأل  
العالم إلى دعم اســـتقرار االقتصـــاد العالمي بما يخدمها، إذ ســـيكون لفرض رســـوم كمركية على الواردات من 
الصــلب وااللمنيوم تداعيات على المبادح األســاســية للتجارة العالمية وســتفضــي إلى مزيد من دعم االســتقرار 

نحو مســتويات أكثر تعقيدًا ضــمن حســابات الربح يتجه تجاري المشــهد الوأن  ،والتراجع في اقتصــادات كثيرة
والخســـــارة وقياس الحفاظ على عالقات طويلة األمد مع الشـــــركاء التجاريين حول العالم. وبالتالي فإن اتخاذ 
قرارات تصــــب في مصــــلحة اقتصــــاد بذاته ســــيضــــر بكل الدول التي تربطه بها عالقات تجارية متبادلة منذ 

 ناك مخاوف من قرارات عكســــية بالمســــتوى ذاته بل وأكثر من جانب دول كثيرة ســــتتأثرفترة طويلة. وان ه
 ا ينذر بأزمة تؤثر في حرية التجارة.متجارتها الخارجية بفرض الرسوم، وبالتالي ستفرض رسومًا مضادة م

 800إن هواجس االقتصـــــــــــــــاد األمريكي نتجت عن التدهور في الميزان التجاري الذي فاق حجمه 
والر لمصــلحة الشــركاء التجاريين المصــدرين إلى الواليات المتحدة. وتبدو الصــين أكثر المســتهدفين مليار د

 التي كـانـت تنـادي بهـا منـذ البـدايـةمن هـذه اإلجراءات، إذ تتجـه الواليـات المتحـدة إلى التخلي عن العولمـة 
رة الصـــين التي وصـــلت واســـتفادت منها شـــركات أمريكية كثيرة عابرة للقارات، وتهدف واشـــنطن إلى محاصـــ

إلى المرتبة الثانية اقتصــــــــــــــاديًا متجاوزة بذلك ألمانيا وفرنســــــــــــــا واليابان، ليبلغ التبادل التجاري بين الواليات 
ر مليا 440مريكية بقيمة تتجاوز مليار دوالر. وتصـــدر الصـــين إلى الســـوق األ 580المتحدة والصـــين نحو 
الميزان التجاري اليزال لمصـــــــــلحة الصـــــــــين بقيمة تتخطى ا يعني أن مم مليار 136دوالر وتســـــــــتورد بقيمة 

ا أضـــر بالقطاع ورفع من موال يمكن إغفال نقل صـــناعات أمريكية كثيرة إلى الصـــين، م ،دوالر مليار 300
مريكية. وترمي الواليات المتحدة من الرســــــوم الجديدة إلى عودة كفاءة الصــــــناعة الصــــــينية على حســــــاب األ
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كي يتســـــنى لها إعادة التوازن إلى الميزان التجاري، فضـــــاًل عن  رى عات األخالصـــــناعة إليها وجذب الصـــــنا
 تحسين األجور ومداخيل الدولة.

إن القرارات االقتصادية األمريكية التي تتركز على الحمائية ودعم االقتصاد ورفع قدرته على المنافسة 
واالستحواذ على أسواق جديدة، فتحت المجال أمام مزيد من االتفاقات بين االتحاد األوربي واليابان لتنجز 

ودها االقتصاد األمريكي. أما بالنسبة إلى اتفاقًا ضخمًا للتبادل التجاري الحر، وتعد تحديًا للحماية التي يق
العالقات التجارية بين ألمانيا والواليات المتحدة، فهي تقترب من المواجهة إذا ما نفذت التوجهات الحمائية 

 مليار يورو مع االقتصاد األمريكي 50األمريكية، في وقت تبرز أفضلية الميزان التجاري أللمانيا متجاوزًا 
امية من السوق ــــــيارات األلمانية على حصة متنـــــــــــــــــــ. في حين يستحوذ قطاع الس2017في نهاية عام 
وهذه النسبة  %1، بزيادة 2017مليون سيارة عام  1.35ل عدد السيارات المباعة إلى ـــاألمريكية ليص

 مستمرة في الصعود.

اســـتنادًا إلى التقديرات يمكن لالقتصـــاد األلماني من اســـتيعاب االنعكاســـات الســـلبية للرســـوم المفروضــة      
% فقط. فيما يبقى التحدي األكبر في كيفية 6.4على صـادرات الصـلب إلى الواليات المتحدة والتي شـكلت 

تفادي اتساع التأثيرات السلبية الرد على اإلجراءات الحمائية حاليًا ومستقباًل، إذ ال بد من وضع حدود لها ل
 في األداء االقتصادي األلماني وخطط االستثمار واإلنتاج الصناعي.     

  بار منوعةأ

 صندوق النقد الدولي متفاةل بشأن مستقبل االقتصاد العالمي -

على  يبدو باعثاً  2018مستقبل االقتصاد العالمي لعام  بأن يرى صندوق النقد الدولي في تقرير له      
ومن  سيالى نطاق واسع، السيما في أوربا وآدفعة إيجابية عمث ل ن النمو االقتصادي األخير التفاؤل بأ

خصوصا في مجال  ة األمريكية في تحفيز النشال االقتصادي،لضريبيالمتوقع أن تسهم اإلصالحات ا
ريقيا خالل خفض على نحو كبير من توقعاته بشأن النمو في جنوب أف لكن الصندوق  ،الشركات استثمار

وهي  % لهذا العام والعام المقبل،3.9قدره  وسجلت التوقعات العالمية الجديدة نمواً  العام الجاري والمقبل
 % عام3.7على أساس سنوي، وتعد أسرع مقارنة بالعامين الماضيين والتي كانت تبلغ  %0.2تمثل زيادة 

 .2016% عام 3.2 و 2017

جلت في          أرباع النشــــــال االقتصــــــادي  ، أي ثالثةاقتصــــــاداً  120أشــــــار التقرير إلى أن ثمة قفزة ســــــ 
ووصــــف صــــندوق النقد  كما تأثرت االقتصــــادات المتقدمة والصــــاعدة بذلك. خالل العام الماضــــي، العالمي

ن وتوضـــح مؤشـــرات الدراســـات المتخصـــصـــة إ .2010نمو عالمي متزامن منذ عام الدولي النمو بأنه أكبر 
كان واسـع  والذي وعلى الرغم من تحســن األداء االقتصــادي حتى نهاية العام قوياً النشــال الصــناعي ســيظل 
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صـــندوق النقد الدولي أن با. ويتوقع و النطاق فقد أكد التقرير على تحقق نمو إيجابي  ملحوظ  في آســـيا وأور 
 في تحفيز االقتصاد األمريكي. 2017عامها الواليات المتحدة وافقت علياإلصالحات الضريبية التي تسهم 

كما يتوقع التقرير أن  ،تثمار كنتيجة لخفض ضرائب الشركاتالسوأشار التقرير إلى تأثير ذلك على قطاع ا
 .2020% حتى عام 1.2يصل إجمالي األثر التراكمي إلى 

ألن بعض  2022من عام  تباطؤ النمو االقتصادي خالل السنوات القادمة اعتباراً  الصندوق  يتوقع
االقتصــــــاد في صــــــندوق النقد  خبراء ( كبيرأوبســــــت فيلدموريس وقال ) إلصــــــالح الضــــــريبي مؤقتة.قواعد ا
أثناء تقديم التقرير خالل مؤتمر صـــــــــــحفي في دافوس )تعكس قوة الدفع االقتصـــــــــــادية الحالية التقاء  الدولي

تســـــــــــــتمر لفترة طويلة وأضـــــــــــــاف أنه من المهم أن تتخذ الحكومات  ن الأمجموعة من العوامل من المرجح 
أكثر قدرة وجعل االقتصــــادات  لجعله أكثر شــــموالً  مواجهة العقبات التي تعترض النموخطوات تفضــــي إلى 

 (.معلى التكيف خالل االنكماش القاد

حيث ســـــــــجلت  ،فاض بعض التوقعات بشـــــــــأن بعض الدولأشـــــــــار التقرير إلى انخ خرى أمن جهة         
% ويعكس االنخفاض على 0.7بنســــبة  2019التوقعات بشــــأن جنوب أفريقيا أكبر تغير ســــلبي خالل عام 

الصندوق بأنه نتيجة زيادة االضطرابات السياسية التي تلقي بظاللها على الثقة واالستثمار. كما  ما وصفه
 تســــجيل بريطانيا نمواً  ويتوقع 2019% عام 0.1فًا بنســــبة طفي ســــجلت التوقعات بشــــأن بريطانيا انخفاضــــاً 

وتحل في مرتبة أفضــــــــــــــل من إيطاليا واليابان داخل مجموعة  ،والعام المقبل 2018 % هذا العام1.5قدره 
  الدول الصناعية السبع، وفي مرتبة تلي بعض الدول األخرى في المجموعة.

أشــــــــار التقرير إلى أن مفاوضــــــــات خروج بريطانيا من االتحاد األوربي تعد واحدة من مخاطر محتملة 
ويقول  الدولية طويلة األجل تخضـــــــع إلعادة تفاوض.ومثال ذلك أن االتفاقات التجارية  التوقعات.تؤثر في 

عادة وضــــــــــــــع التنظيمات،  ى تأثير عل لها ربما يكون صــــــــــــــندوق النقد الدولي إن زيادة العقبات التجارية وا 
من الضــــــــغول  يزيد وحذر من أن أي إخفاق في تحقيق نمو شــــــــامل قد ،االســــــــتثمار العالي وخفض الكفاءة

وهي الضـــغول التي يصـــفها الصـــندوق بعقبات تجارية  ،نمو داخليت التي تركز على تحقيق على الســـياســـا
 جديدة يعتبرها تضر بالنمو االقتصادي.

 المستالكون األمريكيون يرون نموا  في األجور وارتفاع التم م في استطالع االحتياطي الفدرالي

في  ًا لهمســـتو إلى أعلى  2018ارتفعت توقعات المســـتهلكين األمريكيين لنمو األجور في كانون األول 
في التضـــــــــــخم  ورافقت الزيادة ارتفاعاً  لبنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك.المســـــــــــح  وفقاً  ثالث ســـــــــــنوات،

 .2017له منذ نيسان  اً مستو المتوقع إلى أعلى 

لدى صــــــــانعي  قلقاً  2017المســــــــتهلكين في عام تضــــــــخم أســــــــعار وقد أثار االعتدال المفاجئ في         
الفعلي الســـياســـة في بنك االحتياطي الفدرالي بأن انخفاض التضـــخم المتوقع قد يحول دون ارتفاع التضـــخم 
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كبير على معظم الســــــــــــــنوات الخمس %، وهو مــا كــان لــه تــأثير 2ليــه البنــك المركزي البــالغ لــذي يهــدف إا
حديثا في معدالت التضــــــخم  اعاً وتعكس نتائج مســــــح بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتف .الماضــــــية

المســـــــتمد من األوراق المالية المحمية من التضـــــــخم في الخزانة، ويمكن أن تخفف بعض هذه المخاوف إذا 
تشــــــير إلى  على الرغم من المخاوف بشــــــأن انخفاض التضــــــخم، فإن أســــــعار الفائدة اآلجلة .الزخماســــــتمر 

توقعات المستثمرين بشأن حجم تشديد سياسة بنك االحتياطي الفدرالي خالل العام المقبل أعلى مستوى في 
بنك  وولمســــــــؤ وســــــــجل  ويرجع ذلك جزئيا إلى تشــــــــديد ســــــــوق العمل وارتفاع ثقة المســــــــتهلك.أشــــــــهر،  10

 سنوية.ربع  االحتياطي الفيدرالي ثالثة زيادات في أسعار الفائدة هذا العام في توقعات

 النقد الدولي يدعو الشرق األوس  إلى توسيع القواعد المريبيةصندوق  -

( دول الشــــرق األوســــط إلى انتهاج ســــياســــات دال غار دعت مديرة صــــندوق النقد الدولي )كرســــتين 
من أجل تمويل مشـــــروعات البنية التحتية واإلنفاق  م النمو وبناء قواعد ضـــــريبية أوســـــعتهدف إلى دع مالية

من األولويات األســاســية  المغرب }}ان، خالل مؤتمر اقتصــادي في مراكش في دغار  ال االجتماعي. وقالت
نطاقًا وأكثر إنصــــــافًا. يجب أن يدفع الجميع حصــــــتهم العادلة وفي نفس الوقت  بناء قواعد ضــــــريبية أوســــــع

والصحة والخدمات وسيسمح ذلك بمزيد من اإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي  يجب حماية الفقراء{{.
 % من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة.11بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة  التعليمية،

 }انالقطاع الخاص قائلة إلى المزيد من الجهود لدعم  أشــــــــــــارت ال غارد إلى أن هناك حاجة أيضــــــــــــاً 
لم يعد بوســــعها توظيف الدولة وهي رب العمل المهيمن في دول عربية كثيرة يغلب الشــــباب على ســــكانها، 

 من نفاق مرتفعيمكن أن يســــاعد في إيجاد مجال إل هذا أيضــــاً { وأضــــافت }الوافدين الجدد إلى ســــوق العمل
لحصـــــــول على التمويل مؤكدة ضـــــــرورة تحســـــــين فرص ا ،الت االجتماعية والبنية التحتية{العائد على المجا

يجاد بيئة مواتية بشكل أكبر  ان ـــــــالبي ارــــــــــــــوأش ة.ـــــــل مثل اإلجراءات اإلداريـــــــلقطاع األعمال وتقليل العراقيوا 
ــدالذي أص ي،ـالختام ـ ـ ار ـــة وأسعــاإلقليمي اتـ}الصراعإن إلى  ناـتخر أد ومؤسستان دوليتان ــدوق النقـــره صنـ

 أنــاف بضـوأ .ة{ــطقرة للمنــــات الكبيـــح اإلمكانــة تكبــوالحوكمة ــاجيـف اإلنتــوضع ة المنخفضةــع األوليــلسال
ن ـــــون عـــعاطل باــبشن الــ% م25 اكــهن إذ ان رـــكبيل ــكشة بـالـض البطــلخف افئـيكًا بما ــس قويــلي وـالنم 

 .العمل

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


