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اقتصاد العراق
البنك المركزي العراقي يقود انتقاله رائدة للسياسة النقدية في العراق
أكد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العالق خالل المؤتمر السنوي الرابع للبنك
العراقي ،ان البنك بات يمثل انتقاله رائدة في السياسة النقدية بالعراق الفتا الى ان البنك تمكن من سحب
" الصدمة االقتصادية" التي تعرض لها العراق من خالل التيسير الكمي ،وقد شهد المؤتمر مشاركة
عربية ودولية واسـعة بحضور حكـومي وقطاع خاص ومختصين واقتصاديين ومصرفيين عــراقيين
وعرب وأجانب ورئيــس مــجـلس ادارة صــندوق الــنقــد العــربــي ،وعـقــــد الـبنـك مـــؤتــمـره
تــحــت شـــعــار "الــــدور التـنمــوي للبنــك المركزي  ...المعطيات واالتجاهات" ،حيث تناول
محورين أساسيين هما البعد التنموي للسياسة النقدية والدور التنموي للقطاع المصرفي.
يأتي انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يتطلع فيه العراق للبدء بعملية اإلصالح االقتصادي وتحقيق
االستقرار االقتصادي وفق ما ورد بالمنهاج الحكومي ،كما يأتي انعقاده لمراجعة وتقييم الجهود
الواضحة التي بذلها البنك المركزي في ظروف الصدمتين االقتصادية واألمنية وهو تأكيد على نجاحه
في تحقيق خطته السنوية لعام  2018وفي دعم االقتصاد الوطني اثناء االزمة االقتصادية والمالية
والحرب على اإلرهاب.
تضمن المؤتمر ثالث جلسات ،االولى بحثت في العالقة بين السياستين النقدية والمالية ،والثانية
تعلقت بدور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص (تجارب دولية) ،فيما ناقشت الجلسة الثالثة
البعد التنموي للسياسة النقدية في العراق.
شكلت إجراءات البنك المركزي وسياساته التي اعتمدها نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفة في
بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي األصعب في مواجهة التحديات االقتصادية واألمنية والتي
تمر بها اية دولة في العالم خالل األربع سنوات الماضية مثل العراق اذ ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز
الصمود االقتصادي وفي تحقيق النصر الناجز على اإلرهاب.
ومن خالل الجهود واإلجراءات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية واإلجراءات التطويرية استطاع
البنك رسم وتنفيذ استراتيجيته للسنوات ( )2020-2016والتي تستهدف تحقيق االستقرار االقتصادي
وتحفيز النمو االقتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي واالستثمار األمثل في الرأسمال
البشري من خالل إنجازات أبرزها استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي
والمحافظة على التضخم بنسبة ال تزيد على  %2وعلى مستوى من االحتياطات األجنبية ضمن معدالت
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تتفق والمعـايير الدولية ،حيث بلغ االحتياطي األجنبي للعراق بحدود  62مليار دوالر وبالمرتبة الثالثة
عربيا َ وبنسبة كفاية تجاوزت  %160وفقا َ آلخر معيار دولي لقياس الكفاية وتحفيز القطاع المصرفي
تنظيميا َ واشرافيا َ ورقابيا َ

وتأسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كاالمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وإدارة المخاطر االئتمانية والتشغيلية والتوعية المصرفية وإصدار قانون غسل األموال 29
لسنة 2015وتطوير أنظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع االلكتروني بالتجزئة وبواسطة
الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية IFSR
انسجاما مع مبدأ الشفافية واالفصاح ،يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا َ في تحفيز عمليات
الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان
الذين ليس لديهم حســابــات فــي الجهــاز المـصـرفـي والتـي بـلغـت نســبتها  %6,22وتفـعيـل
مبــادرة تــمــويل المشــاريــع الصغيـرة والمتوسـطة.
أضاف العالق ،ان " البنك المركزي بات يمثل انتقاله رائدة في السياسة النقدية بالعراق ،وحتى على
صعيد الشرق األوسط وشمال افريقيا" مبينا َ ان " تحفيز القطاع الحقيقي تجسد في السياسة النقدية
من خالل مبادرات كثيرة ،منها مبادرة اإلقراض الصناعي والزراعي والتجاري بمبلغ  5تريليون دينار
فضالَ عن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف من خالل المصارف الخاصة
والعامة وهي األكبر في تأريخ العراق".
وتابع الدكتور العالق ان " المركزي تمكن من سحب الصدمة االقتصادية التي تعرض لها العراق
من خالل التيسير الكمي ،أي ضخ السيولة الى السوق من خالل شراء حواالت الخزينة".
من جهتها أوضحت ممثل البنك الدولي في العراق "يارا سالم" عمل البنك تجاه القطاع المصرفي
العراقي الخاص قائلة ،ان " البنك المركزي خالل الفترة الماضية قام بإصالحات كبيرة ورائعة وخطى
ثابته باتجاه اإلصالح الكامل لإلصالح المالي والمصرفي والذي يهدف الى تحقيق النمو االقتصادي
وخلق فرص عمل وتوفير التمويل الالزم للقيام بعملية إعادة البناء في المناطق المحررة وتحقيق
التنمية في مختلف ارجاء العراق “مبينة انه " بالنسبة للدعم الذي يقدمه البنك الدولي للقطاع المصرفي
فهناك عدة محاور نعمل عليها االن بالتعاون مع الدائرة المالية للبنك المركزي ووزارة المالية وغيرها
من الجهات المعنية ومكتب رئيس الوزراء تركز بشكل أساسي على محاور تتعلق بإحداث إصالحات
في البنوك المملوكة للدولة والتركيز بشكل أساسي على نظام الحوكمة في مصرف الرشيد والرافدين"
وأضافت سالم ،ان " العراق حقق إنجازاَ كبيرا بحذفه من الالئحة السوداء بالنسبة لدعم اإلرهاب،
ويعتبر إنجازا كبيرا ،وأيضا قام البنك الدولي بدعم العراق فيما يتعلق بموضوع الشمول المالي،
وأضافت ان صندوق النقد العربي يعمل حاليا" ضمن مبادرة لدعم العراق في التقدم في هذا المجال،
ضمن مبادرة دعم الشمول المالي في العالم العربي ،ويعمل البنك الدولي مع صندوق النقد العربي سويا
على وضع خارطة طريق للشمول المالي ،وهناك جهود كبيرة في هذا االتجاه من قبل مختلف
المصارف العراقية وخاصة مصرف الرافدين" ،مشيرة الى ان " المحور االخر الذي نعمل عليه هو
اقراض المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير لما يقوم به البنك المركزي عبر برنامج تمكين.
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البنك المركزي العراقي يبيع شهادات إيداع إسالمية
اقر البنك المركزي اجراء مزاد لبيع شهادات إيداع إسالمية وبمبلغ  50مليار دينار مبينا أنه " تم بيع
شهادات بمبلغ  38مليار من هذه االصدارية وبأعلى سعر للمزادات التنافسية".
وأضاف البنك المركزي إن " عدد المشاركين الذين شاركوا في المزاد شمل عددا من المصـارف فيمـا
فاز مصرفان باإلصدارية".
ويتجه البنك المركزي العــراقـي الى اصــدار شـهــادات إيداع إسالمية على انموذج المرابحــة لتكــون
أداة مالية إسالمية فاعلة.
البنك المركزي يمنح أكثر من  33مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون خالل 2018
أعلن البنك المركزي العراقي في بيان له انه " انطالقا" من المساهمة في دعم االقتصاد العراقي
بإعالن البنك المركزي عن مبادرته الواحد تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،منحت
المصارف المشاركة في هذه المبادرة أكثر من  23مليار دينار خالل العام  2018إلقراض المواطنين
الراغبين بإنشاء مشاريع جديدة ".
وأضاف البنك ،ان اجمالي المبالغ الممنوحة الى المصارف منذ انطالق مبادرة تمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في العــام  2015ولغاية  2018/12/31بلغت أكثر من  73مليار دينار توزعت
تلك المشــاريــع عــلى مختلف القطـــاعــات كــانت نسبة القطاع التــجــاري  %59والخـدمــات %25
والصنــاعــي  %12والــزراعـي ." % 4
وأشار البنك الى ان المصارف المشاركة في هذه المبادرة  24مصــرفا منها  23مصرفا اهليا
ومصــرفا حكــوميا واحدا ،تراوحت مبالغ اإلقراض لهذه المشــاريع من خمسة ماليين دينار الى
خمسين مليون دينار ومن الممكن ان تصل الى  100مليــون دينار بعــد موافقة البنك المركزي".
ويــذكــر أن جميع العــراقيين يحق لهــم التقــديـم الى مبادرة تمويل المشاريع الصـغيرة والمتوسطة
مــن خــالل الموقع االلكتروني الخاص بالمبادرة شرط تحقـق العمر القــانــوني للمقترض ال ســيما وان
فــوائــد القــروض مدعومة وبإجراءات ميسرة.
االقتصاد المصري
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة
خفض البنك المركزي في مصر معدل الفائدة واإلقراض بواقع  %1لتستقر المعدالت الحالية
عند  %16.75و ،%17.75عقب تراجع في معدل تضخم أسعار المستهلك للشهر الثاني على

3

التوالي .يأتي القرار ليسجل االنخفاض الثاني على التوالي لمعدل الفائدة المصرية على االيداعات
واإلقراض في شهرين بعد الخفض األول الذي قررته السلطات النقدية بمائة نقطة أساس.
يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم للفترة المقبلة إلى  %13من خالل عمليات ضبط
معدل الفائدة ،وهي الوسيلة األكثر فاعلية في السيطرة على تضخم أسعار المستهلك ،حيث أكد خبراء
ان هناك عوامل استند إليها البنك المركزي في قرار خفض الفائدة تتضمن تراجع التضخم إلى مستويات
أقل وتحسن مي ازن المدفوعات وثبات الدوالر الجمركي .وأن ق اررات رفع الفائدة في الفترة األخيرة جاءت
بقرار التعويم المتصاص السيولة من األسواق ،ومقاومة التضخم الذي بلغ مستويات حادة االرتفاع وهو
الهدف الذي نجحت السـ ـلط ـ ـات الن ـقـ ـ ـدي ـ ـة فـ ـي تحقيقه بالفعـ ـل بع ـ ـ ـد بـ ـل ـ ـوغ مبيعات ش ـ ـ ـهادات االس ـ ـتثمار
ذات الع ـ ـ ـائ ـ ـد  %20ح ـ ـوالـ ـي  900مليار جنيه.
يندرج خفض الفائدة تحت اإلجراءات النقدية التوسعية التي تستهدف دعم نشاط اإلقراض في
القطاع المصرفي وتقليل تكلفة التمويل للمقترضين الجدد ما يدعم االستثمار وحث المستثمرين على
سحب رؤوس األموال من البنوك وتوجهها إلى العمل في األسواق ،ما ينعكس إيجابياً على النم ـو
االقتصـادي.
هبط معدل التضخم العام في مصر في شباط الماضي إلى %14.4مقابل القراءة المسجلة في
كانون الثاني الماضي عند  ،%17.1كما تراجع معدل التضخم األساسي الذي يستثني أسعار الغذاء
والطاقة إلى  %11.9مقابل القراءة السابقة التي سجلت  %14.4وفقا للبنك المركزي المصري وأرجعت
السلطات النقدية في مصر هذا االنخفاض إلى إجراءات التقييد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خالل
الفترة الماضية ،أبرزها رفع معدل الفائدة على اإلقـ ـراض واإليداعات.
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يرجع االتجاه الحالي في خفض الفائدة إلى أن إجراءات رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف في
تشرين الثاني  2016بدأت تؤتى ثمارها وأسفرت عن خفض معدل التضخم الذي ارتفع بعد قرار
التعويم إلى مستويات تجاوزت  ،%30ما قد يخفف من األعباء الواقعة على كاهل المصريين بسبب
إجراءات اإلصالح االقتصادي التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما شهدت قراءة ميزان المدفوعات في مصر تحسناً ملحوظاً في الفترة األخيرة ليتراجع عجز
الحساب الجاري إلى  304مليار دوالر في النصف األول من العام المالي  2018مقابل  904مليار
دوالر سجلها العجز مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي أي حوالي .%64
أعلنت و ازرة المالية المصرية عن تثبيت سعر الدوالر الجمركي ،وهو وحدة محاسبة دافعي
الرسوم الجمركية التي ال ينطبق عليها سعر الصرف السائد للجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي،
عند مسـ ـتوى  16جنيه للدوالر ،وفقا للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.
يستخدم معدل الفائدة عالميا كأداة ،هي األكثر فاعلية بين األدوات ،في السيطرة على التضخم
وضبط األسعار .كما ُيوظف خفض الفائدة للتشجيع على االستثمار خارج القطاع المصرفي لتعزيز
النمو االقتصادي استنادا إلى النهج التوسعي الحالي للسياسة النقدية في مصر ،الذي يعتمد على
خفض الفائدة ،جاءت التوقعات من الخبراء بأن ُيخفض البنك المركزي الفائدة مرتين على األقل خالل
عام  .2018رغم ذلك ،هناك خطر وحيد يواجه البنك المركزي في مساره الحالي نحو التوسع النقدي
وخفض الفائدة ،وهو
االرتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية التي قد تدفع التضخم إلى االرتفاع من جديد ويستلزم اإلبقاء
على معدل الفائدة دون خفض لمواجهة الصعود المحتمل في أسعار المستهلك.
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انحسار قدرة مصر على االقتراض
أوضحت مؤسسة (سي أي كابيتال) إلدارة األصول في تقرير صدر عنها مؤخ اًر إمكانية تراجع
جاذبية السندات المصرية لمستثمري أدوات الدين بعد ان أصبحت من كبرى الوجهات التي يقصدها
مستثمرو أدوات الدين في األسواق الناشئة منذ تحرير أسعار الصرف في (تشرين الثاني  ،)2016/اذ
ان خفض أسعار الفائدة ربما يقوض من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة األجل للمس ـتثمرين
األجانب في األشهر المقبلة.
برزت مصر في العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا الهتمام مستثمري المحافظ
بعدما المست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة األجل مستوى  %22مع رفع البنك المركزي
أسعار الفائدة لكبح التضخم اآلخذ في االرتفاع.
جلبت أدوات الدين المرتفعة العائد إلى مصر اعداداً كبيرة من المشترين األجانب والعملة
الصعبة التي تحتاج اليها بشدة ،لكن بثمن باهظ ،اذ تعتمد مصر على االستيراد وتعول على التدفقات
الدوالرية لتمويل عجز ميزان المعامالت الجـارية فـي ظل غياب تدفق االستثمار األجنبي المباشر
ب ـوتي ـرة كـافية.
بحلول كانون األول من  ،2017قفزت حيازات األجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو
( )20مليار دوالر ،ارتفاعاً بما يزيد قليال على ( )60مليون دوالر فقط في منتصف عام (،)2016
قبل ان تقوم القاهرة بتعويم الجنيه في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة
( )12مليار دوالر ،وهو ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا عن البالد بعد انتفاضة عام (.)2011
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تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على بيع السندات الدولية من أجل توفير السيولة من العملة
الصعبة لسد العجز الحاصل في الموازنة ،فقد سبق لمصر أن باعت منتصف الشهر الجاري سندات
دولية بقيمة ( )4مليارات دوالر على ثالث شرائح ( 5-10-30سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت اـلـ
( )12مليار دوالر ،ويتراوح عائد السندات الدولية التي طرحت مؤخ اًر بين ( )% 5.58ألجل ()5
أعوام ،و( )% 6.59ألجل ( )10أعوام ،و( )% 7.9ألجل ( )30عاماً وفقاً لو ازرة المالية المصـرية.

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى ( )82.9مليار دوالر
أع ـ ـلن البنك الم ـ ـركزي المصري بتاريخ  ،2018/5/30ان اجم ـالي ديـ ـون مصر الخ ـارجية ق ـ ـد
سـ ـجلت ( )% 4.9مقارنة بنهاية (حزيران) من العام نفسه .وأوضح المركزي ان ارتفاع الديون الخارجية
يرجع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيالت بنحو ( )2.9مليار دوالر ،وأسعار
صرف معظم العمالت المقترض بها أمام الدوالر األمريكي بنحو مليار دوالر.
أشار المركزي ،إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت ( )8.6مليار دوالر خالل الفترة من
تموز إلى كانون األول (( )2017تبلغ األقس ـ ـاط المس ـددة ( )7.5مليار دوالر ،والف ـائ ـدة الم ـدف ـوع ـة نح ـو
(( )1.1مليار دوالر) ،مضيفاً أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي بلغت
( )% 36.1وما زالت ه ـذه النس ـبة في الح ـدود اآلمنة وفق ـاً للمعايير الدولية.
من أهم أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر هو زيادة االحتياطي من النقد األجنبي الذي تم جمعه
من ديـ ـ ـون قصيرة األجـ ـ ـل واجبة الس ـ ـ ـ ـداد خـ ـ ـ ـ ـالل عـ ـ ـام واحد ،اذ ب ـلغت ( )% 33بمـ ـا يع ـ ـ ـادل ثلث
قيمـ ـة االحتي ـ ـاطي في نه ـ ـاية ع ـ ـام .2017
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قامت الحكومة المصرية بسداد نحو ( )30مليار دوالر خالل عام ( ،)2017ما بين سندات
وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك االفريقي للتصدير واالستيراد ،وودائع وقروض من دول
مثل (المملكة العربية السعودية ،وليبيا ،وتركيا) باإلضافة إلـى التزامـات عـلى جهـات حك ـومية منها هيئة
البترول والتزامات لنادي باريس.
قامت الحكومة المصرية باالقتراض من جهات دولية مختلفة من أجل تنفيذ المشاريع الخدمية
واعادة تأهيل البنى التحتية ،لخدمة المدن الجديدة التي تم تشييدها خالل الفترة الماضية ،حيث كان
آخرها القرض الذي قدمته الحكومة الكويتية بتاريخ  2018/5/30والبالغة قيمته ( )60مليون دينار
كويتي ألنشاء ثالث محطات كهربائية.

استثمار مؤسسة التمويل الدولية في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية ،عضو مجموعة البنك الدولي بتاريخ  ،2018/8/8ان استثماراتها
في مصر بلغت ( )1.2مليار دوالر خالل العام المالي ( )2018الذي انتهى في ( 30حزيران)
الماضي،
وقالت الم ـ ـؤسسة ان هـ ـ ـذه االس ـتثمارات س ـ ـ ـاهمت فـ ـ ـي خ ـلـ ـق فـ ـ ـرص عـ ـمـ ـل وتحس ـ ـ ـين البنيـ ـة التحتية
وتـ ـعـ ـزيـ ـز النـ ـم ـ ـو االقتصـ ـادي في الب ـ ـالد.
أوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن (وليد لبدي) إن القطاع الخاص
المنتعش هو المفتاح لخلق فرص العمل وتحفيز النمو االقتصادي في مصر ،مبيناً إن المؤسسة وجهت
استثماراتها نحو مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الخاص المتمثلة في -1 :نقص الطاقة-2 ،
القيود التنظيميـة المرهقة - 3 ،عدم المساواة بين الجنسين - 4 ،صعوبة الوصول إلى التمويل ،بهدف
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معالجة تلك القضايا للمساعدة في إرساء أساس للنمو والرخاء على المدى الطويل ،وتابع البدي ،أنه
وبهدف توسيع نطاق حصول الشركات الصغيرة على التمويل ودعم الشمول المالي ،استثمرت المؤسسة
( )100مليون دوالر في البنك التجاري الدولي ،وهو أحد البنوك المصرية الخاصة الرائدة ،وساعد هذا
التمويل البنـك عـلـى زيـادة الق ـروض المقدم ـة للعم ـالء ممـ ـا سـ ـ ـاعد ع ـلى الحف ـاظ على الوظ ـائـف وت ـوفي ـر
المـزيـد منها.
تعد مؤسسة التمويل أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي التي تعني بالتعامل مع القطاع الخاص،
مقرها الرئيس في واشنطن ،ولها فروع في الدول األعضاء ،حيث تقوم بتقديم المشورة ،وملتزمة بتشجيع
المشاريع المستدامة في البلدان النامية األعضاء بها ،والتي تتميز بفائدتها االقتصادية ،وسالمتها المالية
والتجارية ،كما تستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وافكارها المبتكرة لمساعدة
شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية ،بهدف خفض إعداد الفقراء من خالل
تنمية روح المبادرة في المشاريع الخاصة واالستثمارات في القطـاع الخـاص ممـا يـؤدي إلـى تـوفيـر
ف ـرص العمـل ويساهم في تحس ـين أحـوال الناس المعاشية.
قدمت المؤسسة نحو ( )2مليار دوالر لمشروعات تنموية في مصر ،منها ( )800مليون دوالر
استثمار جديد مقرر في ( ،)2019بخالف ( )1.2مليار دوالر تم استثمارها العام الجاري على شكل
قروض ميسرة ،وتمثل هذه االستثمارات رقماً قياسياً ألعمال مؤسسة التمويل الدولية في مصر ،إذ إن
هذه المؤسسة اضطلعت بدور داعم على المدى الطويل للقطاع الخاص في مصر حيث ضخت خالل
السنوات الـ( )12الماضية استثمارات قيمتها ( )4مليارات دوالر.
اقتصاد السودان
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المركزي السوداني يطبع عملة فئة  100جنيه وسط ازمة سيولة نقلت وكالة السودان لإلنباء عن
البنك المركزي بتاريخ ،2018/9/30انه شرع في طباعة فئة جديدة من العملة فئة ( )100جنيه للمرة
األولى ،وان البنك يعتزم تنظيم حمالت تعريفية بالفئة الجديدة ،والعمالت األمنية الخاصة بها ،قبل
تداولها رسميا.
ذكر محافظ البنك المركزي (محمد خير الزبير) في تصريحات سابقة ،ان هناك معالجات مرتقبة
للمشكالت القائمة والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي ،بدراسة التركيبة الفئوية للعملة ،التي تتناسب
مع حـجم معدالت نمو النشاط االقتصادي.
تعـقـيب
 يأتي هذا القرار ،في ضوء تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك ،مع ازدياد في حجم التضخم ،ال ـذيوصل في اب الماضي الى ( ،)%66.82كما تسبب التخفيضات في الدعم الحكومي الى ارتفاع
أسـعار األغذية.
 هناك تخوف لدى االقتصاديين ،من ان طباعة عملة جديدة دون تحقيق انتاج حقيقي ،في شتىالقطاعات االقتصادية ،سيقود الى زيادة التضخم بفقرات سريعة ،خاصة وان الجهاز المصرفي
متعطش للنقد منذ أش ـهـر ،وان أي ض ـخ للس ـيول ـة سـ ـيتم س ـحبه م ـن العم ـالء ،الذي ـن ح ـرم ـوا م ـن
الحص ـول ع ـلى ارصـدتهـم من المصارف.
 مالم ترفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،فأن المستثمرين األجانب والبنوك،لن يعودوا للسودان من جديد ،وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا ،على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة،
والتي ال توجد تصريحات رسمية عن حجمها الحقيقي.
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 ال يتوقع ان يحدث طباعة العملة الجديدة ،أي تغير على الواقع النقدي في السودان ،وكذلك تعزيزالثقـة في النظام المصرفي ،بعد ان عجزت الحكومة عن ضمان حق المودعين ،في سحب نقودهم من
البنوك.
اقتصاد عمان
دور المصارف في دعم التنويع االقتصادي العماني
تقوم بنوك تجارية أو متخصصة في إطار النظام المصرفي العماني بدور أوعية ادخار وتمويل،
بحيث يمكنها ذلك من اجتذاب مدخرات المواطنين والمقيمين بوسائل مختلفة ،خاصة في مجاالت
خطط االستثمار وتشجيع المشروعات المختلفة وذلك من خالل ما تقدمه من قروض وضمانات تمويل
للكثير من المشروعات وذلك يخلق وعياً اقتصادياً عالياً لدى افراد المجتمع العماني بضرورة دعم
ومساندة تلك البنوك في مشروعات المسؤولية االجتماعية من جانب ،فضال عن مؤازرة خطط وبرامج
التنوع االقتصادي التي تقوم بها الحكومة العمانيـة والتي تشك ـ ـل المشروعات واالستثمـارات الجديـ ـ ـدة ف ـي
القطـ ـاع ـات المختلفة ركيزة أساسيـ ـة لهـا من جـانب آخ ـر.
من جانبه يسعى البنك المركزي العماني ،بالتنسيق والتعاون مع مختلف البنوك العاملة في
السلطة إلى تنشيط هذا الجانب وفق منظومة الضوابط والسياسات واألدوات التي يتبعها ،والتي نجحت
في الحفاظ على قدرة وكفاءة النظام المصرفي العماني برغم التقلبات التي مرت بها أسواق النفط
العالمية بوجه خاص ،واالقتصاد العالمي بوجه عام خالل السنوات األخيرة .يتجلى هذا الدور من خالل
دعم البنك المركزي العماني للبنوك الضعيفة ،حيث قام بنك التنمية العماني بدور مهم من خالل دعم
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المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك من خالل تقديم القروض الميسرة والمصممة بشكل مرن ،من
حيث أحجامها وضوابطها وتسهيالتها لتكون قادرة على االستجابة الحتياجات قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في مختلف قطاعات االقتصاد العماني.

اقتصاد البحرين
احتلت البحرين المركز الرابع عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام  2018الذي نشره
المنتدى االقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي بتاريخ .2018/8 /15
تتمتع البحرين ببنية تحتية حديثة وبيئة عمل مواتية لألعمال ضمن إطار مؤسسي جيد ،حسبما
جاء بتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي .ورغم األداء الضعيف في بيئة
االقتصاد الكلي التي تعاني من عجز مالي مع صغر حجم سوقها ،وهو األصغر في المنطقة العربية،
إال أن البحرين تمكنت من موازنة ذلك جزئيا من خالل انفتاحها على االسواق الدولية.
بين تقرير التنافسية بأن البحرين تمكنت من تحسين مستويات االبتكار والتعليم العالي والتدريب
بشكل كبير ،في الوقت الذي تمكنت فيه البحرين من تقليص الفجوة بينهما وبين أكثر االقتصادات
تقدماً في العالم.
أما عربيا فخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد ،حيث أنه
على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنلوجية ،يواصل العالم العربي
نضاله من أجل االبتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه .حيث لن يكفي االستثمار الذي تقوده
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الحكومات لوحده لتوجيه ط ـاقـ ـات المجتمـع نح ـو زيادة مبادرات القطاع الخـاص ،وت ـ ـوفير تعـ ـليم
ووظائف ذات إنتاجية أكثر ،وزيادة الحراك االجتماعي.
ويخلص تقرير التنافسية أيضاً إلى ان الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول مجلس التعاون
الخليجي واالقتصادات األخرى في المنطقة ،السيما تلك المتأثرة بالصراعات واعمال العنف ،قد اتسعت
في العقد األخير .وعلى الرغم من ذلك ،توجد أوجه تشابه بين هذه االقتصادات ،خصوصا مع
اء في المنطقة
انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية ،ما اضطر حتى أكثر البلدان ثر ٌ
العربية ،إلى التشكيك في نماذجها االجتماعية واالقتصادية.
وبحسب تقـرير التنافسية الـذي نش ـره المنتدى االقتصـادي العاـلمـي ومجموعة البنك الدولي أنه من
الملح ـوظ فـي مختلف دول المنطق ـة أن التحصيل الع ـلمـي ،ال يعنـي بالضرورة ف ـرص أفضـ ـل ،ب ـل عـ ـل ـى
العكس فـي بعض األحيـان.
ويرى التقرير أنه كلما زاد مستوى التحصيل العلمي ،كلما زاد احتمال بقاء الفرد عاطالً عن العمل،
وان الموارد المالية وفرص التمويل ناد اًر ما يتم توزيعها خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة
والراسخة ،وذلك على الرغم من إمكانية البنوك على التمويل ،وان النظام القانوني المعقد يحد من
الوصول إلى الموارد المغلقة ويصعب المبادرات الخاصة بشكل كبير .وعليه فإن العديد من بلدان
المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.

أرباح البنوك التجارية الفصلية تقفز إلى  112مليون دينار بحريني
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نشرت صحيفة البالد البحرينية بتاريخ  2018/5/21خب اًر عن األرباح الفصلية للبنوك التجارية
أوضحت فيه أن البنوك البحرينية المدرجة في بورصة البحرين لعام  2018استهلت بنتائج مالية
مشجعة مع نمو في ربحيتها المحققة بالربع األول من العام  ،2018وذلك بفضل أرباح عدد من البنوك
الرئيسية الكبرى ،حيث قفزت إجمالي أرباح البنوك التجارية المدرجة في البورصة بالربع األول من العام
الجاري بنحو  %13لتبلغ  112.2مليون دينار مقارنة مع  99.5مليون دينار في نفس الفترة من العام
.2017
وقد تصدر البنك األهلي المتحد قائمة أكبر البنوك من ناحية قيمة األرباح ،وذلك بمبلغ قدره
 174.7مليون دوالر  65.7مليون دينار إذ تمكن البنك من تحقيق نمو في الربحية خالل الربع األول
من  2018وذلك بنسبة  %10مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق ،أما من حيث التطور في
مستوى الربحية فجاء بنك البحرين اإلسالمي في الصدارة ،إذ حقق نم ُوا في ربحيته بلغت نحو %267
في الربع األول من العالم  ،2018إذ بلغت أرباحه  2.2مليون دينار.

اقتصاد الكويت
 599مليار دوالر األصول السائلة لحكومة الكويت في 2021
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تصدرت الكويت قائمة الدول "السبع الكبار" في نسبة األصول السائلة من الناتج المحلي
اإلجمالي حيث بلغت  %384في عام  2018بقيمة بلغت  522مليار دوالر منها  477مليا اًر اصوالً
ومنحت الكويت تصنيف  ،Aحيث توقعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز ان يرتفع
خارجية ٌ
حجم األصول السائلة الكويتية من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %406في عام  2012بقيمة تقدر بـ
 599مليار دوالر منها  562اصوالً خارجية وتتضمن األصول السائلة للكويت ،األصـ ــول المقدرة
للهيئة العام ــة لالستثمـ ــار والودائع الحكومية لدى بنك الكـويت المركزي والمؤسسات المالية.
أشارت الوكالة إلى أن امتالك الحكومات حجماً كبي اًر من األصول السائلة يشكل دعماً كبي اًر
لتصنيفاتها االئتمانية السيادية لهذه الحكومات ويمكنها سداد االلتزامات المالية ،ويوفر لها احتياطات
حماية كبيرة خالل فترات األزمات االقتصادية أو المالية من دون تأثير سلبي كبير في الميزانية
العمومية للحكومة السيادية ،كما يجعلها قادرة على استخدام جزء كبير منها لدعم جدارتها االئتمانية
وتجنب أي عجز في حال وقوع أزمة مالية.
تضمنت قائمة "السبع الكبار" في اجمالي األصول السيادية  3دول خليجية هي االمارات العربية
المتحدة وقطر إلى جانب الكويت في حين تأتي في المرتبة الثانية النرويج ،علماً بأن متوسط معدل
التصنيف االئتماني السيادي للحكومات السبع هو ،AAحيث ان أكثر من نصف الحكومات السيادية
السبع التي تتجاوز أصول كل منها  %100من الناتج المحلي اإلجمالي هي دول مصدرة للنفط،
الكويت ،النرويج ،أبو ظبي ،قطر حيث يبلغ إجمالي األصول لدى هذه الدول  3تريليونات دوالر.
ٌيذكر ان هناك إمكانية حدوث تغيير بسيط في ترتيب الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز
أصول كل منها  %100من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة التوقعات التي تمتد حتى العام
 ،2021ومن المتوقع أن تحافظ النرويج على مرتبة الريادة من حيث القيمة االسمية وان تحافظ الكويت
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على مرتبة الريادة من حيث نسبة األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،كما يتوقع أن يبقى متوسط
األصول الحالي للحكومات السيادية إلى الناتج المحلي اإلجمالي قوياً نحو  %200من الناتج المحلي
اإلجمالي.

اقتصاد االردن
قرض بقيمة ( )3.1مليون لدعم القطاع الزراعي األردن
 حصل البنك المركزي األردني ،بالتعاون مع و ازرة التخطيط والتعاون الدولي األردنية ،على قرضميسر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة  3.1مليون دوالر امريكي ألجل  18سنة ،وذلك
ضمن مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل المنفذ من خالل المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع
االقتصادية

). ( JEDCOويهدف المشروع لدعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص المزارعين والمرأة

الريفية والشباب والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع في الحصول
على التمويل الالزم لممارسة اعمالها وفق آجال متوسطة او طويلة وبأسعار فائدة منافسة.

 قام البنك المركزي األردني بإقراض ما يعادل ( )2.5مليون دوالر أمريكي للبنوك الثالثة المشاركة فيهذا القرض وهي البنك التجاري األردني ،البنك األردنـي الكويتي والبنـك العـربي اإلسالمي الـدولـي،
لتقوم هذه البنوك بإعادة اقراض هذه المبالغ للقطاع الزراعي والريفي وفقاً لسياسات البنوك االئتمانية
وبما يحقق أهداف القرض ،كما سيقوم البنك المركزي بإقراض المبلغ المتبقي والبالغ ما يعادل ()0.6
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مليون دوالر أمريكي لشركات التمويل األصغر المرخصة من البنك المركزي ضمن معايير أهلية
واضحة وشفافة سيتم اعتمادها الحقاً لتقوم شركات التمويل األصغر أيضا بإعادة إقراض المبالغ
للقطاع الزراعي والريفي.

 حصل البنك المركزي األردني ،بالتعاون مع و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،على قروض ميسرة منالبنك الدولي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لتمويل قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة بشكل عام وفي القطاعات كافة بما مجموعه ( )320مليون دوالر أمريكي وصل منها
حتى االن ما مقداره ( )200مليون دوالر ،أقرضت لما يزيد على ( )15الف مشروع متناهي الصغر
وصغير ومتوسط ،أكثر من ( )%60منها متواجدة خارج العاصمة ،كما اسهمت هذه التمويالت بخلق
حوالي ( )4500فرصة عمل جديدة باإلضافة الى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه
المشاريع.

 يوجد لدى البنك المركزي االردني برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددةوالزراعة وتكنولوجيا المعلومات واالستثمارات الهندسية (بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة) بسعر
فائدة يبلغ حاليا  %1للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في المحافظات خارج عمان %1.75
للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في العاصمة وبمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي ( )1.1مليار دينار،
حيث استفادت من هذه البرامج حتى نهاية شهر 6/2018حوالي ( )754مشروعاً وبقيمة إجمالية
وصلت إلى ما يقارب ( )518.5مليون دينار توزعت على القطاعات الصناعية والطاقة المتجددة
والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بمقدار ( )7.5( ،)33( ،)55( ،)157( ،)266مليون دينار
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على التوالي ،وقد أسهمت هذه التمويالت بخلق ما يزيد عن ( )6500فرصة عمل جديدة .وقد قام
البنك المركزي في العام  2015بتطوير شروط اإلقراض ضمن هذا البرنامج لتوائم برامج التمويل
المعمول بها لدى البنوك اإلسالمية.

األردن يحتل المرتبة الثالثة بين  19دولة اوربية في مؤشر استقرار القطاع المصرفي
 أوضح البنك المركزي إن البنوك في األردن تتمتع بمؤشرات مالية واضحة صحية وسليمة ،من حيثارتفاع نسبة كفاية رأس المال وانخفاض نسبة الديون المتعثرة ،وارتفاع معدالت الربحية وتمتع البنوك
بمستوى مريح من السيولة ،وأضاف في تقرير االستقرار المالي لعام  2017الذي أصدره أن األردن
احتل المرتبة الثالثة من بين  19دولة اوربية في مؤشر استقرار القطاع المصرفي حيث تمت
المقارنة مع الدول األوربية لعدم وجود دول عربية طورت مثل هذا المؤشر.
 اصدر البنك المركزي تقريره هذا إللقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفيوالمالي في األردن والجهود المبذولة لمواصلة االرتقاء به ،فضال عن تقييم أدائه والوقوف على
المخاطر التي قد تواجهه ،ويقصد باالستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية األخرى
على مواجهة المخاطـر والحـد مـن أي اختالالت هيكلية ،حيث بموجب القانون المعدل لقانون البنك
المـركـزي لسـنة  2016تم توسيع اهداف البنك وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهدافه
المحافظة على االسـتقرار المالي إلى جانب االستقرار النقدي ،وان نتائج األوضاع الضاغطة التي
تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات بينت أن القطاع المصرفي األردني قادر على
تحم ـل الص ـدم ـات

18

والمخاطـر المرتفعة ،بما في ذلك فرضيات تفاقم الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة بالمملكة
وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف االقتصادية والمالية في األردن.
 اكد البنك المركزي انه اتخذ العديد من اإلجراءات لحماية عمالء البنوك والمؤسسات المالية ،واهمهاإصدار تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية ،وانشاء دائرة مستقلة لحماية المستهلك المالي
ليشمل ذلك لحماية عمالء البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي ،علما
بأن البنك أصدر أخي ار تعليمات لحماية عمالء شركات التمويل األصغر ،كما قام بالتعاون مع و ازرة
التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية في المجتمع
والتي من أهم أهدافها زيادة الوعي لدى األفراد حول حجم االقتراض المناسب نسبة لدخلهم ،وبأن
اللجوء لالقتراض يكون لألمور الضرورية مع ضرورة التأكد من قدرة الفـرد على سـداد مـديونيته
وبحيث ال تشكل مديونيته عبئا عليه على المدى الطويل ،وذكر أن  %95من الشركات قادرة على
االستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة
او انخفاض ربحية الشركات ،إال ان قطاع الشركات العقارية هو األكثر تأثي ار بهذه الصدمات.
 وأضاف ان األردن شهدا تطو ار كبيـ ار في مجـال التكنـلـوجيـا الم ـالي ـة واالبت ـكـار او ما يع ـرفبـ ( ) Fintechنتيجة امتالك األردن بيئة استثمارية تدعم االبتكار ،وارتفاع الطلب على التكنولوجيا
المالية في السوق األردني ،حيث أصبحت العديد من الخدمات المالية والمصرفية تعتمد في إنجازها
على التكنولوجيا المالية حيث أعلن البنك المركزي دعمه للمبادرات واالبتكارات التي تستخدم أحدث
التكنولوجيا العالمية ،خاصة التي تعزز من إمكانية الوصول الى الخدمات المالية الرقمية بيسر
وكفاءة وأمان مع االخذ باالعتبار ضرورة تعـزيز األمن السيبراني اإللكتـروني للخدمات المالية بشـكل
عـام.
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أطلق البنك المركزي في بداية عام  2018الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية
التنظيمي  ،Fin Tech Regulatory Sandboxوذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد األعمال لدعم
وتشجيع االبتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية ،بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات
المالية الرقمية والكفاءة والفاعلية واألمان في حركة انتقال األموال ،وتعزيز الوصول للخدمات المالية
الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات المستهلك الم ـالـ ـي.

اقتصاد لبنان
لبنان بعد مؤتمر سيدر 1في باريس فرصة للنهوض واإلصالح
حقق لبنان من خالل المؤتمر االقتصادي الدولي لدعم لبنان سيدر 1في  6نيسان خطوة جريئة
القت نجاحا" الفتا وفقا" لعدد من المقاييس وفي ظل ظروف إقليمية ودولية بل ومحلية غير مالئمة ،تمثل
هذا النجاح في حصول لبنان على نحو 11و 8مليار دوالر على شـكل قروض ميسرة ومنـح شاركت فــي
التعهد بهـا نحــو 50دولة ومؤسسة مالية ،وجاءت هذه التعهدات والوعود استجابة لبرنامج إنفاق استثماري
على البنى التحتية مرفقا" بااللتزام ببعض الخطوات اإلصالحية.
سـ ـجل المـؤت ـمـر نجـاحـا" بـاهرا" الـى ح ـد بـعيـد ع ـلـى األصـعـدة السـياسـية واألمنيـة واالقتصـادية يمك ـن
ق ـراءتـهـا في اآلتي:
 -1عكست نتائج المؤتمر االهتمام الكبير ببلد صغير كلبنان قلما حظي به بلد آخر مما يدل على
نظرة خاصة لهذا البلد وكأنه حاجة إقليمية ودولية وكأنما يراد له ان يبقى واحة ضمن إقليم
مضطرب مع اإلشارة الى إن هذا االهتمام ترجم وفي ظروف مختلفة من خالل أربعة مؤتمرات
عقدت من أجله خالل أقل من عقدين من الزمن.
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 -2جــاءت النتــائج بمثابــة مظلــة دوليــة رفعــت فــوق لبنــان وتنطــوي علــى معــان سياســية وامنيــة واقتصــادية
واجتماعية.
 -3اتســم االهتمــام الــدولي بالشــمولية حيــث لــم يقتصــر عل ـى جهــة معينــة بــدليل ان الوعــود والتعهــدات
المالية أعطيت وتوزعت مثالثه بين البنك الدولي والبلـدان االوربيـة مـع الواليـات المتحـدة ،بينمـا الثلـث
الباقي جاء من البلدان العربية .وتشير المعلومات فـي هـذا اإلطـار الـى وجـود مسـاع حثيثـة مـن أجـل
الحصول على قروض وهبات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
 -4قد يعزو البعض نجاح سيدر 1الى العـبء السياسـي واألمنـي واالقتصـادي المترتـب علـى لبنـان جـراء
اعــداد النــازحين الســوريين والرغبــة الكامنــة لــدى الــدول االوربيــة فــي تــوفير اســتقرار اجتمــاعي لهــم فــي
لبنان يحول دون تسربهم الى بلدان أخرى اال ان ذلك ال يقلل من النجاح باعتبار إن إغاثـة النـازحين
مسؤولية دولية وكذلك االمر بالنسبة الى عودة النازحين الى بالدهم.
 ان الرؤيا من وراء المؤتمر تقوم على أربع ركائز وهي: برنامج إنفاق استثماري في البنى التحتية يشمل كل من المرافق والمناطق.
 اصالح مالي بمعدل  % 1سنويا".
 إصالحات هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص،
واصالحات قطاعية لتحقيق الفائدة المرجوة من االستثمار في القطاعات.
 استراتيجية تطوير القطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات.
ارتكز (البرنامج االستثماري) عـلى معطيات شـهدها لبنـان عـلى مـدى السـنوات الماضيـة ويمـكن
إيـجازها فــي اآلتــي:
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اوالً :يعاني لبنان من ركود وتباطؤ اقتصادي متفاقم منذ اندالع االزمة السورية وما تركته من
تداعيات على لبنان وقد بدأ المنحنى االنحداري لالقتصاد منذ عام  ،2012وشمل معظم القطاعات
األساسية المحركة لالقتصاد والرافدة لميزان المدفوعات والمتمثلة بالقطاعين السياحي والعقاري ناهيك
عن التصدير الصناعي وشمل التراجع التدفقات الرأسمالية من الخارج كما أصاب نسبيا" القطاع
المصرفي لجهة استقطاب الودائع من غير المقيمين وعليه تراوح معدل النمو السنوي في الفترة ما بين
 2011و 2017ما بين  1و %1.5في مقابل  7الى  %8متوسط النمو في السنوات السابقة للعام
.2010
ثانياً :نتج هذا النمو المحدود الذي ال يغني وال يسمن من جوع نتيجة أمرين متالزمين:
أ -تردي المناخ االستثماري واالنتاجي نتيجة لعوامل جيوسياسية ال قدرة للبنان على التحكم بها
بسبب االزمة السورية التي أدت الى اضطراب سياسي وأمني والى شلل في العمل الحكومي فضال
عن الفراغ السياسي ال ـذي دام نحـو عـامين.
ب -تردي أداء الدولة وغياب هيبتها وتفشي الفساد واالهدار وارتفاع منسوب النزاعات السياسية مما
خلق مناخا طاردا لالستثمار.
إزاء كل ذلك ونتيجة النكفاء القطاع الخاص عن االستثمار وهو المحرك األساسي للنشاط
االقتصادي في لبنان كان البد من اللجوء الى تدبيرين متالزمين:
-1

وجوب تحريك االنفاق االستثماري الحكومي للتعويض ولو مؤقتا عن تراجع نشاط

القطاع الخاص من اجل ضخ إنفاق ذي طبيعة تؤدي الى تحريك عجلة النشاط وخلق فرص عمل
بعد ان وصل معدل البطالة الى مستوى مقلق.
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-2

السعي الى جانب ذلك باتجاه البدء بإصالحات هيكلية طال انتظارها من أجل تحسين

مناخ االستثمار ووقف الهدر ومعالجة الملفات العالقة.
من هنا ،جاءت رؤية حكومة الرئيس الحريري من خالل برنامج يؤمن االنفاق االستثماري
الحكومي على البنية التحتية مترافقا مع إرادة لتحقيق ما امكن من الخطوات اإلصالحية التي باتت لزاماً
من المجتمع الدولي لتقديم القروض ومن هنا ينبغي ان يق أر لبنان االلزام اإلصالحي الخارجي التزاما
لبنانيا باإلصالح ،حيث من دونه ثمة مسار نحو االنهيار وغياب اإلصالح ومعه غياب الدولة أديا الى
أزمات كبيرة في المالية العامة ومن بينها ازمة النازحين التي غابت عنها إدارة سـليمة قادرة على
استلهام تجربتي األردن وتركيا فــي مجــال إدارة شؤون النازحين.
نجح مؤتمر سيدر 1في تحقيق الهدف االول من خالل توفير إمكانات مبدئية حتى اشعار آخر
لإلنفاق االستثماري المجدي المولد للنمو وفرص العمل فأن التحدي الذي يواجه الحكومة هو في تحقيق
الشرط المالزم أي البرنامج اإلصالحي وبالتأكيد هذا االمر هو في عهدة الحكومة الجديدة التي ستنبثق
من االنتخابات النيابية والتي حرص رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ان يطلق عليها قبل
والدتها حكومة العهد االولي.
هل يتمكن لبنان من االقدام على اإلصالحات المطلوبة ليـس م ـن الحكومة وحسب بل من
المجلس الني ـابـي حيث ان تنفيذ الب ـرنـامج االس ـتثماري ومتطلب ـات م ـؤتمـر س ـيدر 1تتطلب الئح ـة طـويلـة
م ـن التشريعات والقوانين.
إن ذلك يتطلب إرادة سياسية لتحقيق اإلصالحات كما يتطلب وهذا هو األهم رؤية موحدة
لإلصالح تبدأ من النظرة الى دور وحجم القطاع العام والى إعادة هيكلة هذا القطاع انطالقاً من التزام
مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس النواب بما في ذلك اعتماد الخصخصة

23

لبعض القطاعات وما يتطلب ذلك من انشاء هيئات ناظمة مستقلة االمر الذي يحد من صالحيات
الوزير المعني الذي أصبح مـلكـا ع ـلى و ازرتـه بعـد اتفـاق الطائف.
ف ــي ظ ــل الجـ ـواب الص ــعب ع ــن إمكان ــات اإلص ــالح ،ي ــردد رئ ــيس مجل ــس ال ــوزراء س ــعد الحري ــري
باستمرار وفي كل مناسبة عزمـه األكيـد علـى اإلصـالح ويؤكـد ان االسـتجابة لمتطلبـات المجتمـع الـدولي
ليســت خضــوعا إنمــا هــي مســؤولية لبنــان والتـزام واجــب الن فيهــا مصــلحة لبنــان الــذي لــم يعــد ممكنــا أن
يستمر على هذا النحو.
ان الشروط التي وضعها المجتمع الدولي لجهة اإلصالح المالي ومكافحة الفساد تعتبر شروطا
سهلة مقارنة بالشروط التي وضعت على ازمة اليونان ،وها هو اليونان يخرج تدريجيا من أزمته وليس
لديه شعور بأن أحدا" قد انتهك سيادته .فالسيادة الحقيقية تكمن في حماية االقتصاد وتحقيق النمو وايجاد
فرص العمل ووقف أسباب هجرة الكفاءات ،والسيادة الحقيقية تتجسد في خفض الدين العام وتعزيز
االنفاق المجدي وتوفير المناخ المالئم لمبادرات القطاع الخاص ،اذ ثمة فارق كبير بين الحرص على
السيادة وبين التباكي على السيادة.
اقتصاد تونس
أعلن البنك المركزي التونسي يوم  2018/8/2عن تراجع موجودات تونس من العملة األجنبية
إلى  10742مليون دينار مما قلص قدرة الدولة على تغطية وارداتها إلى  70يوماً مقارنة بقدرتها
للتغطية عن الواردات لمدة 101يوم خالل نفس الفترة من عام  ،2017يأتي هذا في ظل تراجع ملحوظ
لقيمة عملة الدينار التونسي مع قرار البنك المركزي برفع سعره في المداوالت ليقارب السعر في السوق
الموازي .يأتي هذا بالرغم من موافقة صندوق النقد الدولي في  2018/7/6على إطالق دفعة جديدة
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بقيمة  250مليون دوالر من قرضه إلى تونس كجزء من برنامج اإلصالح االقتصادي التونسي الذي
يدعمه الصندوق باتفاق مدته  4سنوات.
تحولت األزمة االقتصادية التي يعيشها التونسيون إلى سالح مشترك في المعركة التي اندلعت
أخي اًر بين رئيس الدولة الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد .حيث أعتبر رئيس
الحكومة في حوار أدلى به في  ،2018/7/23أن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على
االقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل كرد فعل على الرئيس التونسي الذي دعا في وقت سابق
رئيس وزرائه لالستقالة من منصبه إذا استمرت األزمة السياسية واالقتصادية التي تعصف بالبالد.
وأضاف أن تغيير الحكومة سيهز ثقة شركاء تونس الدوليين ،وان لحكومته أولويات من بينها
مفاوضات اجتماعية مع النقابات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،باإلضافة إلى الذهاب إلى
الذهاب إلى السوق الدولية واعداد قانون المالية للعام  .2019وهذا ما يبدو انه انعكس سريعاً على
مجمل واقع حياة الفرد في تونس الذي يعيش اليوم تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع
أسعار السلع وتراجع قيمة العملة المحلية ،ما فاقم االزمات المعيشية للمواطنين.
أن بلوغ المؤشرات التي تسعى اليها الحكومة يحتاج إلى استقرار تام واتساق بين سياسة الدولة
االقتصادية والنقدية فضال عن اإليفاء بالتعهدات الخارجية ،وان المؤسسات المالية الدولية والجهات
المانحة ومنها االتحاد األوربي ،التزال تحاول بمواصلة صرفها دفع القروض والمنح للحكومة التونسية
دون انزالق المالية العمومية في منعرج خطير .ويبدو ان هذا المطلب األساسي والمتمثل في استقرار
الحكومة وبقاء رئيسها إلى حين االنتخابات القادمة ،أصبح هو الرهان األساس الذي تساوم عليه
حكومة الشاهد لإلبقاء على االستقرار االقتصادي أو الوصول به إلى حافة االنفجار االجتماعي كما
شهدته تونس بداية هذا العام.
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اقتصاد الجزائر
انخفاض احتياطي الصرف الجزائري
نشر موقع الجزائر اليوم اإلخباري بتأريخ  2018/07/21خب اًر جاء فيه:
 .1سجلت الجزائر تراجعاً في احتياطاتها من الصرف األجنبي إلى  94.529مليار دوالر في نهاية
الفصل األول من سنة  ،2018حسبما جاء في تقرير بنك الجزائر ،وكانت تقدر احتياطيات
الصرف (بدون الذهب) بـ  97.33مـلي ـار دوالر فـي نه ـاية ش ـهر كـان ـون األول  ،2017حيث يق ـدر
االنخفــاض بـ  2.8مليار دوالر خ ـالل الفترة الممتدة مـن التاريخ أعاله إلى نهاية مارس .2018
ويعد هذا التراجع ،نتيجة آثار متقاطعة خالل ذات الفترة لرصيد شامل سلبي لميزان المدفوعات
وتثمين إيجابي لمدخرات احتياطات الصرف ب  55.1مليار دوالر.
 .2توقع وزير المالية عبد الرحمن رواية ،في وقت سابق ،بأن احتياطيات الصرف قد تصل إلى
 85.2مليار دوالر في نهاية  ،2018والى  79.7مليار دوالر في  2019قبل أن تصل قيمتها
إلى 76.2مليار دوالر في آفاق .2020
 .3ذكر الوزي ر األول ،احمد أويحي ،بأن انخفاض احتياطي العمالت سيؤدي بالجزائر لفتح باب
االستدانة الخارجية ،وذلك بشكل استثنائي للمشاريع الكبرى المربحة.
خسرت الجزائر منذ منتصف عام  2014نسبة كبيرة من قيمة صادراتها بسبب تراجع أسعار
البترول ،كذلك بسبب زيادة نسبة الواردات على حساب الصادرات .وبالرغم من ان الدين الخارجي
الجزائري ال يكاد يذكر ،حيث أوفت الحكومة بكل التزاماتها تجاه البنك الدولي الذي أقرض الجزائر،
وحسب أطراف غير رسمية بـ  32مليار دوالر ،ووضع شروطا قاسية ،ترتب عنها إجراءات تقشفية
تسببت في غلق آالف المؤسسات وتسريح عشرات اآلالف من العمال في سنوات التسعينات ،إال إن
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الدين العام الداخلي ازداد بشكل ملحوظ منذ عام  ،2016لذلك عمدت الحكومة للسيطرة على تدهور
احتياطي العمالت إلى عدة أمور أهمها:
 .1طرح سندات الخزينة لالكتتاب العام الداخلي ،بقيمة  30مليار دوالر.
 .2االسـ ـتدانة م ـ ن البنك المركزي الجزائري عبر طبع العملة دون غطاء ،لتمويل العجز الحاصل في
الميزانية وال ـذي ك ـ ـان ( 14مـلي ـار دوالر ف ـي عـ ـام  )2016و ( 8.4مـليـار دوالر فـ ـي ع ـ ـام )2017
و( 21م ـلي ـار دوالر ف ـي ع ـام .)2018
 .3فرض قيود على الواردات بصورة غير مسبوقة ،من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التضخم في البالد،
وفي المحصلة تباطؤ النمو.
 .4إجراءات رادعة للحد من نزيف العملة الصعبة تمثل ،بالتدقيق في فواتير االستيراد والتأكد من عدم
التالعب في القيمة الحقيقة للبضائع الداخلة ،من خالل التنسيق مع كمارك الدول الرئيسية المصدرة
للبضائع إلى الجزائر والمتمثلة بـ (فرنسا والصين وتركيا ودبي).
مما تقدم ترى السفارة بأن األوضاع االقتصادية في الجزائر ذاهبة الى التعقيد لألسباب الواردة
أعاله إضافة الى سببين مهمين جداً وهو" بقاء اإلنفاق في المجال العسكري دون تغيير ،وخمول
المجتمع وخاصة الشباب منهم في مجال السعي وراء العمل او تطوره".

اقتصاد المغرب
المغرب يصدر أول صكوك اسالمية سيادية
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-

أصدرت المملكـة المغربيـة الصـكوك اإلسـالمية السـيادية ألول مـرة فـي تاريخهـا ،بعـد أكثـر مـن
ســنة مــن بــدء العمــل بالتمويــل التشــاركي ،وكشــفت و ازرة االقتصــاد والماليــة تفاصــيل هــذا اإلصــدار
مشيرة إلى أن هذه الصكوك السيادية تعتمد نظام اإلجارة بمبلغ ( )1مليار درهم على مدى خمـس
سنوات .وستقدم هذه الشهادات عائداً سنوياً لمالكيها بنسبة (. (%2.66

ؤســس علــى أصــول عقاريــة تابعــة للدولــة لفائــدة
 وتــم إصــدار هــذه الصــكوك مدعومــة بحــق انتفــاع ُم اصــندوق تــم إنشــاؤه لهــذا الغــرض .وسيســتأجر هــذا الصــندوق أصــوله علــى مــدى خمــس ســنوات،
وسيتم توزيع اإلجارات السنوية لفائدة حاملي شهادات الصكوك.
 وأوضــحت الــو ازرة أن هــذا اإلصــدار األول مــن الصــكوك مخصــص للمســتثمرين المقيمــين ،ويتعلــقاألمر باألساس بالبنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين وصناديق التقاعـد وهيئـات التوظيـف
الجماعي للقيم المنقولة.
 وتطلق الصكوك على أوراق مالية متوافقة مـع الشـريعة اإلسـالمية ،تعطـي لحاملهـا ملكيـة حصـةفي مشروع منجز أو قيـد اإلنشـاء والتطـوير أو فـي اسـتثمار معـين .وتطـرح هـذه السـندات للبيـع فـي
سوق المال لتحصيل مبلغ محدد ،والصكوك السيادية أهم أنواعها ،وهي التي تصدر عن الدولة.
 وبلغــت طلبــات االشــتراك فــي هــذه الصــكوك األولــى مــا يقــرب ( )3.6مليــار درهــم ،وهــو مــا يمثــلتجاو اًز لالكتتاب بـ ( )3.6مرات .وتمت تلبية ما يصل إلى ( ،)% 28أمـا البنـوك التشـاركية فتمـت
تلبية طلباتها بنسبة (. (%35
 أشارت وزارة االقتصاد والمالية إلى أن هذه الشهادات ذات أهمية كبرى لتطوير التمويل التشاركيفــي المغــرب ،ومــن شــأنها أن تســمح لمختلــف الفــاعلين فيــه بــإدارة ســيولتهم وتحســين إدارة مـواردهم.
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كمـ ـا تعتب ــر ه ــذه الش ــهادات بمثاب ــة مرج ــع للف ــاعلين الم ــاليين بص ــفة عام ــة وللف ــاعلين ف ــي المالي ــة
التشــاركية بصــفة خاصــة ،أمــا بالنســبة للدولــة فهــذه الصــكوك ستســمح لهـ ـا بتنـ ـويع آليــات التمويــل
وتوسيع قـاعـدة المستثمرين.
 حسب آخر األرقام الصـادرة عـن البنـك المركـزي المغربـي فقـد منحـت البنـوك التشـاركية إلـى نهايـةتموز الماضي قروضاً بلغت ( )2.6مليار درهم ،مـن بينهـا ( )2.4مليـار درهـم فـي إطـار المرابحـة
للعقار ،و( )200مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات.
 وتوقــع مــدير البنــك المركــزي المغربــي ان يشــهد هــذا العــام نم ـواً بنســبة ( ، )%3.5و( )%3.1فــيالع ــام المقب ــل ،مقاب ــل أكث ــر م ــن ( )% 4ف ــي ع ــام  ،2017وتوق ــع انخف ــاض عج ــز الموازن ــة م ــن
( )%3.7خالل العـام الحـالي إلـى ( )%3.3فـي العـام المقبـل ،وتوقـع ايضـاً انخفـاض عجـز ميـزان
المدفوعات من ( )%4إلى ( ، )%3.7وهي تقريباً التوقعات ذاتها للمؤسسات المالية الدولية التي
تثني على التطور اإليجابي المسجل في اقتصاد المغرب الذي يتعافى تدريجياً ،بمـا يسـمح بخفـض
المديونية إلى ( )% 60خالل السنوات الـ ( )3المقبلة ،وفي المقابل ارتفع صرف الـدرهم ()%1.9
أمام اليورو وانخفض ( )%0.9أمام الدوالر.
يعول المغرب على هذه السندات إلعطاء دفعة قوية للمالية اإلسالمية ،عبر تعبئـة مـوارد
رؤيــــةّ :
إضـافية مـن أجـل تمويـل أنشـطتها مـن خـالل خمسـة بنـوك تقـدم بعـض الخـدمات البنكيـة اإلســالمية
للمغاربــة منــذ عــام  ،2018إذ ان المشــكلة فــي عقــد اإلجــارة هــي فــي حالــة أن المســتأجر عنــدما ال
يدفع ،في هذه الحالة السندات ال تكون سيادية ،ألن المشكلة ستكون مشكلة مؤسسة عمومية ،لكن
في حالة دولة المغرب هي من تضمن تسديد اإليجار في حالة عدم دفعه ،وهذا شيء مهم بالنسبة
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للمســتثمرين .حيــث ان مــن بــين الشــروط أن تك ـون هنــاك اســتقاللية ماليــة بــين المؤسســة المــؤجرة
(الدولة) والمستثمر.

االقتصاد االيراني
القطاع المالي والمصرفي
أعلن البنك المركزي اإليراني عن إطالق منظومة (نيما) اإللكترونية بهدف توحيد تعامالت النقد
األجنبي بمكاتب الصيرفة ،وكان البنك المركزي قد شغل المنظومة تجريبياً في  17شباط الماضي
 2017بهدف تسجيل تعامالت النقد األجنبي في عدد محدد من مكاتب الصيرفة وسيقدم دورات
تدريبية لمكاتب الصيرفة التضامنية اللتحاقها بالمنظومة .وستقيم و ازرة الصناعة والتجارة والمناجم
بالتعاون مع منظمة التنمية التجارية اإليرانية دورات تدريبية للتجار بهدف اتصال متعاملي سوق
الصرف بالمنظومة التخاذ خطـوات مـؤثـرة بـاتجاه بلـورة االنسـجام في الس ـوق .بين المتحدث باسم البنك
المـركـزي اإليراني السـ يد محمد على كريمي بان إيران أبرمت اتفاقيات حول خطوط ائتمانية مع البنوك
األوربية واآلسيوية للتمويل األجنبي طويل األمد ومتوسط االمد وقصير األمد بمبلغ  55مليا اًر و300
مليون دوالر.
كما أشار إلى خفض المخاطر االئتمانية إليران من المرتبة السابعة إلى المرتبة الخامسة خالل
 2018مبيناً أن تحسن هذه الرتبة قد رسم آفاقا إيجابية لدخول االستثمارات األجنبية إلى إيران.
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أضاف ان تنمية العالقات المصرفية مع المصارف األوربية في هولندا وايطاليا وبلجيكا والنمسا،
واآلسيوية في الصين وكوريا الجنوبية واجراء مباحثات مع المصارف العمانية والقطرية هي نتائج
الجهود المتواصلة للنظام المصرفي والتي أعادت األمل والثقة المتزايدة إلى الشبكة المصرفية اإليرانية.
أوضح القائم باألعمال الهندي السيد دوش اوتام في مؤتمر صحفي ان عدداً من البنوك اإليرانية
تقدمت لفتح فروع في الهند منها بنك (باساركاد) وأضاف ان البنك المركزي الهندي قد أجاز لبنك
محلي
هندي االستثمار بالروبية في إيران ،وعلى أثره صار بإمكان الشركات الهندية توظيف استثمارات
مقومة بالروبية أيضاً .وبين القائم باألعمال الهندي انه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آليات االستثمار
والتجارة بين البلدين عن طريق العملتين الوطنيتين اللاير اإليراني والروبية الهندية.
السياسة المالية الجديدة في إيران
قدم البنك المركزي اإليراني مقترحات تتعلق بتنظيم سوق العملة الصعبة في إيران وتم تدارسها
والمصادقة عليها من قبل الحكومة اإليرانية برئاسة الرئيس اإليراني د .حسن روحاني بتاريخ
 2018/8/5وتم في ضوء ذلك إقرار سياسات نقدية ومالية جديدة تضمنت:
 توفير جميع السلع األساسية واألدوية بالسعر الرسمي للعملة الصعبة.
 السماح لمحال الصيرفة المرخصة بالعمل في إطار المعامالت الصغيرة لشراء العمالت االجنبية في
شكل اوراق نقدية وفقا لألنظمة .ويمكن للصرافين مزاولة انشطتهم في عملية بيع العملة الصعبة
للمسافرين وسائر الخدمات العامة كالحاجة الى العالج وبالسعر الحر (السوق) وليس السعر الرسمي
المدعوم حكومياً وبما يصل الى ( )10االف دوالر.
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 السـماح بـإدخـال العمـالت االجنبية والـذهـب الى داخل البالد بدون قيود الى جانب السماح باستيراد
سبائك ال ـذهب وفقاً لضوابط البنك المـركزي االيـرانـي مع االعفـاء مـن جميـع الرسـوم القـانـونيـة وضريبـة
القـيمـة المـضافة.
 توفير العملة االجنبية الستيرادات باقي السلع عبر السوق الثانوية للعملة المتحصلة من صادرات السلع
غير النفطية (المشتقات النفطية ،الغاز الطبيعي ،البتروكيمياويات ،منتجات الصلب والمعادن الملونة)،
ويتحدد سعر صرف العملة االجنبية وفقا لقاعدة العرض والطلب.


السماح للمصارف بافتتاح حسابات لودائع العملة الصعبة للمواطنين وان البنك المركزي يضمن إعادة
أصل الودائع مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الصعبة .تم تنفيذ هذه االجراءات في.2018/8/7

رؤيــة توضيحية ألبعاد هذه الحـزمة من االجـراءات
النقدية والمالية لتنظيم سوق العملة الصعبة في إيران
 تعميق السوق الثانوية التي كان  %20فقط من مصدري السلع النفطية يساهمون فيها ،كما سيتمكنالمصدرين الكبار في مجال البتروكيمياويات أو الصلب أو المعادن من عرض عمالتهم المتحصلة
من الصادرات لبيعها في السوق الثانوية للمستوردين وفقاً لقاعدة "العرض والطلب".
 ان تحرير سوق العملة الصعبة ال يعني تحريرها بالكامل ،وانما يمكن للبنك المركزي التدخل في حالالضرورة ،بمعنى إن نظـام سعر الصرف المعتمد هو العائم الموجه  ،إذ يتم ترك تحديد سعر الصرف
لقوى السوق وآلية العرض والطلب ،لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من
أجل تـوجيـه أس ـعار الصـرف فـي اتجـاهـات معينـة مـن خ ـالل التـأثيـر فـي حجـم الع ـرض أو الط ـلب
عـلـى العمـالت األجنبـيـة.
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 الغاء تصنيف الواردات الى مجموعات ثانية وثالثة وان عملية تحديد واردات السلع بحسب اهميتهاوضروريتها ملقى على عاتق و ازرة الصناعة ،علماً إن صادرات إيران من السلع غير النفطية قد بلغت
خالل األشهر األربعة األولى من العام اإليراني الحالي الذي يبدأ في /20آذار نحو ( )15مليار،
ويتوقع أن تبلغ عائدات البالد التصديرية ( )40مليار دوالر على األقل سنوياً.
 يتوقع أن يؤدي تحرير سعر العملة الصعبة الى خفض أسعار المسكوكات الذهبية .أما بشأن ضمانعدم خروج رؤوس االموال مع تحرير سعر صرف العملة حيث سبق أن ساهم الصرافين بعملية خروج
رؤوس األموال من خالل الحواالت فأنه مع القرار الجديد أصبح مسموحاً للعملة الصعبة والذهب الخام
بالدخول الى البالد من قبل الصرافين واألفراد اآلخرين وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
 يعتزم البنك المركزي في مرحلته الجديدة ربط األسواق المالية سواء المصارف أو التأمين مع بعضهاالبعض والتحكم بالسوق الثانوية للعملة الصعبة عبر األسواق المالية ،حيث سيتم التنسيق بين البنك
المركزي وأصحاب رؤوس األموال للوصول الى سبل محددة.

تعقيب

في ضوء العقوبات االمريكية المفروضة على إيران واعالن الواليات المتحدة إعادة فرض حزمة

أولى من العقوبات والتي دخلت حيز التنفيذ فجر الثالثاء 2018/8/7تطال هذه الحزمة بيع العملة
األميركية إلى إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات اإليراني والقطاع المصرفي ،بما
في ذلك التعامل مع اللاير اإليراني والسندات اإليرانية وتشمل ايضاً عقوبات بيع وشراء الحديد والصلب
واأللمنيوم ،وسحب تراخيص صفقات الطائ ارت التجارية ،وكذلك معاقبة القطاع الصناعي اإليراني
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عموما ،بما في ذلك قطاع السجاد اإليراني .انهار اللاير االيراني بشكل غير مسبوق امام العمالت
االجنبية ،بسبب تدهور الوضع االقتصادي في البالد وزيادة الطلب على الدوالر من قبل اإليرانيين
الذين يخشون أن تؤثر العقوبات األمريكية على صادرات البالد من النفط وغيرها من السلع األمر الذي
أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المس ـ ـ ـ ــتوردة بنسبة  ٪100فيما سجل معدل التضخ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ما نسبته (
 )% 9.7في الشهور الـ  12المنتهية في  22آب  2018بحسب السنة االيرانية  ،ليصل سعر صرف
ال ـدوالر ف ـي السـ ـوق المـوازي ـة ليـ ـوم االثني ـن المص ـادف  )128( 2018/9/3ألـف ريـال مق ـاب ـل
( )117.5ألف لاير سجلها يوم االحد  .2018/9/2جاء ذلك في الوقت الذي خفضت البنوك معدالت
الفائدة إلى  ،٪ 15-10األمر الذي جعل الجمهور يتجه الى سحب ودائعه وبشكل جماعي من
المصارف واالتجاه نحو شراء الدوالر واليورو ،فتفاقم نقص العمالت األجنبية ،االمر الذي ادى الى ان
يتم تداول العملة في المدن اإليرانية في السوق السوداء وتراجع نشاط بورصة السلع اإليرانية إلى أدنى
حد فيما رفعت الحكومة رسوم مغادرة البالد.
وازاء كل ذلك اتخذت الحكومة االيرانية والبنك المركزي سياسات نقدية ومالية جديدة لتنظيم سوق
العملة ،إذ ان االسباب التي تؤثر في انخفاض قيمة العملة كثيرة منها انخفاض العرض وكثرة الطلب
على العملة مثل أي سلعة يعمل على ارتفاع قيمتها في السوق وكذلك عامل التضخم له أثر حاد على
العملة األجنبية ،حيث يتم التحول من العملة المحلية الى العملة األجنبية وكذلك معدالت الفائدة لها أثر
على اإلقبال على العملة األجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية والحروب واألزمات االقتصادية وانهيار
أسواق المال والثورات.
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االقتصاد التركي
تأثير القرار األمريكي على االقتصاد التركي
تأثرت الليرة التركية بشكل كبير حال اعالن الرئيس األمريكي قرار انسحاب الواليات المتحدة
االمريكية من االتفاق النووي اإليراني يوم الثالثاء المصادف  2018/5/8االمر الذي أدى إلى قفزة
كبيرة في سعر صرف الليرة التركية أمام الدوالر األمريكي حيث ارتفع الدوالر من ( )4,28ليرات إلى
( )4,38لكل دوالر كما تراجع مؤشر البورصة وخلق نوع من االرباك في السوق المالي التركي وقد
قرر البنك المركزي التركي رفع حجم معروضات الدوالر في مزاد بيع العملة اليومي من ()1,25
مليار دوالر إلى ( )1,5مليار دوالر أمريكي في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعاً كبي اًر منذ
مطلع عام  2018حيث أعلن وزير االقتصاد التركي بأن تركيا ستواصل تعامالتها التجارية مع ايران
بأكبر قدر ممكن وضمن األطر المتاحة ولن تهتم تركيا للقرار األمريكي.
أعلن البنك المركزي التركي في بيان صدر عنه عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة
رئيس البنك مراد جتين قيا يوم الخميس الموافق  2018/6/7عن رفع نسبة الفائدة من
 %16,50إلى  %17وسط عمليات تصحيحية يشهدها سعر صرف العملة المحلية "الليرة " وأسعار
المستهلك ،وأوضح البيان (إن لجنة السياسات النقدية قررت تعزيز التشديد النقدي من أجل دعم
استقرار األسعار ،خاصة سعر الصرف الذي شهد تذبذباً خالل األسابيع الماضية ،وان البنك
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المركزي سيواصل استخدام جميع األدوات المتوفرة لديه بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في
تحقيق االستقرار باألسعار "التضخم " ،وان الموقف الصارم في السياسة النقدية سيستمر بشكل حاسم
إلى أن يتم تحقيق تحسن ملحوظ في نسب التضخم).

تراجع أسعار صرف الليرة التركية
شهدت تركيا تراجعا في سعر صرف الدوالر مقابل الليرة التركية إلى  4ليرات و 555قرشاً وذلك
عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي التي اجتمعت بشكل عاجل يوم األربعاء الموافق
 2018 /5/23وقررت رفع سعر فائدة اإلقراض من  %13.5إلى  %16.5بعد أن أرتفع سعر صرف
الدوالر صباح اليوم نفسه إلى أعلى مستوياته ووصل إلى  4.92ليرة ،كما انخفض سعر صرف اليورو
مقابل الليرة التركية بنسـبة  %2وتـراجع إلـى  5.39ليرة تركية .وف ـي ضوء هـذه التطورات ،عقـد الـرئيس
التـركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم في العاصمة أنقرة.
ورغم ما شهدته الليرة التركية من تقلبات في أسعار صرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها والتي وصلت إلى أرقام غير
مسبوقـ ـة ،فإن تصنيف تركيا ضمن أكثر االقتصادات تنافسية في العالم شهد تحسناً وفق تقرير الكتاب
السنوي للتنافسية العالمية  .2018وبحسب التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد
الدولي للتنمية اإلدارية في سويس ار عام  ،2018تحسن تصنيف تركيا مرك اًز واحداً ليحتل المرتبة 46
مقارنة مع المرتبة  47في تقرير  ،2017وخالل العام الماضي نما االقتصاد التركي بنسبة %7.4
ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية التي توقع بعضها نمو بأكثر  %2.7فقط.

انهيار العملة التركية
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أسباب انخفاض قيمة الليرة:
 الخالف القائم بين الرئيس والبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة حيث يدعو اردغان إلى خفضهالدعم االستثمار وخفض تكلفة االقتراض ،فيما يشجع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لدى البنوك.
 أعلن البنك المركزي التركي في  2018عن رفع معدل فائدة االقتراض لنافذة السيولة المتأخرةبثالث نقاط ،لتبلغ  %16.5بعد ان كانت.% 13.5
 انعكس قرار البنك المركزي إيجابياً على أسعار صرف الليرة التركية لترتفع بشكل طفيف امام الدوالرلساعات قليلة ولكن سرعان ما هبطت لتوكد على عمق االزمة.
 أشار الرئيس التركي إلى أن التأرجح في أسعار الصرف هو مشكلة على المستوى العالمي وطلبمن المواطنين باالحتفاظ بالليرة.
 انتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات اردوغان خالل زيارة إلى لندن قبل مدة بشأن فرضسيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد االنتخابات التركية.
 شكل اعالن الرئيس التركي عن تاريخ اجراء انتخابات مبكرة مفاجأة للمعارضة مما جعلها غيرمستعدة لخوض هذه االستحقاقات مما ساهم بشكل مباشر او غير مباشر وبالتنسيق مع أطراف إقليمية
ودولية في انخفاض قيمة الليرة في محاولة للتأثير اقتصادياً وبالتالي التأثير على نتائج انتخابات تفاجئ
حزب العدالة والتنمية الحاكم ويدعم مصالح المعارضة.
 حذر نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ من ان الجهات التي تقف وراء رفع الدوالر امام الليرةستقوم بالكثير من المؤامرات مشي ار إلى االقتصاد التركي بقي صامداً بالرغم من الصعوبات والعراقيل.
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 بالرغم من انخفاض سعر الليرة نما االقتصاد التـركـي خـالل العـام الماضي بنسـبة  %7.4متجـاو اًزتوقعات المؤسسة المالية العالمية التي توقعت نسبة نمو  %2.7فقط.
 تحسن تصنيف تركيا ضمن االقتصادات تنافسية في العالم وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسيةالعالمية  2018حيث انتقلت إلى المرتبة ( )46بفارق نقطة واحدة عن عام .2017

خفض التصنيف االئتماني لمصارف تركية
في مؤشر جديد على تدهور األوضاع االقتصادية التركية ،واهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق نتيجة
انخفاض قيمة العملة التركية على خلفية مضاعفة واشنطن الرسوم الجمركية على وارداتها من الصلب
وااللومنيوم التركي إلى  %50و %20على التوالي ،بدا واضحاً تخفيض الوكاالت والمؤسسات الدولية
الكبرى التصنيف االئتماني لتركيا مؤخ اًر ،إذ خفضت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تصنيفها ألربعة
مصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر هبوط حاد لالقتصاد بعد انهيار الليرة .وأكدت الوكالة إن
انخفاض التصنيف شمل مصارف (اناضول بنك وفيبا بنك وشكر بنك واوديا بنك) ،ليأتي هذا القرار
بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها لـ( )20مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر تراجع التمويل.
فقد تراج ـع تصنيف (أناضول بنك) و(فيبا بنك) الـ ـى فئـ ـة ( )+Bمن ) ،)- BBو(ش ـكـر بن ـك) ال ـى
) (Bمـ ـن ) ،(+Bوخفض ـت تصنيف اودي ـا بنـ ـك إل ـى ) (Bم ـن ).(-BB
أوضحت فيتش أن خفض التصنيف االئتماني يعكس الخطر المتزايد على أداء البنوك وجودة
مؤخر بجانب خطر حدوث تراجع حاد في
ًا
ممتلكاتها وسيولتها وتمويلها خالل فترة تقلبات السوق
االقتصاد وتدهور ثقة المستثمر .وجاء هذا القرار بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة التركية إلى أدنى
مستوياتها منذ األزمة المالية في  2001والذي ينعكس سلباً على المالية العامة لتركيا ،ويستنزف
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الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطاً على البنوك المحلية ،حيث فقدت الليرة ) (%16من
قيمتها في  10آب ،2018/فضالً عن ارتفاع معدالت التضخم الى (.(%16

االثار المحتملة النخفاض التصنيف االئتماني على تركيا.
إ ن خفض التصنيف يعني أن على تركيا ،دفع فوائد أكبر من المعتاد عند طلب أي قرض
جديد ،نتيجة تحمل المقرض مخاطر أكبر من المعتاد وذلك يعني إحجام المستثمرين األجانب
والشركات األجنبية العاملة في تركيا عن االستثمار في األجل القصير ،إذ تصنف (فيتش( كغيرها من
وكاالت التصنيف االئتماني الكبرى ،الدين السيادي لتركيا عند (عال المخاطر) وهي درجة غير
استثمارية .واذا امتد ذلك التأثير إلى األجل المتوسط سيجعل االقتصاد التركي في مشكلة تحتاج إلى
إصالحات بنيوية ،والتعامل الجدي مع المسألة واإلصغاء آلراء وكالة موديز وفيتش وستاندارد آند
بورز.

اقتصاد إندونيسيا
ذكرت وزيرة المالية االندونيسية (سري موليان ي) ان أهم المخاطر التي تواجه بالدها خـالل عـام
 2018هي:
 -1تطبيع السياسة النقدية للدول المتقدمة ،وفي مقدمتها الواليات المتحدة والتي من المتوقع خروج رؤوس
األموال من الدول النامية بما في ذلك اندونيسيا.
 -2االعتدال في االقتصاد الصيني.
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 -3التطورات الجيوسياسية التي تحدث في كل من أوربا ،الشرق األوسط وشبه الجزيرة الكورية.
اء على ذلك فـأن االقتصاد االندونيسي يـواجـه العـديـد من التحـديات رغم التوقعات االقتصادية
وبنـ ً
الحكومية والدولية المتفائلة.
يتوقع ان يحقق النمو االقتصادي االندونيسي لهذا العام نسبة  % 5.2وهو اقل من التوقعات
الحكومية المقدرة بنسبة  %5.5ولكن يالحظ ان هناك العديد من المؤشرات االقتصادية االيجابية في عام
 ،2018مما س يؤدي إلى المزيد من التفاؤل إلصحاب المصالح في قطاع االعمال التجارية.
كما تتوقع الحكومة االندونيسية ارتفاع االستهالك المحلي عام  ،2018وانخفاض كبير في معدل
التضخم ،السيما ان العالم الحالي سيشهد اجراء انتخابات رؤساء الوحدات اإلدارية الموحدة في العديد من
األقاليم والمحافظات االندونيسية ،إضافة إلى دور األلعاب اآلسيوية التي أقيمت في اندونيسيا في
 ،2018/8/18ما أثر بصورة إيجابية في رفع االستهالك المحلي.

المشاكل التي تواجه االقتصاد االندونيسي خالل عام 2018
أوالً :الضغط الكبير من قبل الدوالر على العملة المحلية (الروبية).
هناك ضغط كبير على العملة المحلية االندونيسية الروبية خالل الربع األول من عام 2018
وتسجيلها مسـ ـتويات هبوط قياسية فـ ـي س ـ ـعر الصرف مقـ ـابل ال ـ ـدوالر األمـ ـ ـريكي في ،2018/4/25
اذ تخطت حـاجـز الـ ( )13900روبية مق ـابـل الـ ـ ـدوالر األمريكي الواحد .ومن جملة
األس ـ باب التي أدت إلى هذا االنخفاض وفق ـا لم ـا ادلـى ب ـه محافظ البنك الم ـرك ـزي االن ـدونيس ـي (
أغوس مارتوارجويو) بأن الضغط على العملة المحلية ازداد بعد خطاب محافظ االحتياطي الفيدرالي
األمريكي امام الكونغرس حول تحسن الوضع االقتصادي في الواليات المتحدة ورفع معدل سع ـر
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الفائدة  ،مما تسبب في انخفاض في العديد من العمالت األجنبية مقـابل الدوالر بمـا في ذلك العـمـلة
المحـليـ ة االندونيسية .ولكن البنك المركزي االندونيسي مستمر في سياسته بالتدخل للحفاظ على
استقرار سعر الصرف للعملة المحلية.
يذكر ان سعر صرف الدوالر األمريكي أمام العمالت األجنبية شهد ارتفاعاً امام جميع العمالت،
حيث انخفض الين الياباني بنسبة  ،%0.25واليوان الصيني بنسبة  ،%0.27والدوالر السنغافوري
بنسبة  ،%0.35واليورو بنسبة  % 0.31وشهدت األغلبية من عمالت البلدان النامية تراجعا ًً امام
الدوالر األمريكي.

ثانياً :الحفاظ على معدل التضخم
سجلت معدالت التضخم في اندونيسيا خالل األعوام الثالثة األخيرة اقل من  %4وعلى أساس
سنوي .ففي عام  2015بلغ معدل التضخم  %3.3وفي عام  2016بلغ  %3.2وفي عام 2017
بلغ  ،%3.6ويعد ذلك انجا اًز كبي اًر لحكومة الرئيس االندونيسي ( جوكو ويدودو).
ولكـن هنـاك ق ـل ـق كبيـر من بـل ـوغ معـ ـدالت التضخم لمسـتوى أعـلـى م ـن المـعـدل لألع ـ ـوام
الثـالثـة األخيرة وذلك نتيجة للتسويات التي تق ـ وم بها شركة النفط والغاز الوطنية ( برتامينا) على
أس ـعار المحـروق ـات غير المدعومة ( البنزين اوكتان  92واوكتان  ،)95حيث ارتفعت بقيمة ()300
روبية و( )500روبيه للتر الواحد على التوالي في شهر شباط  .2018إضافة إل ـى رفـ ـع سـع ـر (
البنزين  88أوكتان) بح ـوالي ( ) 200روبية للتر الواحد في نهاية شهر آذار .2018
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إضافة إلى ذلك ،فقد دعا البنك المركزي الحكومة إلى عدم رفع أسعار المحروقات المدعومة
ووحدات أسـعـ ـار الط ـاق ـة الكهـ ـربائية للفئـات غي ـر المـ ـدعـومة حـكـومياً وذلك للحفـاظ عـلـى مسـتويـات
التضـخم ف ـي الب ـ ـالد.
البنك المركزي اإلندونيسي يرفع معدل الفائدة
ورد فــي خبــر نش ـرته صــحيفة ميــدا إندونيســيا بعــددها الصــادر بتــاريخ  2018/7/4بعنـوان " مفاجــأة
البنك المركزي اإلندونيسي " والذي ذكر فيه ما تمخـض عـن اجتمـاع مجلـس المحـافظين حـول قـرار رفـع
معدل الفائدة على اتفاق اعادة الشـراء لمدة  7أيـام ( )Repo Rateبمقـدار 50نقطـة ،حيـث اتخـذ البنـك
المركزي االندونيسي ق ار اًر مهما في بداية الشهر الجاري برفع معدل سعر الفائدة – الريبو من %4.75

ليصــبح  %5.25باإلضــافة إلــى رفــع معــدالت الفائــدة بمقــدار  50نقطــة علــى حســاب الوديعــة لتصــبح
 %4.5وكذلك رفع معدل الفائدة على القروض لتصبح .%6
أوضح محافظ البنك المركزي (بيرري وبرجيو) بأن قرار مجلـس المحـافظين يهـدف إلـى معالجـة
االنخف ـاض المس ـتمر فــي س ـعر صــرف العملــة المحليــة  -الروبيــة مق ـابل الــدوالر األمريكــي فــي األسـواق
المالية ،حيث تجـاوز سـعر صـرف العمـلة المحلية مسـتوى  14.400روبية مقـابـل الـدوالر األمـريكي فـي
نهـاية ش ـهر حـزيران .2018
يتوقــع الخب ـراء المــاليين بــأن البنــك المركــزي (بعــد رفــع معــدالت أســعار الفائــدة) ســيتخذ العديــد مــن
السياســات األخــرى مثــل التــدخل فــي ســوق الصــرف للعمــالت األجنبيــة وســوق األوراق الماليــة -ســندات
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الخزينــة مــن اجــل إيقــاف االنهيــار فــي ســعر صــرف العملــة المحليــة ،وأول ردة فعــل للســوق علــى ق ـرار
مجلس المحافظين انخفاض العملة المحلية إلى مستوى  14.300روبية مقابل الدوالر االمريكي.
منذ تنصيب محافظ البنك المركزي الجديد في منتصف آيـار  2018تم رفع سعر الفائدة – الريبو
بمعــدل  25نقطــة فــي  ،2018/5/30وعليــه فقــد قــام برفعهــا منــذ توليــه بنســبة  75نقطــة اســاس ،وذلــك
لتعزيز سوق الصرف ومنع تدفق االموال خارج السوق المالية.
ذكـر محلل اقتصادي في مقال نشرته مجلة جامعة سنترال فلوريدا -الواليـات المتحـدة  ،2017ان
التعديالت التي تجري على اسعار الفائدة لألمد القصير يمكن ان تؤثر على النمو االقتصـادي ،فأسـعار
الفائدة المرتفعة تشجع الجمهور على توفير اموالهم وتقليل االستهالك.
خمن ــت الحكوم ــة االندونيس ــية النم ــو االقتص ــادي لموازنته ــا لع ــام  2018بحـ ـوالي ( ،)5.4%ووفقـ ـاً
إلحصائيات هيئة االحصاء المركزي سـجل النمـو االقتصـادي  %5.06فقـط ،وان النمـو فـي االسـتهالك
المح ـ ـلي والـ ـ ـذي تعـ ـول عـ ـلي ـ ـه الحـكـوم ـ ـة كمسـاهـ ـ ـ ـم رئيسـ ـ ـ ـي ف ـ ـي الن ـ ـمو بـالنـاتـ ــج الم ـح ـ ـ ـلي االجم ـ ـ ـالي ل ــم
يتجاوز الـ .%5
شــهدت مكونــات الصــادرات وال ـواردات العديــد مــن الضــغوط الكبي ـرة ،حيــث بلــغ العجــز فــي المي ـزان
التجــاري فــي شــهر آيــار  2018حـوالي  1.52مليــار دوالر امريكــي والــذي كــان بمثابــة تحــذير لواضــعي
السياسات االقتصادية .فالصادرات تواجه العديد من التحديات على أرض الواقع نتيجة للحرب التجارية
ب ــين الوالي ــات المتح ــدة والص ــين والت ــي ال توج ــد مؤشـ ـرات عل ــى توقفه ــا او ه ــدوئها ب ــل م ــن المتوق ــع أن
يتضاعف الخالف بينهما نتيجة للتشدد الكبير من قبل الطرفين.
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مــن ناحيــة ال ـواردات فــان ارتف ــاع أســعار ال ـنفط الخــام باألس ـواق العالمي ــة جع ـل مــن قيمــة الـ ـواردات
االندونيسية أعلى بكثير ،هذا الى جانب االنخفاض الكبير في سعر صرف العملة المحلية الروبية ،وان
العجز الذي يشهده قطـاع الـنفط االندونيسـي فـي تلبيـة االحتياجـات المحليـة الرتفـاع معـدالت االسـتهالك
وانخفــاض االنتــاج مــن الــنفط الخــام ســيجعل الـواردات للــنفط الخــام الدعامــة االساســية لتلبيــة االحتياجــات
المحلية ،وهذا يعني ارتفاع في العجز بالميزان التجاري.
قامـ ــت شـ ــركة الـ ــنفط والغـ ــاز الوطنيـ ــة االندونيسـ ــية  -برتامينـ ــا فـ ــي  2018/7/2بتعـ ــديل اسـ ــعار
المحروقات غير المدعومة وبمعدل زيادة تبلغ  600روبية للتر الواحد.
ما ازلـــت الحكومـــة تعـــول علـ ــى مكونـ ــات النـ ــاتج المحلـ ــي االجمـ ــالي األخـ ــرى كاالس ــتثمار واالنفـ ــاق
الحكــومي .لكــن مسـ ـاهمة المكــونين المـ ـذكورين أقـ ـل بكثيــر مــن مس ـ ـاهمة االسـ ـتهالك المحـ ـلي(المنزلي)
باإلضـافة الـ ـى العجز بالميزان التجاري.
بحسب رأي االقتصاديين على الحكومة االندونيسية اتباع السياسات االفضل ،فيجب اجراء
التعديالت على الموازنة العامة لعام  2018دون تأخير وتقديمها للبرلمان وفقاً للمعطيات الجديدة وأن
تقلل من سقف االفتراضات االساسية للنمو االقتصادي بحيث تكون أكثر واقعية ومالئمة للحقيقة.
استناداً إلى هيئة االحصاء المركزي االندونيسية سجل التضخم خالل المدة ما بين كانون الثاني
ولغاية حزيران  2018حوالي  ،%1.90بينما تفترض الحكومة بلوغ التضخم معدل  %3.5خالل عام
 ،2018وعليه فإن معدالت التضخم يجب ان يحافظ عليها لتكون اقل من المستوى االفتراضي.
تقع المسؤولية على الحكومة والبنك المركزي ورجال االعمال وو ازرة التجارة وهيئة التموين الوطنية
وغيرها من المؤسسات ذات العالقة في الحفاظ على أسعار الرز باعتباره المادة األساسية للغذاء
بالبالد ،إضافة الى أسعار الفلفل والبصل.
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يمكن فتح بوابة الواردات للسلع الغذائية االساسية كخطوة للحفاظ على اسعارها ،وعلى الحكومة عدم
انتهاك الوعود التي قطعتها للمواطن في عدم رفع أسعار التعريفة الكهربائية والبنزين والسوالر المدعوم
ألن ارتف ـاع أسـعار الـوقود يتبعه دائـما ارتفـاع فـي أسـعار المـواد الغـذائية االسـاسية لتأثيرها المباشر على
أس ـعار نق ـل تـلك الس ـلع.

اقتصاد الـهنـد
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن و ازرة اإلحصاء والبرمجة التطبيقية الهندية ،أن االقتصاد
الهندي سجل نمواً بمعدل  %7,7من إجمالي الناتج المحلي خالل الربع األخير من العام المـالي
المنتهى في  31أذار  ،2018لتحتفظ الهند بلقب أسرع االقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم.
كما أضاف التقرير الذي نشرته الو ازرة الهندية ،إلى أن االقتصاد الهندي سجل نمواً سنوياً خالل 2017
بمعدل  ،%6,7حيث كان مع ـدل نمو االقتصاد الهن ـدي خ ـالل ال ـربع الث ـالث م ـن ع ـام  2017ه ـو %7
حيث كـان أس ـرع االقتصادات الكب ـرى نم ـواً.
 قرر البنك المركزي في الهند زيادة معدل الفائدة للمرة األولى منذ عام  ،2014مع مخاوف أن يؤديارتفاع أسعار الوقود إلى ضغوط تضخمية في الهند .حيث أعلن البنك المركزي عن زيادة معدل الفائدة
األساسية بمـق ـ ـدار  25نقطة ف ـ ـي األس ـ ـاس إل ـ ـى  ،%6.25حيث حـ ـ ـ ـدد الب ـن ـك المـ ـ ـركـ ـزي الهنـ ـدي
مسـ ـ ـتوى التضـخم عن ـ ـد المسـتوى .%4
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 ذكر البنك الدولي في تقريره الذي نشر مؤخ اًر حول مسار التنمية في قارة اسيا ،حيث تطرق إلىانحسار معوقات النمو في الهند ،حيث يشير التـقرير الى ان النمو في الهـنـد سيرتفع إلى  %7.3في
السنة المالية  ،2019 -2018والت ـ ـ ـي تبـ ـ ـدأ مـ ـ ـن  2018/4/1إلى  2019/3 /31وبنسبة %7.5
فـ ـ ـي السـ ـنة المـ ـالي ـة  ،2020-2019ويرجع ذلك إلى قوة استهالك القطاع الخاص وزيادة االستثمارات.
 اقترح وزير النفط والغاز الهندي السيد (دار مند ار برادان) ان يكون هناك تعامالً خاصاً بي ـ ـن دولاألوبك والهند وان تحصل األخيرة على نسبة من التخفيض على أسعار النفط الذي تشتريه منهم .جاء
ذلك في اللقاء الذي عقده الوزير مع سفراء الدول المصدرة للنفط أوبك في حزيران  2018في العاصمة
الهندية نيودلهي .من جانبه شكر سفير جمهورية الع ـ ـراق السيد الوزير على دعوته واشاد بالعالقات
الثنائية بين الطرفين وان الع ـ ـراق احت ـ ـل المـ ـركز األول ضـ ـمـ ـن ال ـ ـدول المصدرة للنـ ـ ـفـ ـط إلى الس ـ ـ ـوق
الهن ـدي ـ ـة وضـ ـرورة تطـ ـوي ـر ه ـ ـ ـذه الع ـالقات اإليج ـ ـابية.
 صرح وزير المالية الهندي المؤقت بيوش جويال ،إن مجلس الوزراء وافق في حزيران  2018علىإنشاء مستودعين إضافيين لالحتياطي البترولي االستراتيجي وسعتهما االجمالية  6.5مليون طن .كما
أضاف ان أح ـد المسـتودعين سـعته  4.1مليـون طن ف ـي تشانديخول بوالية أوديشا الش ـرقيـة واآلخـر
سعته  2.5مليون طن في بادور بوالية كرناتاكا الجنوبية .يجدر بالذكر ان الهند إنشات بالفعل ثالثة
مستودعات لالحتياطي البترولي االستراتيجي بسعة  5.33مليون طن في جنوب الهند.

تراجع الروبية الهندية ألدنى مستوى امام الدوالر األمريكي
تراجعت العملة الهندية أمام نظيرتها االمريكية في اآلونة األخيرة بفعل الضغوط التجارية العالمية
وارتفاع أسعار النفط العالمية .وحسب مؤشرات سوق البورصة الهندية العالمي وخالل جلسة تعامالت
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ي ـوم الخميس  ،2018 /7/5انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على االطالق مقابل
الدوالر األمريكي ،عند مستوى تجاوز اـل  69روبية لكل دوالر امريكي .ومنذ بداية العام الجاري
 ،2018بلغت خسائر الروبية الهندية مقابل الدوالر األمريكي ما يقارب ال ـ  %7,4لتكون العملة األسوأ
أداء في آسيا خـالل ع ـام .2018

أسباب الهبوط السريع للروبية الهندية أمام الدوالر األمريكي في وقت قياسي
 أسعار النفط المرتفعة ،كونها ساهمت في التأثير السلبي على تداوالت العملة الهندية ،اذ ان الهندأحد أكبر مستوردي النفط الخام على الصعيد العالمي .حيث تستورد الهند  %80من احتياجاتها
النفطية .وبالتالي ،أصبح الوضع أكثر سوءاً حال إصدار اإلدارة االمريكية قرار وقف شراء النفط الخام
اإليراني .وحسب مصادر و ازرة النفط والغاز الطبيعي الهندية ،تبلغ واردات الهند النفطية من إيران ما
يقارب الـ  %11من احتياجات نيودلهي من النفط الخام .ووفقاً لمحلل في شركة "نومو ار هولدنجر"
ومقرها سنغافورة ،فأن كل زيادة  10دوالرات في أسعار النفط تزيد عجز الحساب الجاري بنحو %0.4
للناتج المحلي اإلجمالي للهند .وبالتالي تدفع معدالت التضخم إلى أعلى مستوى وبمقدار  %30إلى
 .%40نقال عن وكالة "بلومبرج " العالمية.

االقتصاد األمريكي
التقرير االقتصادي االمريكي لشهر نيسان 2018
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انتقادات دولية لخطة ترامب بشأن فرض كمارك على واردات أمريكا من الصلب واأللمنيوم
انضم صندوق النقد الدولي لموجة االنتقادات الموجهة لخطة الرئيس األمريكي (دونالد ترامب)
بفرض رسوم جمركية على واردات بالده من الصلب واأللمنيوم .وتقضي خطة (ترامب) فرض تعريفات
جمركية بنسبة  %25على واردات الصلب و %10على واردات األلمنيوم .وحذر صندوق النقد الدولي
من أن هذه الخطوة ستضر بالواليات المتحدة كما ستضر بالدول األخرى ،وذكر إن دوالً أخرى ربما
تحذو حذو (ترامب) وتدعي ضرورة فرض قيود تجارية صارمة بحجة الدفاع عن أمنها القومي .إذ
تحدث مسؤولون في كندا ،أكبـر مصدر للصلب إلى الواليات المتحدة ،إن هذه الرسوم ستسبب ارتباكاً
على جانبي الحدود بين البلدين ،وهي واحدة من دول عديدة أعلنت أنها ستدرس اتخاذ إجراءات ممـاثـلة
إذا ما مضى الرئيس (ترامب) في خطت ـه.

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على بضائع أمريكية قيمتها  50مليار دوالر
ازداد التوتر التجاري بين الصين والواليات المتحدة عقب رد بكين على خطط أمريكية لفرض
كمارك إضافية جديدة على مئات الواردات الصينية .حيث ذكرت إنها ستفرض  %25رسوماً جمركية
على  106بضائع من بينها فول الصويا والسيارات وعصير البرتقال .ويأتي هذا االجراء بعد نشر
واشنطن قائمة بنحو  1300منتج صيني تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها تبلغ نسبتها .%25
ودرجات نارية صينية الصنع.
أيضاً واستهدفت الواليات المتحدة منتجات من بينها أجهزة تلفزيون ا
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حذر اقتصاديون في وقت سابق من أن الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس (ترامب) لعقاب
الصين قد تؤدي إلى انتقام بكين وتفضي إلى ارتفاع األسعار بالنسبة إلى المستهلكين في الواليات
المتحدة .وجاءت الرسوم االمريكية المقترحة بعد تحقيق ما أمر به الرئيس (دونالد ترامب) في ممارسات
الصين بشأن موضوع حقوق الملكية الفكرية .وقال (ترامب) إن التحقيق توصل إلى وجود أدلة على
مشكالت من قبيل بعض الممارسات التي تضغط بها الصين على شركات أمريكية لمشاركة التكنولوجيا
لديها مع الشركات
الصينية .وقال مكتب الممثل التجاري األمريكي الذي يتولى المفاوضات التجارية إن الرسوم ستفرض
على واردات صينية تبلغ قيمتها  50مليار دوالر.

عجز الموازنة األمريكية قد يتجاوز تريليون دوالر
أ فاد تقرير من مكتب الموازنة في الكونغرس بأن الواليات المتحدة تتجه نحو عجز في الموازنة
السنوية يتجاوز تريليون دوالر بحلول عام  2020بعد التخفيضات الضريبية وارتفاع اإلنفاق العام وقال
المكتب إنه رغم أن هذه التدابير ستدعم االقتصاد األمريكي بشكل مؤقت إال انها ستؤدي إلى تفاقم
الديون طويلة األجل .وأضاف أن ديون الواليات المتحدة قد ترتفع الى مستوى مماثل لمستويات الديون
خالل الحرب العالمية الثانية واألزمة الم ـالية العالمية ،وحذر من أنه سيكون لذلك عواقب س ـلبية خطي ـرة
ع ـلى الواليات المتحدة.
وأضاف التقرير أن الدين سيصل إلى  28تريليون دوالر أي حوالي  %96من الناتج المحلي
اإلجمالي بحلول عام  .2028وسيكون العجز أكبر من ذلك إذا لم تنته التخفيضات الضريبية لألفراد

49

والعائالت كما هو مقرر .سيكون لمثل هذه الديون المرتفعة والمتصاعدة عواقب سلبية خطيرة على
الميزانية واألمة بما في ذلك الحد من مرونة الحكومة في إدخال سياسات جديدة وجعلها عرضة
للصدمات
المالية .ومن المتوقع أن يثير هذا التقرير المخاوف من أن تستغل الصين كونها أكبر دائن خارجي
للواليات المتحدة األمر لصالحها خالل النزاع التجاري الحالي .وأوضح التقرير أن االنفاق سيتجاوز
اإليرادات بمقدار  804مليارات دوالر في السنة المالية الحالية  2018ليرتفع إلى  981مليار دوالر
خالل  .2019وأشار التقرير إلى أن عام  2020سيشهد ارتفاع عجز الموازنة االمريكية إلى 1004
مليارات دوالر أمريكي في حين كانت التقديرات السابقة الصادرة في آيار 2018تشير إلى أن العجز لن
يتجاوز تريليون دوالر قبل عام .2022ويتزايد العجز في موازنة الواليات المتحدة حيث قامت إدارة
(ترامب) بتطبيق إصالح ضريبي من شأنه أن يخفض اإليـرادات كمـا وافق الكـونغ ـرس على زياـدة
اإلنـفـاق بمقـدار  300مليار دوالر تقريبا .ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يرتفع الناتج المحلي
اإلجمـ ـالي الحقيق ـي بنس ـبة  %3,3في عام  2018قب ـ ـل أن يتب ـاط ـأ إلى  %2,4في  2019و%1,8
فـي .2020
الفيدرالي يرفع معدل الفائدة بوتيرة تدريجية
دعم رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي الجديد (جيروم باول) نهج تدريجي فيما يتعلق برفع
أسعار الفائدة األمريكية وقال في كلمة ألقاها أمام النادي االقتصادي بوالية شيكاغو إن التحركات
التدريجية في رفع سعر الفائدة هي الطريق األفضل لتعزيز االقتصاد األمريكي .وأوضح أن رفع أسعار
الفائدة بوتيرة متباطئة قد قلل من مخاطر "ضربة غير متوقعة لالقتصاد" والتي ربما كانت ستدفع
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االقتصاد إلى الركود .وكان البنك المركزي األمريكي قد رفع معدل الفائدة خمسة مرات منذ كانون األول
 2015بما في ذلك زيادة  25نقطة خالل اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي في تشرين الثاني من عام
 .2018وتشير الرؤية المستقبلية للمركزي األمريكي أن يتم رفع سعر الفائدة ثالث مرات خالل عام
 2018بعد ثالث زيادات شهدها خالل عام  .2017واكد (باول وزمالئه) بلجنة السياسات النقدية انه
لطالما استمر االقتصاد في التوسع بنفس الوتيرة الحالية فأن الزيادة التدريجية في معدل الفائدة ستعزز
هذه األهداف على أفضل وجه لتحقق هدف البنك بشأن التضخم البالغ  %2وسوق عمل قوي.

حجم التجارة ما بين العراق والواليات المتحدة
يبين الجدول ادناه حجم التبادالت التجارية اإلجمالية للواليات المتحدة مع العراق لشهري كانون

الثاني وشباط  2018حسبما نشره مكتب اإلحصاء التجاري األمريكي في نيسان .2018
مليون دوالر
العراقية

شهر

الصادرات

كانون الثاني

1,246.7

116.6

شباط

1,180.7

101.3

+1,079.4

المجموع الكلي

2,427.3

217.8

+2,209.5

الواليات المتحدة

الى

أخبار منوعة
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الصادرات االمريكية

الميزان التجاري
+1,130.1

الى العراق

تقرير /اإلسكوا عن "العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية"
عرفت بعض الهيئات الدولية واإلقليمية العدالة بين الجنسين على أنها منطقة حاسمة للتنمية
ّ
على الصعيد العالمي والمنطقة العربية .يهدف التقرير إلى تلبية ما جاء في جدول أعمال التنمية
المستدامة  2030الذي تم إصداره من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة في  ،2015كذلك
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( )1979واعالن بكين ومنصة العمل ( )1995الذي
ُيعرف العدالة بين الجنسين والمساواة على أنها مناطق حاسمة للتنمية عالمياً ،التي تطبق المبادئ
الموضوعة من ِقبل اإلسكوا في الدورة السابعة للجنة المعنية بشؤون المرأة واعالن مسقط الحقاً
( )2016الذي يؤكد االلتزام بالترويج للعدالة بين الجنسين والتوسع في تعريف هذا المفهوم وليس
مجرد القضاء على التمييز على أساس الجنس المتضمن آلية للمساءلة واصالح الفجوات المتباينة بين
الجنسين.
اعتمد التقرير على الق اررات التي تم تبنيها في الجلسة الثامنة والعشرين لإلسكوا التي عقدت في
تونس  2014ويقدم تحليل نصي عن البحث بعد اطالعه على الخلفية التاريخية لتطور العدالة بين
الجنسين في الدول العربية .أن أنظمة العدالة القائمة حالياً في العالم العربي على اطالع بأن لكل من
تقاليد ما قبل اإلسالم وظهور اإلسالم واالستعمار األوروبي تدخل قضائي واضح.
ومع اختالف مصادر القانون ،جعل دور المرأة في تغيير متواصل حيث أصبحت في أوقات معينة
متقدمة نسبة إلى المناطق األخرى ،وفي أوقات أخرى جعلها تبدو مقيدة .كماُ يبين المناخ القانوني
الحالي الص ـراع بين ممثلي الجمـاع ـات اإلس ـالمية والمحـافظين من جهة واألنثى التقدمية والشباب الذي
يقود اإلصالح من جه ـة أخ ـرى.
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يستكشف هذا التقرير معوقات العدالة بين الجنسين بالنسبة للمرأة من خالل الخصوصيات
االجتماعية والثقافية التي تسود المنطقة ،بضمنها تأثير الجماعات على المبادئ األخالقية واالجتماعية
ويسلط هذا التحليل الضوء على الحقائق االجتماعية التي يجب أن تبلغ مرحلة صياغة توصيات
تخص اصالحات العدالة بين الجنسين ،حيث يجب تطوير التحليل النصي عن طريق مراجعة أساليب
أنظمة العدالة الوطنية إلى العدالة بين الجنسين الذي يركز مبدئيا على دراسة أبعاد وتاريخ أنظمة
العدالة المحلية التي أثرت على مفهوم العدالة بين الجنسين على مستوى المؤسسات والتشريعات
ويقيم توافق
الوطنية .كما يقدم التقرير نظرة عن حالة العدالة بين الجنسين من خالل وجهة نظر قانونية ُ
التشريع ات الوطنية اللتزامات البلدان بالمعاهدات الدولية ،كذلك يقدم نص بحثي وتوص ـيات رئيسـ ـية
متق ـدمة عن طريق تح ـدي ـد الفج ـوات فـ ـي التش ـريعات ال ـوطني ـة لض ـمان الع ـ ـدالة بين الجنسين.
يوضح التقرير إمكانية وضع خارطة آليات مؤسسية على المستوى الوطني تسمح لإلناث
بالحصول على الضمانات المؤسسية والتعويض .كما يقدم التقرير توصيات معينة وملموسة لمعالجة
الفجوات المحددة في التشريعات وهي:
أ -خلق وتمكين بيئة تشريعية.
ب -تعزيز قدرات مؤسسات المساءلة.
ج -وتمكين البيئة الثقافية واالجتماعية.
ويتم ذلك من خالل تبني واعتماد أطر العمل الدولية إذ ينبغي تعديل التشريع المحلي والوطني
لتأكيد تلك األطر بما يوفر أساس متين يبنى عليه آليات العدالة بين الجنسين ويعزز ثقافة نبذ التمييز
بين الجنسين.
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يستنتج التقرير بأن هنالك تمييز عبر المنطقة العربية بين االلتزامات الدولية للدول وتشريعاتها
المحلية وتنفيذها .لذلك ،هنالك حاجة إلى قيام الحكومات بمراجعة منتظمة للتشريعات للقضاء على كل
أشكال التمييز في النظام القانوني ،متضمنا األحكام المتناقضة في القوانين الوطنية والتأكيد على
األعراف الدولية التي ترتبط بالمساواة بين الجنسين وهي جزء ال يتج أز تماماً في إطار عمل التشريعات
الوطنية ،كذلك فأن الحكومات بحاجة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة وتحسين التزاماتها لتنفيذ األعراف
الدولية.
أخي اًر ،يجب أن تعمل كل األطراف الحكومية وغير الحكومية معاً لضمان تحقيق العدالة بين
الجنسين وأن يستند هذا التحول على أسس حقيقية على المستويين المحلي والوطني.

ردود الفعل الروسية على العقوبات األمريكية الجديدة
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش

في نيسان  ،2018بأن الحكومة

الروسية بصدد وضع اللمسات النهائية على االجراءات الخاصة بتقديم الدعم للشركات الروسية التي
شملتها العقوبات الجديدة المفروضة من قبل الواليات المتحدة على عدد من الشخصيات والمؤسسات
والشركات الروسية .حيث شملت العقوبات ( )24شخصا و ( )14مؤسسة مؤثرة في االقتصاد الروسي،
وعدداً من رجال األعمال الروس الذين يملكون نسبة كبيرة من االستثمارات داخل روسيا.
أوضحت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى بأن العقوبات االخيرة تمثل رداً على "مجمل النشاطات
الشريرة للحكومة الروسية عبر العالم وهي نشاطات تتواصل وتزداد تحدياً".
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حيث يأتي فرض هذه العقوبات في إطار قانون (مواجهة أعداء الواليات المتحدة األمريكية عبر
العقوبات  )CAATSAالذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس األمريكي دونالد ترامب في شهر آب
 ،2017وأن رفع هذه العقوبات مرهون بموافقة الكونغرس.
أصدرت و ازرة الخارجية الروسية بياناً في هذا الصدد بينت فيه أن روسيا سوف تبقى على نفس
النهج الذي تسير فيه بشأن مواقفها الدولية وأن العقوبات لن تدفع روسيا لتغيير هذا النهج ،وهي تثبت
عج ـز ال ـواليـات المتحدة ع ـن تح ـقي ـق أه ـدافه ـا بالوساـ ـئل الس ـلمي ـة ف ـض ـالً ع ـن أنها تس ـهم ف ـي ت ـوحي ـد
المجتمع الروسي.
سيكون للعقوبات الجديدة تأثير سلبي على الداخل األمريكي ألنها شملت شركات روسية لديها
اتصاالت وتعـاون منذ وقت طـويـل مـع شـركات ومـؤسسات داخ ـل الـواليات المتحدة األمـريكية وتـوف ـر
ف ـرص عم ـل للمواطنين األمريكيين.
سجلت الشركات الروسية انخفاضاً ملحوظا في سوق األسهم التابعة لها يتراوح بين %30-%10
كما انخفضت قيمة الروبل الروسي امام الدوالر ليبلغ ( )62.3روبل للدوالر الواحد بعد أن كان مستق اًر
عند ( ،)57.5ومن المرجح أن تستمر قيمة الروبل باالنخفاض مالم تتدخل الحكومة الروسية عن
طريق اتخاذها عدد من اإلجراءات لرفع سعر صرف الروبل امام الدوالر .في حين ُيبين أجراء الحكومة
الروسية الخاص بتقديم الدعم للشركات الروسية التي شملتها العقوبات المذكورة إصرار الحكومة على
موقفها ويوضح اهتمامها الكبيـر بهـذه الشـركات التي تضم أع ـداد كبيـرة مـن الموظفين وتـوفـر ف ـرص
عم ـل ه ـامـة وتثبـت تـواصلها مـع رجـال االعمـال.

بلوك تشين" والبنوك المركزية
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إن الـ  ":بلوك تشين" هي البنية التحتية التي تعمل بموجبها العمالت الرقمية مثل " البتكوين"
ويعتبرها العديد مـن الخبـراء بمثـابة النقـلـة النوعيـة التـي ستؤدي الــى ظهـور الجيل الثـاني مــن االنترنيت
ويمكـن تعـريف ال ـ " بلوك تشين " أو سلسلة الكتل بأنها عبارة عن سلسلة طويلة من البيانات المشفرة
والموزعة على ماليين أجهزة الكومبيوتر واألشخاص حول العالم ،حيث تسمح ألطراف كثيرة بإدخال
المعلومات والتأكد منها.
تتسم" بلوك تشين " بالالمركزية ،حيث تسمح بإجراء معامالت بين األطراف دون الحاجة الى طرف
ثالث وتتمتع بأعلى درجة من الخصوصية ،وبحماية كاملة في مواجهة التهديدات الخاصة بأمن
المعلومات ،فضال عن مواجهة الجريمة اإلليكترونية .فهي تتكون من قاعدة بيانات أو دفتر حسابات
يومي الكتروني واحد مفتوح المصدر موزع على جميع المستخدمين ويتم تحديثه تلقائيا" عن طريق
خوارزمية حاسوبية معقدة كما تتسم بعدد من المزايا هي الشفافية ،عدم إمكانية تغيير التأريخ ،عدم
قابلية االختراق ،الكلفة البسيطة للتحويل ،السرعة في التنفيذ ،والحفاظ على الخصوصية إضافة الى
تخفيض الرسوم البنكية وتقليل األخطاء البشرية ،مما قدم يؤدي الى تحصين االقتصاد العالمي ضد
الفقاعات المالية.
تمتلك تقنية الـ " بلوك تشين " لها القدرة على تغيير وجه الشـركات التجارية والسيما في قطاع الخدمات
المالية الذي يحتمل ان يكون أكثر القطاعات تأث ار بهذه التقنية الجديدة حيث سجل دخول أكثر من
 700شركة على مستوى العالم في هذا المجـ ـال ،وأرتفع عدد مستخدمي المحافظ المالية التابعة لتقنية "
بلوك تشين " الـ ـى  20مليون مسـتخدم في كانون األول مـن عام  2017مقارنة بنحو  10مــاليين في
التاريخ نفس ــه م ــن عام .2016
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بينت وكالة "رويترز" ان البنوك والمؤسسات المالية تتبنى تقنية الـ " بلوك تشين " في العملة
االفتراضية "البتكوين" بوتيرة أسرع مما هو متوقع ،مع توقع تحول قرابة  %15من أكبر البنوك العالمية
الى طرح منتجات الـ "بلوك تشين" التجارية في العام المقبل وفقا" لما أعلنته شركة أي بي أم التي
توقعت أن يكون لدى  %65من البنوك الكبيرة مشاريع الـ " بلوك تشين" خالل الـ  3سنوات المقبلة.
كما حددت أن أكثر الجوانب التي تحتاج البتكارات "بلوك تشين" هي التسويات والدفعات اإلجمالية،
واألسهم واصدار الديون والبيانات المرجعية.
يرى صندوق النقد الدولي بأن التكنلوجيا المالية والحلول المبتكرة ذات الصلة – مثل العمالت
االفت ـراضية ودفاتـر الحس ـابات الرقمية الموزعة القائم ـة على تكن ـولوجيا س ـلس ـلة مجم ـوعـات البيانـات "
بلوك تشين " ومنصات النظراء يمكن ان تساهم في توفير آليات للمدفوعات العابرة للحدود تتســم
بارتفــاع الكفاءة وزيادة الشفافيــة والمردودية مق ــارنة بـالبنـوك التقـليـدية أو شــركــات تحـويـل األموال التــي
تعتمـد علــى عــالقــات الم ـ ارســلة المصرفية ،وبذلك يمكن التخفيف من حدة التحديات التي يفرضها
انقطاع عالقات المراسلة المصرفية بين الدول.
تبدو العمالت الرقمية منافسا" قابال لالستمرار لعمالت البنوك المركزية ،كما تشكل ضغطا
على البنوك المركزية التباع سياسة نقدية أكثر تشددا وهي تتضمن يتضمن تقويضاً لقدرة البنوك
المركزية على تطبيق سياستها النقدية بطريقة احتكارية وترفض التعامل بالعمالت النقدية.
تسعى البنوك المركزية عندما تشرف على عمليات الدفع والتحويل والتسوية نيابة عن النظام
المـالـي ،الى تـوفير نظـام يكـون آمنا وكفؤاً من أجل خلق ثقة عالية لدى الجمهور حـول صحـة وسـالمـة
النظام المصرفي.
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إن إشراف البنوك المركزية على عمليات الدفع والتحويل والتسوية نيابة عن النظام المالي ،فأنها
تسـعى الـى تـوفير نظام يكون آمناً وكفؤاً من أجل خـلـق ثقة عـاليـة لـدى الجمهـور ح ـول صحـة وس ـالمـة
النظام المصرفي.
بحسب تقديرات البنك الدولي ،بلغ متوسط كلفة التحويل العالمي لألموال خالل العام  2015نحو
 % 7.3في جميع انحاء العالم .وعادة ما يستغرق ارسال تلك الحواالت أياما عدة بسبب مراحل التحقق
والتدقيق فيها ،حيث مازالت عمليات االحتيال والسرقة تعتبر من المشاكل األساسية التي تقض مضاجع
البنوك المركزية عالوة على تحويل األموال من األسواق الدولية ينطوي على العديد من الوسطاء لذا
فأن تقنية "بلوك تشين " تجعـل العديد من هذه العمليات غير ضروري ،كما تسمح للبنوك المركزية
بمراقبة س ـلوك المـودعي ـن بش ـكل مبـاش ـر ممـا يس ـاعد عـلى التصـدي للمش ـاكل األخـرى مثـل غسـل
األم ـوال والتهـرب الضريبي.
يعد البنك الهولندي من أكثر البنوك المركزية جرأة في التعامل مع هذه العمالت ،حيث قام بابتكار
عملته الرقمية الخاصة التي عرفت ب ـ  DNB coinللتعامالت الداخلية ،حيث استنتج البن ـك أن
تكن ـولوجيا " بلوك تشين " قد تكون مجدية في تسوية المعامالت المالية المعقدة.
أما البنوك المركزية في الدول االسكندنافية فتدرس الخيارات المتاحة ومن بينها إطالق عملة e-
 koronaفي السويد التي يتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية وهو امر مماثل لما تقوم به النرويج.
أكد البنك ا ألسترالي ان تقنية بلوك تشين واعدة وستساعد على تحسين كفاءة النظام المالي في مختلف
المجاالت.

أدوار البنوك المركزية العربية
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 يمكن ان تقوم البنوك المركزية بعمل تعاوني مع المؤسسات المالية يتركز في البداية على تطوير كيفية
استخدام تقنية " بلوك تشين " من قبل المؤسسات المالية ،يمكن للبنوك المركزية امتالك او استثمار في
شركات " بلوك تشين " لتطوير النموذج الذي يمكنها من اختبار حاالت االستخدام المحتملة .كما يمكن
للمصارف المركزية ان ترعى دراسة مفصلة تحدد فيها تكاليف وفوائد " بلوك تشين " للنظام المالي على
المديين المتوسط والطـويل.
 تشجيع البنوك التجارية على أن تلعب مجتمعةً أو منفردة دو اًر بار اًز في تطوير " بلوك تشين ".
 تشجيع البحث األكاديمي والتطوير ألخذ تكنولوجيا " بلوك تشين" في االعتبار ودراسة كيفية إدخالها
بشكل واسع في النظام المالي والبنوك.
ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين ال غارد أنه مما ال شك فيه ان هذا التطور السريع
الذي تشهده االقتصادات العالمية واألسواق المالية انما يعزز من الشمول المالي ويتيح مشاركة واسعة
في السوق العالمية وفي االقتصاد بأقل تكلفة وجهد ودرجة عالية من األمان ،ومن هنا قد يكون الدور
المستقبلي للبنوك المركزية فاعالً واساسياً في دخول السباق من بداياته وكسب الرهان من خالل وضع
األس ـس والنظم السليمة التـي مـن شأنها المساهمة في تشكيل نظم المدفوعات والتحويالت وحفظ
البيانات وعدم السماح لما يجري في العالم بوضع مهام البنوك المركزية وسياساتها النقدية في المقعد
الخلفي أو تقليص أثر الس ـياسة النقدية وفعـ ـاليتها.

"الهيئات المالية العربية "تطلعات جديدة للتنمية"
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 استضافت المملكة األردنية أعمال الجلسة السنوية للهيئات المالية العربية وتضم صندوق النقدالعربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي ،المصرف
العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا ،والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.
 شهدت أعمال الجلسة لهذا العام تغيرا" ملموسا في رؤية الهيئات الستراتيجياتها الداعمة للتنميةفي مـوقع انتشارها ،وبخاصة لجنة تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ،والدفع باتجاه تصويب
سـياسـات الـدعـم ورفعهـا عـن ع ـدد من السـلـع وفـي مقدمتها الطـاقـة ،بما يسـاهم في تحقيق كفـاءة
المـوارد االقتصادية.
 تلعب الهيئات والصناديق العربية دو ار مهما في تمويل ودعم برامج التنمية االقتصاديةواالجتماعية ،لتحسين واقع البنى التحتية في الدول العربية وتطوير بيئة األعمال واالستثمارات
والتجارة العربية البينية عبر تنسيق التشريعات وسياسة اإلصالح المالي واالقتصادي.
 تواجه الدول العربية في الوقت الحالي تحديات مشتركة أبرزها تباطؤ النشاط االقتصادي ،ارتفاعمستويات البطالة ،خصوصا بين فئتي الشباب والمرأة ،وانخفاض القدرة التنافسية لالقتصادات
العربية وجميعها تؤثر سلبا على المجتمعات العربية ورفاهية مواطنيها ،ما يتطلب تبني سياسات
مشتركة تساهم في زيادة إنتاجية المنطقة ورفع تنافسيتها.
 انخفاض وتيرة النمو االقتصادي في الدول العربية ،في ظل انخفاض العائدات النفطيةوالمتغيرات الجيوسياسية حيث بلغ في عام  %103 2017نزوال من  %2في العام .2016
 ان الظروف الراهنة تستدعي دو ار أكبر للهيئات المالية العربية عبر دعمها سياسات اإلصالحالتي تبناها عدد من حكومات المنطقة وتبني استراتيجيات تنويع الهياكل اإلنتاجية والتصديرية
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بهدف دعم االستقرار االقتصادي ،الى جانب تيني اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية الداعمة
لت اركم رأس المال المادي والبشري بما يخفض معدل البطالة والفقر.

شارك في الجلسات:
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
بلغت قيمة اجمالي القروض المقدمة منذ تـأسيسه نحو  458مليون دينار كويتي توزعت على 562
مشروعا في  17دولة عربية وقد قرر مجلس محافظتي الصندوق على تخصيص نسبة  %10من
األرباح الصافية لعام 2017لمصلحة الشعب الفلسطيني.

 صندوق النقد العربي
 oيعمل الصندوق على تطبيق خطتين زمنيتين ،األولى بدأت مع العام 2015

وتنتهي في العام

 2020في حين تمتد الفترة الثانية حتى عام  2040مقسمة على مراحل وتهدف أن يكون الصندوق
الشريك األقرب ال ـى ال ـدول العربية ف ـي تفاع ـلها مع التطورات لتعزيز مسيرة االستقرار والتطـويـر
االقتص ـادي والمالي والنقدي.
 oان مستويات النمو المتوقعة للسنوات الثالثة المقبلة والمقدرة بنحو %2.5لن تساعد على حل
معضلة البطالة لدى الشباب العربي ،التي سجلت  %29خالل العام المنصرم بما يزيد ضعفي
معدالتها لهذه الفئة على مس ـتوى العـالـم.
 oمن الحلول التي يعول الصندوق عليها لتحسين مستويات النمو ،دعم توجهات المنطقة بخفض
مستوى العجز في الموازنات العامة للدول العربية بعد بلوغه  %10من اجمالي الناتج المحلي.
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المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا  /نتائج تاريخية وتقديمات إضافية
أبرز األهداف المستقبلية انشاء نظام كامل وحديث ألمن المعلومات بدء إجراءات الحصول على

شهادة االيزو والتصنيف االئتماني للمصرف ،اعداد استراتيجية عشرية لنشاط المصرف.

 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
أبرز النتائج التي حققتها المؤسسة ،ارتفاع إيرادات المؤسسة الى  27.5مليون دوالر خالل عام
 2017وهي األعلى في تاريخ المؤسسة محققة أرباحا صافية بقيمة  17.6مليون دوالر ،بزيادة بلغت
نسبتها % 147.8عن العام الماضي .وقد ساهمت هذه النتائج في احتفاظ المؤسسة بتصنيفها االئتماني
المرتفع ،وللسنة  11على التوالي ،عند درجة ( (AAمن قبل مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند
بورز.
 الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي
ت ـؤكـد الهـيئـة عـلـى أهـميـة تـفعيـل القـط ـاع الخ ـاص ،والتـركيـز عـلى الش ـركات النـوعيـة ف ـي هذا
المج ـال.
وتم اإلشارة الى وجود حاجة الى تعزيز مناعة اقتصادات دول المنطقة من خالل بناء
االحتياطات الوقائية الالزمة لتحقيق االستدامة المالية ،وتسريع وتيرة النمو في المدى القصير وتع ـزيز
اس ـتم ارريته من خالل اإلصالحات الهيكلية وضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو االقتصادي.
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معهد صناديق الثروة السيادية
 كيف يستثمر صندوق المعاشات العامة؟ يمتلك صندوق المعاشات العامة من التمييز والخصوصية ماُيفرقه عن األنواع األخرى من االستثمارات المؤسسية  ،إن مجتمع المستثمرين الذي يقع ضمن تعريفنا
لصناديق المعاش متعدد ومتنوع  ،إذ ُيحصي هذا التقرير  115مؤسسة استثمارية تحت مظلة  70سلطة
دولية  ،مقسمة بحسب التطور الجغرافي واالقتصادي  ،وألسباب خاصة بدراستنا  ،فقد سلطنا الضوء على
 16صندوقاً تشكل أصولها الثلثين من المجتمع االستثماري  ،وبغض النظر عن خصوصية كل صندوق
من صناديق المعاشات  ،فقد تم بعض العناصر المشتركة بحسب عملية التطور في أصولها للعقد
المنصرم .
 احتفظت مجموعة تيماسيك بصافي محفظة استثمارية وصل إلى  308مليارات دوالر حين كشفت عنذلك في تقرير جديد له ـ ـا فسجلت ص ـافي محفظة اس ـتثمارية بقيمة صافي وض ـ ـع نقـ ـ ـدي للس ـ ـنة المـ ـالية
الت ـ ـي تنتهي ف ـ ـي  31مـ ـارس ُ .2018ي ـ ـ ـذكر أن تماسيك هي شركة استثمار سنغافورية تتخذ من سنغافو ار
مق اًر لها وتتمتع بخبرة كبي ـرة فـ ـي مجال اإلع ـ ـالم والتكنولوجيا وتعد األكثر تطو اًر في جنوب شرق آسيا
للحقبة االخيرة.
 أطلقت شركة أبل للصناعات التكنولوجية مشروعها الستثمار الطاقة النظيفة في الصين بقيمة 300مليون دوالر ،والذي يهدف إلى ربط مورديها الصينيين بمصادر الطاقة المتجددة ،وهي خطوة تقع ضمن
التزام الش ـركة بمعـالجة تغيـر المناخ باسـتخدام مشـاريع الطاقة الشمسية وطـاقة الرياح بالتعاون مـع
مجمـوعـة " دويتشه بنك " األلمانية.
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 السعودية تتعهد بااللتزام بمبلغ  10مليارات دوالر أمريكي لجنوب أفريقيا. وسعت مجموعة ( )CPPIBالشركاء مع مجموعة ( )LONGFORمن هونك كونغ ومجموعة BEJINGالتــي تـعتمــد عــــلى ( )LONGFORالقـابضـة المحــدودة شـــراكتـهما لالســتثمــار فـــي
مجــــال العـقـار.
 مجموعة  GICاالستثمارية القابضة تحافظ على موقعها باستمرارها العمل على االستثمار الحذر.شركة االتصاالت الكازاخستانية  Kazakhtelecomعلى مشارف اتفاق مع شركة kcell

-

لالتصاالت ،حيث حصلت الشركة الكازاخستانية على الموافقات الحكومية لشروط عدم االحتكار للحصول
على  75%من أسهمها في  kcellبالتعاون مع قاعدة شركة تاليا الس ـويدية ومشـغل خـدمات االتصال
التركي ُ ، Turkcellيذكر أن  Kcellهي شركة كازاخستانية  ،تُعد من أوسع مشغالت االتصال الهاتفي
.

 قام بنك  Natixis IMاالستثماري بشراء  %24.9من أسهم شركة  WCMإلدارة االستثمار ،حيثوقعت عقداً بذلك ،إذ ُيذكر أن بنك  Natixisمن البنوك الفرنسية الناشئ من اندماج عمليات إدارة
األصول وصيرفة االستثمار عام .2006
 لماذا يعاني صندوق المعاشات الكندي من األسهم الخاصة؟ يعرف صندوق المعاشات الكنديباالستثمار المباشر ،السيما في فئات األصول مثل األسهم الخاصة والبنى التحتية.
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