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 المالية العربية والعالمية و تقرير عن أهم التطورات االقتصادية 

 1920 تموز - الخامسالعدد 
 
 
 

 العراقاقتصاد 

 البنك المركزي العراقي يقود انتقاله رائدة للسياسة النقدية في العراق

 العالق خالل المؤتمر السنوي الرابع للبنك يالدكتور علأكد محافظ البنك المركزي العراقي       

البنك تمكن من سحب ان ، ان البنك بات يمثل انتقاله رائدة في السياسة النقدية بالعراق الفتا الى العراقي

" الصدمة االقتصادية" التي تعرض لها العراق من خالل التيسير الكمي، وقد شهد المؤتمر مشاركة 

راقيين ــين ومصرفيين عومي وقطاع خاص ومختصين واقتصاديـعة بحضور حكـعربية ودولية واس

ره ـمــؤتـــك مـبنـد الــــقـوع ي،ــربــد العــنقــندوق الــص لس ادارةـجــم ســرئيو  وعرب وأجانب

 تناول حيثطيات واالتجاهات"، المركزي ... المع كــوي للبنــنمـدور التــــال"ار ــعـــت شــحــت

 أساسيين هما البعد التنموي للسياسة النقدية والدور التنموي للقطاع المصرفي. نيرمحو

يأتي انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يتطلع فيه العراق للبدء بعملية اإلصالح االقتصادي وتحقيق      

هود االستقرار االقتصادي وفق ما ورد بالمنهاج الحكومي، كما يأتي انعقاده لمراجعة وتقييم الج

الواضحة التي بذلها البنك المركزي في ظروف الصدمتين االقتصادية واألمنية وهو تأكيد على نجاحه 

وفي دعم االقتصاد الوطني اثناء االزمة االقتصادية والمالية  2018في تحقيق خطته السنوية لعام 

 والحرب على اإلرهاب. 

بين السياستين النقدية والمالية، والثانية تضمن المؤتمر ثالث جلسات، االولى بحثت في العالقة     

تعلقت بدور الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص )تجارب دولية(، فيما ناقشت الجلسة الثالثة 

 البعد التنموي للسياسة النقدية في العراق. 

في وسياساته التي اعتمدها نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفة  البنك المركزي إجراءات شكلت     

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 

 اإلرهاب.   على الصمود االقتصادي وفي تحقيق النصر الناجز

ود واإلجراءات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية واإلجراءات التطويرية استطاع ومن خالل الجه

والتي تستهدف تحقيق االستقرار االقتصادي  (2020-2016البنك رسم وتنفيذ استراتيجيته للسنوات )

والبناء الهيكلي والمؤسسي واالستثمار األمثل في الرأسمال  المالي وتحفيز النمو االقتصادي والشمول

البشري من خالل إنجازات أبرزها استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي 

% وعلى مستوى من االحتياطات األجنبية ضمن معدالت 2والمحافظة على التضخم بنسبة ال تزيد على 
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رتبة الثالثة مليار دوالر وبالم 62ايير الدولية، حيث بلغ االحتياطي األجنبي للعراق بحدود ـالمعوفق تت

% وفقاَ آلخر معيار دولي لقياس الكفاية وتحفيز القطاع المصرفي 160عربياَ وبنسبة كفاية تجاوزت 

 تنظيمياَ واشرافياَ ورقابياَ 

 

وتأسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كاالمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل 

 29تشغيلية والتوعية المصرفية وإصدار قانون غسل األموال اإلرهاب وإدارة المخاطر االئتمانية وال

وتطوير أنظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع االلكتروني بالتجزئة وبواسطة  2015لسنة

  IFSRالهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية 

يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يومياَ في تحفيز عمليات  ،الشفافية واالفصاحانسجاما مع مبدأ 

الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان 

ل ـعيـوتف %22,6بتها ــت نسـلغـي بـي والتـرفـصـاز المــي الجهــات فــابــالذين ليس لديهم حس

 طة.ـرة والمتوسـع الصغيــاريــويل المشــمــادرة تــبم

أضاف العالق، ان " البنك المركزي بات يمثل انتقاله رائدة في السياسة النقدية بالعراق، وحتى على 

" تحفيز القطاع الحقيقي تجسد في السياسة النقدية  صعيد الشرق األوسط وشمال افريقيا" مبيناَ ان

 تريليون دينار 5منها مبادرة اإلقراض الصناعي والزراعي والتجاري بمبلغ  من خالل مبادرات كثيرة،

مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف من خالل المصارف الخاصة  فضالَ عن

 والعامة وهي األكبر في تأريخ العراق".

 التي تعرض لها العراقالمركزي تمكن من سحب الصدمة االقتصادية وتابع الدكتور العالق ان "      

 ". حواالت الخزينة شراء من خالل التيسير الكمي، أي ضخ السيولة الى السوق من خالل

عمل البنك تجاه القطاع المصرفي أوضحت ممثل البنك الدولي في العراق "يارا سالم" من جهتها     

بإصالحات كبيرة ورائعة وخطى البنك المركزي خالل الفترة الماضية قام العراقي الخاص قائلة، ان " 

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 

لدعم الذي يقدمه البنك الدولي للقطاع المصرفي مبينة انه " بالنسبة ل“التنمية في مختلف ارجاء العراق 

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 

 يز بشكل أساسي على نظام الحوكمة في مصرف الرشيد والرافدين"في البنوك المملوكة للدولة والترك

، كبيرا بحذفه من الالئحة السوداء بالنسبة لدعم اإلرهاب " العراق حقق إنجازاَ وأضافت سالم، ان     

، وأيضا قام البنك الدولي بدعم العراق فيما يتعلق بموضوع الشمول المالي، ويعتبر إنجازا كبيرا  

، هذا المجالالنقد العربي يعمل حاليا" ضمن مبادرة لدعم العراق في التقدم في  وأضافت ان صندوق

ضمن مبادرة دعم الشمول المالي في العالم العربي، ويعمل البنك الدولي مع صندوق النقد العربي سويا 

 يرة في هذا االتجاه من قبل مختلفجهود كب وهناك المالي،على وضع خارطة طريق للشمول 

العراقية وخاصة مصرف الرافدين"، مشيرة الى ان " المحور االخر الذي نعمل عليه هو  المصارف

 اقراض المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير لما يقوم به البنك المركزي عبر برنامج تمكين.
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 شهادات إيداع إسالمية  العراقي يبيعالبنك المركزي  

نه " تم بيع أ مليار دينار مبينا   50لبيع شهادات إيداع إسالمية وبمبلغ اقر البنك المركزي اجراء مزاد      

 مليار من هذه االصدارية وبأعلى سعر للمزادات التنافسية". 38شهادات بمبلغ 

ا ـارف فيمـمن المص ن " عدد المشاركين الذين شاركوا في المزاد شمل عددا  إوأضاف البنك المركزي  

 فاز مصرفان باإلصدارية". 

ون ــة لتكــادات إيداع إسالمية على انموذج المرابحــهـدار شــي الى اصـراقــويتجه البنك المركزي الع

 أداة مالية إسالمية فاعلة.

 2018مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون خالل  33من  أكثرالبنك المركزي يمنح 

انطالقا" من المساهمة في دعم االقتصاد العراقي انه " له  في بيان البنك المركزي العراقي أعلن     

بإعالن البنك المركزي عن مبادرته الواحد تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منحت 

 نإلقراض المواطني 2018مليار دينار خالل العام  23المصارف المشاركة في هذه المبادرة أكثر من 

 ".الراغبين بإنشاء مشاريع جديدة 

وأضاف البنك، ان اجمالي المبالغ الممنوحة الى المصارف منذ انطالق مبادرة تمويل المشاريع      

مليار دينار توزعت  73بلغت أكثر من  31/12/2018ولغاية  2015الصغيرة والمتوسطة في العــام 

% 25والخـدمــات  %59تلك المشــاريــع عــلى مختلف القطـــاعــات كــانت نسبة القطاع التــجــاري 

 % ". 4% والــزراعـي 12والصنــاعــي 

 اهليا   مصرفا   23منها  مصــرفا   24ان المصارف المشاركة في هذه المبادرة  الىوأشار البنك      

، تراوحت مبالغ اإلقراض لهذه المشــاريع من خمسة ماليين دينار الى واحدا   حكــوميا   ومصــرفا  

 مليــون دينار بعــد موافقة البنك المركزي". 100الممكن ان تصل الى خمسين مليون دينار ومن 

ن جميع العــراقيين يحق لهــم التقــديـم الى مبادرة تمويل المشاريع الصـغيرة والمتوسطة أويــذكــر     

ا وان مــن خــالل الموقع االلكتروني الخاص بالمبادرة شرط تحقـق العمر القــانــوني للمقترض ال ســيم

 فــوائــد القــروض مدعومة وبإجراءات ميسرة.

 االقتصاد المصري 

 البنك المركزي المصري يخفض الفائدة
% لتستقر المعدالت الحالية 1خفض البنك المركزي في مصر معدل الفائدة واإلقراض بواقع       

%، عقب تراجع في معدل تضخم أسعار المستهلك للشهر الثاني على 17.75و %16.75عند 
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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.

% من خالل عمليات ضبط 13زي خفض معدل التضخم للفترة المقبلة إلى يستهدف البنك المرك     

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 

ن المدفوعات وثبات الدوالر الجمركي. وأن قرارات رفع الفائدة في الفترة األخيرة جاءت أقل وتحسن ميزا

بقرار التعويم المتصاص السيولة من األسواق، ومقاومة التضخم الذي بلغ مستويات حادة االرتفاع وهو 

تثمار ــــهادات االســــــوغ مبيعات شــــلـــبد ــــــل بعـــي تحقيقه بالفعـــة فــــديـــــقــات النــــلطـــالهدف الذي نجحت الس

 مليار جنيه. 900ي ـــوالــــ% ح20د ــــائــــــذات الع

رج خفض الفائدة تحت اإلجراءات النقدية التوسعية التي تستهدف دعم نشاط اإلقراض في ندي       

االستثمار وحث المستثمرين على القطاع المصرفي وتقليل تكلفة التمويل للمقترضين الجدد ما يدعم 

و ــسحب رؤوس األموال من البنوك وتوجهها إلى العمل في األسواق، ما ينعكس إيجابيًا على النم

 ادي.ـاالقتص

% مقابل القراءة المسجلة في 14.4هبط معدل التضخم العام في مصر في شباط الماضي إلى

خم األساسي الذي يستثني أسعار الغذاء %، كما تراجع معدل التض17.1كانون الثاني الماضي عند 

 وأرجعت % وفقا للبنك المركزي المصري14.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 11.9والطاقة إلى 

السلطات النقدية في مصر هذا االنخفاض إلى إجراءات التقييد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خالل 

 راض واإليداعات.ـــالفترة الماضية، أبرزها رفع معدل الفائدة على اإلق



5 
 

يرجع االتجاه الحالي في خفض الفائدة إلى أن إجراءات رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف في       

بدأت تؤتى ثمارها وأسفرت عن خفض معدل التضخم الذي ارتفع بعد قرار  2016الثاني تشرين 

%، ما قد يخفف من األعباء الواقعة على كاهل المصريين بسبب 30التعويم إلى مستويات تجاوزت 

 إجراءات اإلصالح االقتصادي التي تتخذها الحكومة المصرية.

مصر تحسنًا ملحوظًا في الفترة األخيرة ليتراجع عجز كما شهدت قراءة ميزان المدفوعات في        

مليار  904مقابل  2018النصف األول من العام المالي مليار دوالر في  304الحساب الجاري إلى 

 %.64دوالر سجلها العجز مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي أي حوالي 

الدوالر الجمركي، وهو وحدة محاسبة دافعي أعلنت وزارة المالية المصرية عن تثبيت سعر       

الرسوم الجمركية التي ال ينطبق عليها سعر الصرف السائد للجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي، 

 جنيه للدوالر، وفقا للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية. 16توى ـــعند مس

ية بين األدوات، في السيطرة على التضخم يستخدم معدل الفائدة عالميا كأداة، هي األكثر فاعل     

وضبط األسعار. كما ُيوظف خفض الفائدة للتشجيع على االستثمار خارج القطاع المصرفي لتعزيز 

استنادا إلى النهج التوسعي الحالي للسياسة النقدية في مصر، الذي يعتمد على  النمو االقتصادي

فض البنك المركزي الفائدة مرتين على األقل خالل خفض الفائدة، جاءت التوقعات من الخبراء بأن ُيخ

. رغم ذلك، هناك خطر وحيد يواجه البنك المركزي في مساره الحالي نحو التوسع النقدي 2018عام 

 وخفض الفائدة، وهو 

االرتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية التي قد تدفع التضخم إلى االرتفاع من جديد ويستلزم اإلبقاء 

  .تمل في أسعار المستهلكالمحد معدل الفائدة دون خفض لمواجهة الصعوعلى 
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 انحسار قدرة مصر على االقتراض
 

األصول في تقرير صدر عنها مؤخرًا إمكانية تراجع  إلدارة كابيتال(أي  )سيأوضحت مؤسسة        

جاذبية السندات المصرية لمستثمري أدوات الدين بعد ان أصبحت من كبرى الوجهات التي يقصدها 

(، اذ 2016الثاني / )تشرينأدوات الدين في األسواق الناشئة منذ تحرير أسعار الصرف في  مرومستث

تثمرين ــجل للمساذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة األان خفض أسعار الفائدة ربما يقوض من ج

 األجانب في األشهر المقبلة.

الوجهات في العالم جذبا الهتمام مستثمري المحافظ  أكثر كإحدىبرزت مصر في العام الماضي       

 % مع رفع البنك المركزي22جل مستوى بعدما المست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة األ

 خذ في االرتفاع.لكبح التضخم اآلأسعار الفائدة 

كبيرة من المشترين األجانب والعملة  جلبت أدوات الدين المرتفعة العائد إلى مصر اعداداً        

ها بشدة، لكن بثمن باهظ، اذ تعتمد مصر على االستيراد وتعول على التدفقات يالصعبة التي تحتاج ال

ي ظل غياب تدفق االستثمار األجنبي المباشر ـارية فـالمعامالت الجالدوالرية لتمويل عجز ميزان 

 افية.ـرة كــوتيــب

نحو األجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى  ازاتحي، قفزت 2017بحلول كانون األول من   

(، 2016( مليون دوالر فقط في منتصف عام )60ما يزيد قليال على )( مليار دوالر، ارتفاعًا ب20)

اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة  إطاربتعويم الجنيه في  رةاهقالقبل ان تقوم 

 (.2011انتفاضة عام )( مليار دوالر، وهو ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا عن البالد بعد 12)
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جل توفير السيولة من العملة السندات الدولية من أ على بيعتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير       

ن باعت منتصف الشهر الجاري سندات ، فقد سبق لمصر أةالصعبة لسد العجز الحاصل في الموازن

 اـلـضوء طلبات شراء تخطت  سنة( في 5-10-30( مليارات دوالر على ثالث شرائح )4دولية بقيمة )

( 5) ألجل( % 5.58ؤخرًا بين )الدولية التي طرحت م عائد السنداتتراوح ي( مليار دوالر، و 12)

 رية.ـوفقًا لوزارة المالية المص ( عاماً 30( ألجل )% 7.9أعوام، و) (10) ألجل( % 6.59أعوام، و)

 

 ( مليار دوالر82.9ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى )
 
د ــــارجية قــون مصر الخـــالي ديــ، ان اجم30/5/2018ركزي المصري بتاريخ ــــلن البنك المــــأع      

ان ارتفاع الديون الخارجية  المركزيوأوضح  ( من العام نفسه.)حزيرانمقارنة بنهاية  %( 4.9ت )جلـــس

وأسعار ( مليار دوالر، 2.9يرجع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيالت بنحو )

 مام الدوالر األمريكي بنحو مليار دوالر.أمعظم العمالت المقترض بها  صرف

الفترة من  دوالر خالل( مليار 8.6)ن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت أ أشار المركزي، إلى      

 وــة نحــوعــدفــالم دةــائــدوالر، والف( مليار 7.5ددة )ــالمس اطــــاألقستبلغ ( )2017تموز إلى كانون األول )

الناتج المحلي اإلجمالي بلغت  إلىن نسبة رصيد الدين الخارجي أ مليار دوالر(، مضيفاً  (1.1))

 ًا للمعايير الدولية.ــمنة وفقدود اآلــبة في الحــذه النســما زالت ه( و % 36.1)

الذي تم جمعه من النقد األجنبي ي من أهم أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر هو زيادة االحتياط   

ادل ثلث ــــــا يعـــ( بم% 33لغت )ــاذ بام واحد، ـــــالل عـــــــــداد خــــــــالس واجبةل ـــــجون قصيرة األـــــمن دي

 .2017ام ــــاية عــــاطي في نهــــة االحتيـــقيم
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، ما بين سندات (2017خالل عام ) دوالر مليار (30الحكومة المصرية بسداد نحو ) قامت    

وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك االفريقي للتصدير واالستيراد، وودائع وقروض من دول 

ومية منها هيئة ــات حكـلى جهـات عـى التزامـلباإلضافة إ دية، وليبيا، وتركيا(العربية السعو  )المملكة ثلم

 البترول والتزامات لنادي باريس.

الحكومة المصرية باالقتراض من جهات دولية مختلفة من أجل تنفيذ المشاريع الخدمية  قامت    

عادة تأهيل البنى التحتية، لخدمة المدن الجديدة التي تم تشي كان  حيث دها خالل الفترة الماضية،يوا 

نار ( مليون دي60قيمته ) ةوالبالغ 30/5/2018حكومة الكويتية بتاريخ خرها القرض الذي قدمته الآ

 ثالث محطات كهربائية. ألنشاءكويتي 

 
 استثمار مؤسسة التمويل الدولية في مصر

 
، ان استثماراتها 8/8/2018مجموعة البنك الدولي بتاريخ  عضو الدولية،أعلنت مؤسسة التمويل        

زيران( ح 30( الذي انتهى في )2018المالي )( مليار دوالر خالل العام 1.2في مصر بلغت )

 الماضي، 

 ة التحتيةـــين البنيــــــل وتحســـمـــرص عـــــق فـــلــي خـــــاهمت فــــــتثمارات ســاالس ذهـــــؤسسة ان هــــوقالت الم

 الد. ــــادي في البـــو االقتصــــمـــز النـــزيـــعـــوت

القطاع الخاص إن  لبدي( )وليدمصر وليبيا واليمن أوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية في   

ن المؤسسة وجهت إ المنتعش هو المفتاح لخلق فرص العمل وتحفيز النمو االقتصادي في مصر، مبيناً 

 -2نقص الطاقة،  -1ة في: ثلتممالالخاص استثماراتها نحو مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع 

صعوبة الوصول إلى التمويل، بهدف  - 4 ،الجنسينعدم المساواة بين  - 3المرهقة، ة ـالقيود التنظيمي
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نه أالبدي، للنمو والرخاء على المدى الطويل، وتابع  للمساعدة في إرساء أساس تلك القضايامعالجة 

 المؤسسةنطاق حصول الشركات الصغيرة على التمويل ودعم الشمول المالي، استثمرت  وبهدف توسيع

البنوك المصرية الخاصة الرائدة، وساعد هذا  أحدالدولي، وهو ( مليون دوالر في البنك التجاري 100)

ر ــوفيــف وتـائــاظ على الوظــلى الحفــاعد عـــــا ســـمم الءــة للعمــمقدمروض الــادة القـى زيـلـك عـالتمويل البن

 د منها.ـزيـالم

لخاص، البنك الدولي التي تعني بالتعامل مع القطاع اأعضاء مجموعة  أحد تعد مؤسسة التمويل     

حيث تقوم بتقديم المشورة، وملتزمة بتشجيع  عضاء،ألس في واشنطن، ولها فروع في الدول امقرها الرئي

، والتي تتميز بفائدتها االقتصادية، وسالمتها المالية المشاريع المستدامة في البلدان النامية األعضاء بها

وافكارها المبتكرة لمساعدة  اتها الفنية وتجاربها العالميةتستخدم مواردها المالية وخبر والتجارية، كما 

من خالل  لسياسية، بهدف خفض إعداد الفقراءشركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية وا

ر ـوفيـى تـإلؤدي ـا يـاص ممـاع الخـالمشاريع الخاصة واالستثمارات في القطفي المبادرة تنمية روح 

 .وال الناس المعاشيةـين أحــم في تحسل ويساهـرص العمــف

( مليون دوالر 800مليار دوالر لمشروعات تنموية في مصر، منها ) (2قدمت المؤسسة نحو )   

( مليار دوالر تم استثمارها العام الجاري على شكل 1.2(، بخالف )2019استثمار جديد مقرر في )

مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إذ إن  ألعمالوتمثل هذه االستثمارات رقمًا قياسيًا  قروض ميسرة،

حيث ضخت خالل  لمدى الطويل للقطاع الخاص في مصرهذه المؤسسة اضطلعت بدور داعم على ا

 ( مليارات دوالر.4( الماضية استثمارات قيمتها )12)السنوات الـ

 اقتصاد السودان
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سودان لإلنباء عن وكالة ال نقلت سيولةجنيه وسط ازمة  100المركزي السوداني يطبع عملة فئة 

( جنيه للمرة 100فئة ) العملةمن ، انه شرع في طباعة فئة جديدة 30/9/2018تاريخالمركزي بالبنك 

الجديدة، والعمالت األمنية الخاصة بها، قبل  بالفئةاألولى، وان البنك يعتزم تنظيم حمالت تعريفية 

 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 

  دالت نمو النشاط االقتصادي.مع حـجم مع

 تعـقـيب

ذي ــيأتي هذا القرار، في ضوء تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك، مع ازدياد في حجم التضخم، ال  -

%(، كما تسبب التخفيضات في الدعم الحكومي الى ارتفاع 66.82وصل في اب الماضي الى )

 عار األغذية.ـأس

ان طباعة عملة جديدة دون تحقيق انتاج حقيقي، في شتى هناك تخوف لدى االقتصاديين، من   -

القطاعات االقتصادية، سيقود الى زيادة التضخم بفقرات سريعة، خاصة وان الجهاز المصرفي 

ن ــوا مــرمــن حــالء، الذيــن العمــحبه مــيتم ســـة ســيولــخ للســر، وان أي ضـهــمتعطش للنقد منذ أش

 م من المصارف.ـهدتـلى ارصــول عــالحص

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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يتوقع ان يحدث طباعة العملة الجديدة، أي تغير على الواقع النقدي في السودان، وكذلك تعزيز ال    -

ة في النظام المصرفي، بعد ان عجزت الحكومة عن ضمان حق المودعين، في سحب نقودهم من ـالثق

 البنوك.

 
 عمانصاد قتا  
 

 دور المصارف في دعم التنويع االقتصادي العماني
 

في إطار النظام المصرفي العماني بدور أوعية ادخار وتمويل، بنوك تجارية أو متخصصة تقوم      

بحيث يمكنها ذلك من اجتذاب مدخرات المواطنين والمقيمين بوسائل مختلفة، خاصة في مجاالت 

وذلك من خالل ما تقدمه من قروض وضمانات تمويل  تثمار وتشجيع المشروعات المختلفةخطط االس

لدى افراد المجتمع العماني بضرورة دعم  عالياً  اقتصادياً خلق وعيًا لمشروعات وذلك يا للكثير من

االجتماعية من جانب، فضال عن مؤازرة خطط وبرامج  المسؤوليةالبنوك في مشروعات ومساندة تلك 

ي ــدة فـــــالجديارات ـل المشروعات واالستثمــــة والتي تشكـالتنوع االقتصادي التي تقوم بها الحكومة العماني

 ر.ــانب آخـا من جـة لهـــات المختلفة ركيزة أساسيــاعـــالقط

تلف البنوك العاملة في بالتنسيق والتعاون مع مخمن جانبه يسعى البنك المركزي العماني،       

والسياسات واألدوات التي يتبعها، والتي نجحت السلطة إلى تنشيط هذا الجانب وفق منظومة الضوابط 

برغم التقلبات التي مرت بها أسواق النفط  ة وكفاءة النظام المصرفي العمانيفي الحفاظ على قدر 

هذا الدور من خالل  يتجلى .بوجه عام خالل السنوات األخيرة العالمية بوجه خاص، واالقتصاد العالمي

بدور مهم من خالل دعم  التنمية العمانيقام بنك  حيث ،الضعيفة لمركزي العماني للبنوكدعم البنك ا
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من  ،مرنالميسرة والمصممة بشكل  القروض وذلك من خالل تقديم ةوالصغير المشروعات المتوسطة 

حيث أحجامها وضوابطها وتسهيالتها لتكون قادرة على االستجابة الحتياجات قطاع المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة في مختلف قطاعات االقتصاد العماني.

 

 اقتصاد البحرين
 

الذي نشره  2018البحرين المركز الرابع عربيًا في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام  احتلت      

 .8/2018/ 15المنتدى االقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي بتاريخ 

تتمتع البحرين ببنية تحتية حديثة وبيئة عمل مواتية لألعمال ضمن إطار مؤسسي جيد، حسبما       

ف في بيئة رغم األداء الضعيو  عن المنتدى االقتصادي العالمي.الصادر افسية العالمي ء بتقرير التنجا

وهو األصغر في المنطقة العربية، صغر حجم سوقها، مع  التي تعاني من عجز مالي االقتصاد الكلي

 الدولية. انفتاحها على االسواقجزئيا من خالل  موازنة ذلكإال أن البحرين تمكنت من 

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 

 تقدمًا في العالم.

التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث أنه التقرير إلى أن على الدول العربية أما عربيا فخلص       

العربي  العالميواصل قة في الجاهزية التكنلوجية، و على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسب

نضاله من أجل االبتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه. حيث لن يكفي االستثمار الذي تقوده 
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ليم ـــوفير تعــــاص، وتـو زيادة مبادرات القطاع الخــنح عـات المجتمـــاقــالحكومات لوحده لتوجيه ط

  ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك االجتماعي. ووظائف

دول مجلس التعاون  اقتصادات ما بينويخلص تقرير التنافسية أيضًا إلى ان الفجوة في التنافسية 

 الخليجي واالقتصادات األخرى في المنطقة، السيما تلك المتأثرة بالصراعات واعمال العنف، قد اتسعت 

مع وعلى الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه االقتصادات، خصوصا  األخير.في العقد 

البلدان ثراٌء في المنطقة ضطر حتى أكثر ا انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما

 في نماذجها االجتماعية واالقتصادية. كالعربية، إلى التشكي

ي ومجموعة البنك الدولي أنه من ـلمـادي العاـره المنتدى االقتصــذي نشـرير التنافسية الـوبحسب تق

ى ــلـــل عــل، بـضــرص أفــي بالضرورة فـمـي، ال يعنلــة أن التحصيل العــختلف دول المنطقي مـوظ فــالملح

 ان.ـي بعض األحيـالعكس ف

ويرى التقرير أنه كلما زاد مستوى التحصيل العلمي، كلما زاد احتمال بقاء الفرد عاطاًل عن العمل، 

ن  وفرص التمويل نادرًا ما يتم توزيعها خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة  الموارد الماليةوا 

ن النظام القانوني المعقد يحد من  إمكانيةوذلك على الرغم من  والراسخة، البنوك على التمويل، وا 

وعليه فإن العديد من بلدان  ة ويصعب المبادرات الخاصة بشكل كبير.قالموارد المغل ىالوصول إل

 كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي 

 

 مليون دينار بحريني 112أرباح البنوك التجارية الفصلية تقفز إلى 
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عن األرباح الفصلية للبنوك التجارية  خبراً  21/5/2018نشرت صحيفة البالد البحرينية بتاريخ       

استهلت بنتائج مالية  2018فيه أن البنوك البحرينية المدرجة في بورصة البحرين لعام  أوضحت

، وذلك بفضل أرباح عدد من البنوك 2018المحققة بالربع األول من العام ربحيتها مشجعة مع نمو في 

من العام  إجمالي أرباح البنوك التجارية المدرجة في البورصة بالربع األول تالرئيسية الكبرى، حيث قفز 

مليون دينار في نفس الفترة من العام  99.5مليون دينار مقارنة مع  112.2% لتبلغ 13الجاري بنحو 

2017.         

األرباح، وذلك بمبلغ قدره  ناحية قيمةتصدر البنك األهلي المتحد قائمة أكبر البنوك من  وقد    

مليون دينار إذ تمكن البنك من تحقيق نمو في الربحية خالل الربع األول  65.7مليون دوالر  174.7

أما من حيث التطور في مع ذات الفترة من العام السابق، % مقارنة 10وذلك بنسبة  2018من 

% 267بلغت نحو  هتربحيا في وُ نم الصدارة، إذ حقق اإلسالمي فيمستوى الربحية فجاء بنك البحرين 

  .مليون دينار 2.2، إذ بلغت أرباحه 2018في الربع األول من العالم 

 

 

 

 

 الكويتاقتصاد 
 

 2021مليار دوالر األصول السائلة لحكومة الكويت في  599
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تصدرت الكويت قائمة الدول "السبع الكبار" في نسبة األصول السائلة من الناتج المحلي        

مليارًا اصواًل  477مليار دوالر منها  522بقيمة بلغت  2018% في عام 384اإلجمالي حيث بلغت 

وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز ان يرتفع حيث توقعت  ،Aنحت الكويت تصنيف خارجية ومٌ 

بقيمة تقدر بـ  2012% في عام 406حجم األصول السائلة الكويتية من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

اصواًل خارجية وتتضمن األصول السائلة للكويت، األصــــول المقدرة  562مليار دوالر منها  599

 سات المالية.للهيئة العامـــة لالستثمــــار والودائع الحكومية لدى بنك الكـويت المركزي والمؤس

أشارت الوكالة إلى أن امتالك الحكومات حجمًا كبيرًا من األصول السائلة يشكل دعمًا كبيرًا       

ويمكنها سداد االلتزامات المالية، ويوفر لها احتياطات  لهذه الحكومات السياديةلتصنيفاتها االئتمانية 

ن دون تأثير سلبي كبير في الميزانية حماية كبيرة خالل فترات األزمات االقتصادية أو المالية م

كما يجعلها قادرة على استخدام جزء كبير منها لدعم جدارتها االئتمانية  العمومية للحكومة السيادية،

 في حال وقوع أزمة مالية. وتجنب أي عجز

ة دول خليجية هي االمارات العربي 3قائمة "السبع الكبار" في اجمالي األصول السيادية  تضمنت      

بأن متوسط معدل  النرويج، علماً المتحدة وقطر إلى جانب الكويت في حين تأتي في المرتبة الثانية 

، حيث ان أكثر من نصف الحكومات السيادية AAالتصنيف االئتماني السيادي للحكومات السبع هو

، % من الناتج المحلي اإلجمالي هي دول مصدرة للنفط100السبع التي تتجاوز أصول كل منها 

 تريليونات دوالر. 3حيث يبلغ إجمالي األصول لدى هذه الدول  قطرالكويت، النرويج، أبو ظبي، 

إمكانية حدوث تغيير بسيط في ترتيب الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز ٌيذكر ان هناك       

العام التي تمتد حتى % من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة التوقعات 100أصول كل منها 

، ومن المتوقع أن تحافظ النرويج على مرتبة الريادة من حيث القيمة االسمية وان تحافظ الكويت 2021
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ن يبقى متوسط أتوقع ي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، كماعلى مرتبة الريادة من حيث نسبة األصول 

% من الناتج المحلي 200األصول الحالي للحكومات السيادية إلى الناتج المحلي اإلجمالي قويًا نحو 

 اإلجمالي.

 

 

 

                                                      االردن تصاداق     

   ( مليون لدعم القطاع الزراعي األردن3.1قرض بقيمة )     

حصل البنك المركزي األردني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية، على قرض  -

سنة، وذلك  18مليون دوالر امريكي ألجل  3.1من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة ميسر 

دنية لتطوير المشاريع ضمن مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل المنفذ من خالل المؤسسة األر 

.ويهدف المشروع لدعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص المزارعين والمرأة )   (JEDCO  االقتصادية

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. 

 

( مليون دوالر أمريكي للبنوك الثالثة المشاركة في 2.5ما يعادل ) األردني بإقراض المركزيقام البنك  -

 ي، ـدولـربي اإلسالمي الـك العـي الكويتي والبنـهذا القرض وهي البنك التجاري األردني، البنك األردن

ك االئتمانية لتقوم هذه البنوك بإعادة اقراض هذه المبالغ للقطاع الزراعي والريفي وفقًا لسياسات البنو 

( 0.6وبما يحقق أهداف القرض، كما سيقوم البنك المركزي بإقراض المبلغ المتبقي والبالغ ما يعادل )
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مليون دوالر أمريكي لشركات التمويل األصغر المرخصة من البنك المركزي ضمن معايير أهلية 

عادة إقراض المبالغ واضحة وشفافة سيتم اعتمادها الحقًا لتقوم شركات التمويل األصغر أيضا بإ

 للقطاع الزراعي والريفي. 

 

حصل البنك المركزي األردني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على قروض ميسرة من  -

البنك الدولي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لتمويل قطاع الشركات الصغيرة 

( مليون دوالر أمريكي وصل منها 320)ه بما مجموعوالمتوسطة بشكل عام وفي القطاعات كافة 

( الف مشروع متناهي الصغر 15( مليون دوالر، أقرضت لما يزيد على )200حتى االن ما مقداره )

%( منها متواجدة خارج العاصمة، كما اسهمت هذه التمويالت بخلق 60وصغير ومتوسط، أكثر من )

لمحافظة على فرص العمل القائمة في هذه ( فرصة عمل جديدة باإلضافة الى ا4500حوالي )

 .المشاريع

 

برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة  االردني المركزييوجد لدى البنك  -

فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة( بسعر  بما)الهندسية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واالستثمارات 

 % 1.75مويل الموجه للمشاريع المتواجدة في المحافظات خارج عمان % للت1فائدة يبلغ حاليا 

( مليار دينار، 1.1للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في العاصمة وبمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي )

( مشروعًا وبقيمة إجمالية 754حوالي ) 2018/6حيث استفادت من هذه البرامج حتى نهاية شهر

( مليون دينار توزعت على القطاعات الصناعية والطاقة المتجددة 518.5وصلت إلى ما يقارب )

( مليون دينار 7.5)(، 33)(، 55)(، 157)(، 266)بمقدار والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات 
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( فرصة عمل جديدة. وقد قام 6500)عن على التوالي، وقد أسهمت هذه التمويالت بخلق ما يزيد 

برامج التمويل  لتوائمبتطوير شروط اإلقراض ضمن هذا البرنامج  2015البنك المركزي في العام 

 المعمول بها لدى البنوك اإلسالمية.

 

 دولة اوربية في مؤشر استقرار القطاع المصرفي 19األردن يحتل المرتبة الثالثة بين       

البنوك في األردن تتمتع بمؤشرات مالية واضحة صحية وسليمة، من حيث أوضح البنك المركزي إن  -

ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وارتفاع معدالت الربحية وتمتع البنوك 

الذي أصدره أن األردن  2017بمستوى مريح من السيولة، وأضاف في تقرير االستقرار المالي لعام 

دولة اوربية في مؤشر استقرار القطاع المصرفي حيث تمت  19الثالثة من بين  احتل المرتبة

 المقارنة مع الدول األوربية لعدم وجود دول عربية طورت مثل هذا المؤشر.

اصدر البنك المركزي تقريره هذا إللقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي  -

لمواصلة االرتقاء به، فضال عن تقييم أدائه والوقوف على والمالي في األردن والجهود المبذولة 

المخاطر التي قد تواجهه، ويقصد باالستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

ن أي اختالالت هيكلية، حيث بموجب القانون المعدل لقانون البنك ـد مـر والحـعلى مواجهة المخاط

توسيع اهداف البنك وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهدافه  تم 2016نة ـزي لسـركـالم

ن نتائج األوضاع الضاغطة التي ـالمحافظة على االس تقرار المالي إلى جانب االستقرار النقدي، وا 

 ىقادر علي نفي األردر تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات بينت أن القطاع المص

 ت اــدمــصل الــتحم
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ر المرتفعة، بما في ذلك فرضيات تفاقم الظروف السياسية واالقتصادية المحيطة بالمملكة اطـوالمخ

 وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف االقتصادية والمالية في األردن.

اكد البنك المركزي انه اتخذ العديد من اإلجراءات لحماية عمالء البنوك والمؤسسات المالية، واهمها  -

نشاء دائرة مستقلة لحماية المستهلك المالي  إصدار تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية، وا 

حماية عمالء البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، علما لليشمل ذلك 

بأن البنك أصدر أخيرا تعليمات لحماية عمالء شركات التمويل األصغر، كما قام بالتعاون مع وزارة 

والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية في المجتمع  التربية

والتي من أهم أهدافها زيادة الوعي لدى األفراد حول حجم االقتراض المناسب نسبة لدخلهم، وبأن 

ه ديونيتـداد مـرد على سـاللجوء لالقتراض يكون لألمور الضرورية مع ضرورة التأكد من قدرة الف

% من الشركات قادرة على 95وبحيث ال تشكل مديونيته عبئا عليه على المدى الطويل، وذكر أن 

االستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة 

 مات. او انخفاض ربحية الشركات، إال ان قطاع الشركات العقارية هو األكثر تأثيرا بهذه الصد

      رف ــار او ما يعـكــة واالبتــاليــا المـوجيـلـال التكنـفي مج  راـوأضاف ان األردن شهدا تطورا كبي -

( نتيجة امتالك األردن بيئة استثمارية تدعم االبتكار، وارتفاع الطلب على التكنولوجيا Fintech)بـ  

المالية والمصرفية تعتمد في إنجازها المالية في السوق األردني، حيث أصبحت العديد من الخدمات 

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 

كل ـروني للخدمات المالية بشـزيز األمن السيبراني اإللكتـوكفاءة وأمان مع االخذ باالعتبار ضرورة تع

 ام.ـع
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الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية  2018ام عفي بداية البنك المركزي أطلق  -

، وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد األعمال لدعم Fin Tech Regulatory Sandboxالتنظيمي 

ال التكنولوجيا المالية، بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات وتشجيع االبتكار والتطوير في مج

المالية الرقمية والكفاءة والفاعلية واألمان في حركة انتقال األموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية 

 ي. ـــالــالرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات المستهلك الم

 

 

 قتصاد لبنانا

 للنهوض واإلصالح فرصة باريسفي  1لبنان بعد مؤتمر سيدر
طوة جريئة نيسان خ 6في  1حقق لبنان من خالل المؤتمر االقتصادي الدولي لدعم لبنان سيدر        

القت نجاحا" الفتا وفقا" لعدد من المقاييس وفي ظل ظروف إقليمية ودولية بل ومحلية غير مالئمة، تمثل 

مليار دوالر على شـكل قروض ميسرة ومنـح شاركت فــي  8و11هذا النجاح في حصول لبنان على نحو 

د استجابة لبرنامج إنفاق استثماري دولة ومؤسسة مالية، وجاءت هذه التعهدات والوعو  50التعهد بهـا نحــو

على البنى التحتية مرفقا" بااللتزام ببعض الخطوات اإلصالحية.

ن ــادية يمكـة واالقتصـية واألمنيـياسـدة السـعـى األصـلــد عـعيـد بــى حـاهرا" الـا" بـاحـر نجـمــؤتـجل المـــس

ا في اآلتي:ـهـراءتــق

ه بلد آخر مما يدل على عكست نتائج المؤتمر االهتمام الكبير ببلد صغير كلبنان قلما حظي ب  -1

ن إقليم لهذا البلد وكأنه حاجة إقليمية ودولية وكأنما يراد له ان يبقى واحة ضم نظرة خاصة

هذا االهتمام ترجم وفي ظروف مختلفة من خالل أربعة مؤتمرات  إن مضطرب مع اإلشارة الى

 عقدت من أجله خالل أقل من عقدين من الزمن.
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واقتصــادية جــاءت النتــائج بمثابــة مظلــة دوليــة رفعــت فــوق لبنــان وتنطــوي علــى معــان سياســية وامنيــة  -2
 واجتماعية.

جهـــة معينـــة بـــدليل ان الوعـــود والتعهـــدات  ىيقتصـــر علـــلـــم  بالشـــمولية حيـــثاتســـم االهتمـــام الـــدولي   -3

بينمـا الثلـث  ،توزعت مثالثه بين البنك الدولي والبلـدان االوربيـة مـع الواليـات المتحـدةو المالية أعطيت 

الباقي جاء من البلدان العربية. وتشير المعلومات فـي هـذا اإلطـار الـى وجـود مسـاع حثيثـة مـن أجـل 

 ابان وكوريا الجنوبية.الحصول على قروض وهبات من الصين والي

الى العـبء السياسـي واألمنـي واالقتصـادي المترتـب علـى لبنـان جـراء  1يعزو البعض نجاح سيدر قد -4

اعــداد النــازحين الســوريين والرغبــة الكامنــة لــدى الــدول االوربيــة فــي تــوفير اســتقرار اجتمــاعي لهــم فــي 

النجاح باعتبار إن إغاثـة النـازحين  تسربهم الى بلدان أخرى اال ان ذلك ال يقلل منلبنان يحول دون 

 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 

  سنويا". 1اصالح مالي بمعدل % 

  هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، إصالحات

 واصالحات قطاعية لتحقيق الفائدة المرجوة من االستثمار في القطاعات.

 .استراتيجية تطوير القطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات 
 

كن ـة ويمـنوات الماضيـدى السـملى ـان عـهدها لبنـلى معطيات شـرتكز )البرنامج االستثماري( عا 

 ي:ــي اآلتــجازها فـإي
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يعاني لبنان من ركود وتباطؤ اقتصادي متفاقم منذ اندالع  االزمة السورية وما تركته من اواًل: 

، وشمل معظم القطاعات 2012تداعيات على لبنان وقد بدأ المنحنى االنحداري لالقتصاد منذ عام 

والرافدة لميزان المدفوعات والمتمثلة بالقطاعين السياحي والعقاري ناهيك األساسية المحركة لالقتصاد 

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 

% متوسط النمو في السنوات السابقة للعام 8الى  7% في مقابل 1.5و 1ما بين  2017و 2011

2010. 
 

 مرين متالزمين: أهذا النمو المحدود الذي ال يغني وال يسمن من جوع نتيجة  نتجثانيًا: 

تردي المناخ االستثماري واالنتاجي نتيجة لعوامل جيوسياسية ال قدرة للبنان على التحكم بها  - أ

االزمة السورية التي أدت الى اضطراب سياسي وأمني والى شلل في العمل الحكومي فضال بسبب 

 امين.ـو عـذي دام نحــعن الفراغ السياسي ال

مما تردي أداء الدولة وغياب هيبتها وتفشي الفساد واالهدار وارتفاع منسوب النزاعات السياسية  - ب

 مناخا طاردا لالستثمار. خلق

   ونتيجة النكفاء القطاع الخاص عن االستثمار وهو المحرك األساسي للنشاط إزاء كل ذلك          

 االقتصادي في لبنان كان البد من اللجوء الى تدبيرين متالزمين:

وجوب تحريك االنفاق االستثماري الحكومي للتعويض ولو مؤقتا عن تراجع نشاط   -1

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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تحسين  السعي الى جانب ذلك باتجاه البدء بإصالحات هيكلية طال انتظارها من أجل -2

 مناخ االستثمار ووقف الهدر ومعالجة الملفات العالقة.

     جاءت رؤية حكومة الرئيس الحريري من خالل برنامج يؤمن االنفاق االستثماري  من هنا،

الحكومي على البنية التحتية مترافقا مع إرادة لتحقيق ما امكن من الخطوات اإلصالحية التي باتت لزامًا 

لتقديم القروض ومن هنا ينبغي ان يقرأ لبنان االلزام اإلصالحي الخارجي التزاما من المجتمع الدولي 

لبنانيا باإلصالح، حيث من دونه ثمة مسار نحو االنهيار وغياب اإلصالح ومعه غياب الدولة أديا الى 

لى أزمات كبيرة في المالية العامة ومن بينها ازمة النازحين التي غابت عنها إدارة سـليمة قادرة ع

 استلهام تجربتي األردن وتركيا فــي مجــال إدارة شؤون النازحين.

في تحقيق الهدف االول من خالل توفير إمكانات مبدئية حتى اشعار آخر  1نجح مؤتمر سيدر      

لإلنفاق االستثماري المجدي المولد للنمو وفرص العمل فأن التحدي الذي يواجه الحكومة هو في تحقيق 

م أي البرنامج اإلصالحي وبالتأكيد هذا االمر هو في عهدة الحكومة الجديدة التي ستنبثق الشرط المالز 

من االنتخابات النيابية والتي حرص رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ان يطلق عليها قبل 

 والدتها حكومة العهد االولي.

ن الحكومة وحسب بل من ــس مـهل يتمكن لبنان من االقدام على اإلصالحات المطلوبة لي  

ة ـويلـة طــتتطلب الئح 1يدرــر سـؤتمـات مـــتثماري ومتطلبــامج االسـرنــي حيث ان تنفيذ البـابــالمجلس الني

 ن التشريعات والقوانين.ــم

إن ذلك يتطلب إرادة سياسية لتحقيق اإلصالحات كما يتطلب وهذا هو األهم رؤية موحدة 

ى دور وحجم القطاع العام والى إعادة هيكلة هذا القطاع انطالقًا من التزام لإلصالح تبدأ من النظرة ال

مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس النواب بما في ذلك اعتماد الخصخصة 
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لبعض القطاعات وما يتطلب ذلك من انشاء هيئات ناظمة مستقلة االمر الذي يحد من صالحيات 

 اق الطائف.ـد اتفـه بعـلى وزارتــا عـلكـذي أصبح مالوزير المعني ال

فـــي ظـــل الجـــواب الصـــعب عـــن إمكانـــات اإلصـــالح، يـــردد رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ســـعد الحريـــري   

باستمرار وفي كل مناسبة عزمـه األكيـد علـى اإلصـالح ويؤكـد ان االسـتجابة لمتطلبـات المجتمـع الـدولي 

واجــب الن فيهــا مصــلحة لبنــان الــذي لــم يعــد ممكنــا أن ليســت خضــوعا إنمــا هــي مســؤولية لبنــان والتــزام 

 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 

يجاد لديه شعور بأن أحدا" قد انتهك سيادته. فالسيادة الحقيقية تكمن في حماية االقتصاد وتحقي ق النمو وا 

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

 
عن تراجع موجودات تونس من العملة األجنبية  2/8/2018أعلن البنك المركزي التونسي يوم 

يومًا مقارنة بقدرتها  70مليون دينار مما قلص قدرة الدولة على تغطية وارداتها إلى  10742إلى 

ظ ، يأتي هذا في ظل تراجع ملحو 2017يوم خالل نفس الفترة من عام 101للتغطية عن الواردات لمدة 

لقيمة عملة الدينار التونسي مع قرار البنك المركزي برفع سعره في المداوالت ليقارب السعر في السوق 

على إطالق دفعة جديدة  6/7/2018الموازي. يأتي هذا بالرغم من موافقة صندوق النقد الدولي في 
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لتونسي الذي مليون دوالر من قرضه إلى تونس كجزء من برنامج اإلصالح االقتصادي ا 250بقيمة 

 سنوات. 4يدعمه الصندوق باتفاق مدته 

شترك في المعركة التي اندلعت تحولت األزمة االقتصادية التي يعيشها التونسيون إلى سالح م

بين رئيس الدولة الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. حيث أعتبر رئيس  اً ر أخي

الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على ، أن 23/7/2018الحكومة في حوار أدلى به في 

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. 

ن لحكومته أولويات من بينها وأضاف أن تغيير الحكومة سيهز ثقة شركاء تونس  الدوليين، وا 

مفاوضات اجتماعية مع النقابات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، باإلضافة إلى الذهاب إلى 

عداد قانون المالية للعام  . وهذا ما يبدو انه انعكس سريعًا على 2019الذهاب إلى السوق الدولية وا 

ليوم تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع مجمل واقع حياة الفرد في تونس الذي يعيش ا

 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 

ن المؤسسات المالية الدولية والجهات االقتصادية والنقدية فضال عن اإليفاء بالتعهدا ت الخارجية، وا 

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 

ى حين االنتخابات القادمة، أصبح هو الرهان األساس الذي تساوم عليه رئيسها إل ءالحكومة وبقا

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    

:    فيهخبرًا جاء  21/07/2018بتأريخ نشر موقع الجزائر اليوم اإلخباري          

مليار دوالر في نهاية  94.529سجلت الجزائر تراجعًا في احتياطاتها من الصرف األجنبي إلى  .1

، حسبما جاء في تقرير بنك الجزائر، وكانت تقدر احتياطيات 2018األول من سنة الفصل 

در ــقي، حيث 2017ون األول ــانـهر كــاية شــي نهـار دوالر فــليـم 97.33ـ ب الصرف )بدون الذهب(

. 2018ن التاريخ أعاله إلى نهاية مارس ـالل الفترة الممتدة مــدوالر خ مليار 2.8االنخفــاض بـ 

آثار متقاطعة خالل ذات الفترة لرصيد شامل سلبي لميزان المدفوعات  ةنتيجويعد هذا التراجع، 

 مليار دوالر. 55.1ين إيجابي لمدخرات احتياطات الصرف ب وتثم

توقع وزير المالية عبد الرحمن رواية، في وقت سابق، بأن احتياطيات الصرف قد تصل إلى  .2

قبل أن تصل قيمتها  2019مليار دوالر في  79.7، والى 2018مليار دوالر في نهاية  85.2

 .2020مليار دوالر في آفاق 76.2إلى 

ر األول، احمد أويحي، بأن انخفاض احتياطي العمالت سيؤدي بالجزائر لفتح باب ذكر الوزي .3

 االستدانة الخارجية، وذلك بشكل استثنائي للمشاريع الكبرى المربحة.

نسبة كبيرة من قيمة صادراتها بسبب تراجع أسعار  2014عام  منذ منتصفخسرت الجزائر        

على حساب الصادرات. وبالرغم من ان الدين الخارجي  تالوارداالبترول، كذلك بسبب زيادة نسبة 

تجاه البنك الدولي الذي أقرض الجزائر،  االتزاماتهيذكر، حيث أوفت الحكومة بكل  دال يكاالجزائري 

مليار دوالر، ووضع شروطا قاسية، ترتب عنها إجراءات تقشفية  32ـ وحسب أطراف غير رسمية ب

إن  إالالعمال في سنوات التسعينات، من ف اآلال ت وتسريح عشراتلق آالف المؤسساتسببت في غ
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، لذلك عمدت الحكومة للسيطرة على تدهور 2016الدين العام الداخلي ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 

 أهمها: احتياطي العمالت إلى عدة أمور 

 مليار دوالر. 30لالكتتاب العام الداخلي، بقيمة  الخزينةطرح سندات  .1

ن البنك المركزي الجزائري عبر طبع العملة دون غطاء، لتمويل العجز الحاصل في ــتدانة مـــاالس .2

( 2017ام ــــي عـــار دوالر فـليـم 8.4( و )2016ام ـــي عــار دوالر فــليـم 14ان )ــــذي كــالميزانية وال

 (.2018ام ــي عــار دوالر فــليــم 21و)

مسبوقة، من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التضخم في البالد،  فرض قيود على الواردات بصورة غير .3

 وفي المحصلة تباطؤ النمو.

إجراءات رادعة للحد من نزيف العملة الصعبة تمثل، بالتدقيق في فواتير االستيراد والتأكد من عدم  .4

لمصدرة التالعب في القيمة الحقيقة للبضائع الداخلة، من خالل التنسيق مع كمارك الدول الرئيسية ا

 .والصين وتركيا ودبي( فرنساـ )للبضائع إلى الجزائر والمتمثلة ب

بأن األوضاع االقتصادية في الجزائر ذاهبة الى التعقيد لألسباب الواردة تقدم ترى السفارة مما       

" بقاء اإلنفاق في المجال العسكري دون تغيير، وخمول أعاله إضافة الى سببين مهمين جدًا وهو

 ". وخاصة الشباب منهم في مجال السعي وراء العمل او تطوره المجتمع

 

 

 لمغرب ا اقتصاد

 أول صكوك اسالمية سيادية المغرب يصدر
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بعـد أكثـر مـن ، أصدرت المملكـة المغربيـة الصـكوك اإلسـالمية السـيادية ألول مـرة فـي تاريخهـا  -

وزارة االقتصــاد والماليــة تفاصــيل هــذا اإلصــدار  وكشــفت ،التشــاركيســنة مــن بــدء العمــل بالتمويــل 

( مليار درهم على مدى خمـس 1مشيرة إلى أن هذه الصكوك السيادية تعتمد نظام اإلجارة بمبلغ )

 %) .2.66)سنوات. وستقدم هذه الشهادات عائدًا سنويًا لمالكيها بنسبة 

تابعــة للدولــة لفائــدة  وتــم إصــدار هــذه الصــكوك مدعومــة بحــق انتفــاع ُمؤساــس علــى أصــول عقاريــة -

صــندوق تــم إنشــاؤه لهــذا الغــرض. وسيســتأجر هــذا الصــندوق أصــوله علــى مــدى خمــس ســنوات، 

 .وسيتم توزيع اإلجارات السنوية لفائدة حاملي شهادات الصكوك

وأوضــحت الــوزارة أن هــذا اإلصــدار األول مــن الصــكوك مخصــص للمســتثمرين المقيمــين، ويتعلــق  -

شاركية والتقليدية وشركات التأمين وصناديق التقاعـد وهيئـات التوظيـف األمر باألساس بالبنوك الت

 .الجماعي للقيم المنقولة

تعطـي لحاملهـا ملكيـة حصـة ، وتطلق الصكوك على أوراق مالية متوافقة مـع الشـريعة اإلسـالمية -

في مشروع منجز أو قيـد اإلنشـاء والتطـوير أو فـي اسـتثمار معـين. وتطـرح هـذه السـندات للبيـع فـي 

 .وق المال لتحصيل مبلغ محدد، والصكوك السيادية أهم أنواعها، وهي التي تصدر عن الدولةس

( مليــار درهــم، وهــو مــا يمثــل 3.6وبلغــت طلبــات االشــتراك فــي هــذه الصــكوك األولــى مــا يقــرب ) -

%(، أمـا البنـوك التشـاركية فتمـت  28( مرات. وتمت تلبية ما يصل إلى )3.6تجاوزًا لالكتتاب بـ )

 .%) 35طلباتها بنسبة )تلبية 

أهمية كبرى لتطوير التمويل التشاركي  أشارت وزارة االقتصاد والمالية إلى أن هذه الشهادات ذات -

 .مــواردهمفــي المغــرب، ومــن شــأنها أن تســمح لمختلــف الفــاعلين فيــه بــإدارة ســيولتهم وتحســين إدارة 
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ـــاعلين فـــي الماليـــة  اكمـــ تعتبـــر هـــذه الشـــهادات بمثابـــة مرجـــع للفـــاعلين المـــاليين بصـــفة عامـــة وللف

ويع آليـــات التمويـــل ـا بتنــــالتشـــاركية بصـــفة خاصـــة، أمـــا بالنســـبة للدولـــة فهـــذه الصـــكوك ستســـمح لهـــ

 .دة المستثمرينـاعـوتوسيع ق

ك التشـاركية إلـى نهايـة منحـت البنـو  فقـدحسب آخر األرقام الصـادرة عـن البنـك المركـزي المغربـي  -

( مليـار درهـم فـي إطـار المرابحـة 2.4( مليار درهم، مـن بينهـا )2.6تموز الماضي قروضًا بلغت )

 .( مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات200للعقار، و)

%( فــي 3.1%( ، و)3.5مــدير البنــك المركــزي المغربــي ان يشــهد هــذا العــام نمــوًا بنســبة ) وتوقــع -

، وتوقــــع انخفــــاض عجــــز الموازنــــة مــــن 2017%( فــــي عــــام  4العــــام المقبــــل، مقابــــل أكثــــر مــــن )

%( فـي العـام المقبـل، وتوقـع ايضـًا انخفـاض عجـز ميـزان 3.3%( خالل العـام الحـالي إلـى )3.7)

%( ، وهي تقريبًا التوقعات ذاتها للمؤسسات المالية الدولية التي 3.7لى )%(  إ4المدفوعات من )

تثني على التطور اإليجابي المسجل في اقتصاد المغرب الذي يتعافى تدريجيًا، بمـا يسـمح بخفـض 

 %(1.9)( المقبلة، وفي المقابل ارتفع صرف الـدرهم 3%( خالل السنوات الـ ) 60المديونية إلى )

 .%( أمام الدوالر0.9خفض )أمام اليورو وان

المغرب على هذه السندات إلعطاء دفعة قوية للمالية اإلسالمية، عبر تعبئـة مـوارد  يعّول :ــةـرؤيـ  

إضـافية مـن أجـل تمويـل أنشـطتها مـن خـالل خمسـة بنـوك تقـدم بعـض الخـدمات البنكيـة اإلســالمية 

فــي عقــد اإلجــارة هــي فــي حالــة أن المســتأجر عنــدما ال  ، إذ ان المشــكلة2018عــام للمغاربــة منــذ 

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 



30 
 

ون هنـــاك اســـتقاللية ماليـــة بـــين المؤسســـة المـــؤجرة ن مـــن بـــين الشـــروط أن تكـــحيـــث ا .للمســـتثمرين

 )الدولة( والمستثمر.

 

 االقتصاد االيراني
 

 القطاع المالي والمصرفي
 

أعلن البنك المركزي اإليراني عن إطالق منظومة )نيما( اإللكترونية بهدف توحيد تعامالت النقد        

شباط الماضي  17األجنبي بمكاتب الصيرفة، وكان البنك المركزي قد شغل المنظومة تجريبيًا في 

بهدف تسجيل تعامالت النقد األجنبي في عدد محدد من مكاتب الصيرفة وسيقدم دورات  2017

وزارة الصناعة والتجارة والمناجم  موستقي بالمنظومة.دريبية لمكاتب الصيرفة التضامنية اللتحاقها ت

بالتعاون مع منظمة التنمية التجارية اإليرانية دورات تدريبية للتجار بهدف اتصال متعاملي سوق 

بين المتحدث باسم البنك وق. ــجام في السـورة االنسـاتجاه بلـرة بـؤثـوات مـالصرف بالمنظومة التخاذ خط

مع البنوك  يد محمد على كريمي بان إيران أبرمت اتفاقيات حول خطوط ائتمانيةـزي اإليراني السـركـالم

 300مليارًا و 55وقصير األمد بمبلغ  ومتوسط االمد للتمويل األجنبي طويل األمد واآلسيويةاألوربية 

 مليون دوالر.

ئتمانية إليران من المرتبة السابعة إلى المرتبة الخامسة خالل كما أشار إلى خفض المخاطر اال      

 مبينًا أن تحسن هذه الرتبة قد رسم آفاقا إيجابية لدخول االستثمارات األجنبية إلى إيران.  2018
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يطاليا وبلجيكا والنمسا،       أضاف ان تنمية العالقات المصرفية مع المصارف األوربية في هولندا وا 

جراء مباحثات مع المصارف العمانية والقطرية هي نتائج  واآلسيوية في الصين وكوريا الجنوبية وا 

 التي أعادت األمل والثقة المتزايدة إلى الشبكة المصرفية اإليرانية.و الجهود المتواصلة للنظام المصرفي 

اإليرانية أوضح القائم باألعمال الهندي السيد دوش اوتام في مؤتمر صحفي ان عددًا من البنوك      

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 أيضًا. وبين القائم باألعمال الهندي انه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آليات االستثمار 

 ية الهندية.ين الوطنيتين اللاير اإليراني والروبلتلتجارة بين البلدين عن طريق العموا

 
 لسياسة المالية الجديدة في إيرانا
 

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 

 نقدية ومالية جديدة تضمنت: وتم في ضوء ذلك إقرار سياسات 5/8/2018

 .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 

الرسمي  للمسافرين وسائر الخدمات العامة كالحاجة الى العالج وبالسعر الحر )السوق( وليس السعر

 ( االف دوالر. 10المدعوم حكوميًا وبما يصل الى )
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 ب الى داخل البالد بدون قيود الى جانب السماح باستيراد ـذهـالت االجنبية والـال العمـإدخـماح بـالس

ة ـة وضريبـونيـانـوم القـع الرسـن جميـاء مـي مع االعفـرانـركزي االيـذهب وفقًا لضوابط البنك المــسبائك ال

 ضافة.ـة المـيمـالق

  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(، 

 ض والطلب.ويتحدد سعر صرف العملة االجنبية وفقا لقاعدة العر 

    السماح للمصارف بافتتاح حسابات لودائع العملة الصعبة للمواطنين وان البنك المركزي يضمن إعادة

 . 7/8/2018تم تنفيذ هذه االجراءات في أصل الودائع مع الفوائد المترتبة عليها بالعملة الصعبة.

 

 راءات ـزمة من االجـة توضيحية ألبعاد هذه الحــرؤي
 إيرانفي لتنظيم سوق العملة الصعبة  والماليةالنقدية 

 
% فقط من مصدري السلع النفطية يساهمون فيها، كما سيتمكن 20تعميق السوق الثانوية التي كان   -

المصدرين الكبار في مجال البتروكيمياويات أو الصلب أو المعادن من عرض عمالتهم المتحصلة 

 للمستوردين وفقًا لقاعدة "العرض والطلب".من الصادرات لبيعها في السوق الثانوية 

نما يمكن للبنك المركزي التدخل في حال  - ان تحرير سوق العملة الصعبة ال يعني تحريرها بالكامل، وا 

يتم ترك تحديد سعر الصرف ام سعر الصرف المعتمد هو العائم الموجه ، إذ ـالضرورة، بمعنى إن نظ

الدولة تتدخل )عبر مصرفها المركزي( حسب الحاجة من لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن 

لب ــرض أو الطــم العـي حجـر فـأثيـالل التــن خـة مـات معينـاهـي اتجـرف فـعار الصــه أسـوجيـأجل ت

 .ةـيـالت األجنبـى العمـلـع
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اهميتها الغاء تصنيف الواردات الى مجموعات ثانية وثالثة وان عملية تحديد واردات السلع بحسب  -

وضروريتها ملقى على عاتق وزارة الصناعة، علمًا إن صادرات إيران من السلع غير النفطية قد بلغت 

( مليار، 15/آذار نحو )20خالل األشهر األربعة األولى من العام اإليراني الحالي الذي يبدأ في 

 يًا.( مليار دوالر على األقل سنو 40ويتوقع أن تبلغ عائدات البالد التصديرية )

يتوقع أن يؤدي تحرير سعر العملة الصعبة الى خفض أسعار المسكوكات الذهبية. أما بشأن ضمان    -

عدم خروج رؤوس االموال مع تحرير سعر صرف العملة حيث سبق أن ساهم الصرافين بعملية خروج 

والذهب الخام رؤوس األموال من خالل الحواالت فأنه مع القرار الجديد أصبح مسموحًا للعملة الصعبة 

 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 بعضها  -

يث سيتم التنسيق بين البنك البعض والتحكم بالسوق الثانوية للعملة الصعبة عبر األسواق المالية، ح

 المركزي وأصحاب رؤوس األموال للوصول الى سبل محددة.

 

 

 
                  عقيب  ت 

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

تطال هذه الحزمة بيع العملة  7/8/2018أولى من العقوبات والتي دخلت حيز التنفيذ فجر الثالثاء

األميركية إلى إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات اإليراني والقطاع المصرفي، بما 

في ذلك التعامل مع اللاير اإليراني والسندات اإليرانية وتشمل ايضًا عقوبات بيع وشراء الحديد والصلب 

ت التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي اإليراني واأللمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرا
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انهار اللاير االيراني بشكل غير مسبوق امام العمالت  عموما، بما في ذلك قطاع السجاد اإليراني.

بسبب تدهور الوضع االقتصادي في البالد وزيادة الطلب على الدوالر من قبل اإليرانيين االجنبية، 

األمر الذي الذين يخشون أن تؤثر العقوبات األمريكية على صادرات البالد من النفط وغيرها من السلع 

ــــــــــم ما نسبته ) معدل التضخـــ٪ فيما سجل 100إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المســـــــــتوردة بنسبة أدى 

ليصل سعر صرف  بحسب السنة االيرانية ، 2018آب  22المنتهية في  12%( في الشهور الـ  9.7

ل ــابــال مقـف ريـ( أل128) 3/9/2018ادف ــن المصــوم االثنيـــة ليــوازيـوق المـــي الســف دوالرــال

خفضت البنوك معدالت الوقت الذي في  . جاء ذلك2/9/2018( ألف لاير سجلها يوم االحد 117.5)

٪، األمر الذي جعل الجمهور يتجه الى سحب ودائعه وبشكل جماعي من  15-10الفائدة إلى 

المصارف واالتجاه نحو شراء الدوالر واليورو، فتفاقم نقص العمالت األجنبية، االمر الذي ادى الى ان 

داء وتراجع نشاط بورصة السلع اإليرانية إلى أدنى يتم تداول العملة في المدن اإليرانية في السوق السو 

  .حد فيما رفعت الحكومة رسوم مغادرة البالد

وازاء كل ذلك اتخذت الحكومة االيرانية والبنك المركزي سياسات نقدية ومالية جديدة لتنظيم سوق 

منها انخفاض العرض وكثرة الطلب  تؤثر في انخفاض قيمة العملة كثيرةالعملة، إذ ان االسباب التي 

على العملة مثل أي سلعة يعمل على ارتفاع قيمتها في السوق وكذلك عامل التضخم له أثر حاد على 

يتم التحول من العملة المحلية الى العملة األجنبية وكذلك معدالت الفائدة لها أثر  حيثاألجنبية، العملة 

ض قيمة العملة المحلية والحروب واألزمات االقتصادية وانهيار على اإلقبال على العملة األجنبية وانخفا

 أسواق المال والثورات.
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 االقتصاد التركي 
 

 تأثير القرار األمريكي على االقتصاد التركي 
 

الليرة التركية بشكل كبير حال اعالن الرئيس األمريكي قرار انسحاب الواليات المتحدة  تأثرت      

االمر الذي أدى إلى قفزة  8/5/2018 الثالثاء المصادفاإليراني يوم من االتفاق النووي االمريكية 

( ليرات إلى 4,28أمام الدوالر األمريكي حيث ارتفع الدوالر من ) التركية كبيرة في سعر صرف الليرة

وقد ( لكل دوالر كما تراجع مؤشر البورصة وخلق نوع من االرباك في السوق المالي التركي 4,38)

( 1,25من ) العملة اليوميفي مزاد بيع  قرر البنك المركزي التركي رفع حجم معروضات الدوالر

كبيرًا منذ  ( مليار دوالر أمريكي في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعاً 1,5مليار دوالر إلى )

حيث أعلن وزير االقتصاد التركي بأن تركيا ستواصل تعامالتها التجارية مع ايران  2018مطلع عام 

  لقرار األمريكي.لبأكبر قدر ممكن وضمن األطر المتاحة ولن تهتم تركيا 

عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة البنك المركزي التركي في بيان صدر عنه  علنأ     

رفع نسبة الفائدة من عن  7/6/2018رئيس البنك مراد جتين قيا يوم الخميس الموافق 

وسط عمليات تصحيحية يشهدها سعر صرف العملة المحلية "الليرة " وأسعار  %17إلى % 16,50

البيان )إن لجنة السياسات النقدية قررت تعزيز التشديد النقدي من أجل دعم المستهلك، وأوضح 

ن البنك خاصة سعر الصرف الذي شهد تذبذبًا خالل األسابيع الماضية،  ار،استقرار األسع وا 
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جميع األدوات المتوفرة لديه بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في  استخدامالمركزي سيواصل 

ن الموقف الصارم في السياسة النقدية سيستمر بشكل حاسم  باألسعارتحقيق االستقرار  "التضخم "، وا 

 تم تحقيق تحسن ملحوظ في نسب التضخم(.إلى أن ي

 

 تراجع أسعار صرف الليرة التركية

قرشًا وذلك  555ليرات و 4في سعر صرف الدوالر مقابل الليرة التركية إلى  تراجعاشهدت تركيا      

عاجل يوم األربعاء الموافق  شكلالتركي التي اجتمعت ب السياسة النقدية للبنك المركزيعقب قرار لجنة 

% بعد أن أرتفع سعر صرف 16.5% إلى 13.5رفع سعر فائدة اإلقراض من وقررت  2018/ 23/5

سعر صرف اليورو  انخفضليرة، كما  4.92الدوالر صباح اليوم نفسه إلى أعلى مستوياته ووصل إلى 

رئيس ـالد ـعق التطورات،ذه ـي ضوء هــوف ليرة تركية. 5.39ى ـراجع إلـ% وت2بة ـمقابل الليرة التركية بنس

  .اجتماعًا مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم في العاصمة أنقرة دوغانر أركي رجب طيب ـالت

ها والتي وصلت إلى أرقام غير ـــــــــــــــــــــما شهدته الليرة التركية من تقلبات في أسعار صرفرغم و     

 وفق تقرير الكتاب فإن تصنيف تركيا ضمن أكثر االقتصادات تنافسية في العالم شهد تحسناً  ة،ـــمسبوق

وبحسب التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد  .2018السنوي للتنافسية العالمية 

 46المرتبة ًا ليحتل واحدتحسن تصنيف تركيا مركزًا  ،2018الدولي للتنمية اإلدارية في سويسرا عام 

% 7.4وخالل العام الماضي نما االقتصاد التركي بنسبة  ،2017في تقرير  47 المرتبة مقارنة مع

 % فقط.2.7بأكثر  ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية التي توقع بعضها نمو

 
 انهيار العملة التركية
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 الليرة: قيمة أسباب انخفاض

الرئيس والبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة حيث يدعو اردغان إلى خفضها الخالف القائم بين  - 

 لدعم االستثمار وخفض تكلفة االقتراض، فيما يشجع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لدى البنوك.

 المتأخرةعن رفع معدل فائدة االقتراض لنافذة السيولة  2018في  المركزي التركي أعلن البنك  -

 %. 13.5كانت ان بعد% 16.5بثالث نقاط، لتبلغ 

انعكس قرار البنك المركزي إيجابيًا على أسعار صرف الليرة التركية لترتفع بشكل طفيف امام الدوالر  -

 على عمق االزمة. هبطت لتوكدلساعات قليلة ولكن سرعان ما 

 في أسعار الصرف هو مشكلة على المستوى العالمي وطلب التأرجحن إلى أ أشار الرئيس التركي -

 المواطنين باالحتفاظ بالليرة. من

فرض  بشأنانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات اردوغان خالل زيارة إلى لندن قبل مدة   -

 على السياسة النقدية بعد االنتخابات التركية. أكبرسيطرة 

للمعارضة مما جعلها غير  مفاجأةالرئيس التركي عن تاريخ اجراء انتخابات مبكرة شكل اعالن  -

إقليمية  أطرافهذه االستحقاقات مما ساهم بشكل مباشر او غير مباشر وبالتنسيق مع مستعدة لخوض 

ودولية في انخفاض قيمة الليرة في محاولة للتأثير اقتصاديًا 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 الليرة  -

 والعراقيل.بالكثير من المؤامرات مشيرا إلى االقتصاد التركي بقي صامدًا بالرغم من الصعوبات  ستقوم
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 اوزاً ـمتج %7.4بة ـام الماضي بنسـالل العـي خـركـبالرغم من انخفاض سعر الليرة نما االقتصاد الت -

 .فقط% 2.7المؤسسة المالية العالمية التي توقعت نسبة نمو  توقعات

تصنيف تركيا ضمن االقتصادات تنافسية في العالم وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية تحسن  -

 .2017( بفارق نقطة واحدة عن عام 46حيث انتقلت إلى المرتبة ) 2018العالمية 

 

 لمصارف تركية ياالئتمانخفض التصنيف 

لمستثمرين بالسوق نتيجة في مؤشر جديد على تدهور األوضاع االقتصادية التركية، واهتزاز ثقة ا     

على وارداتها من الصلب  الجمركيةعلى خلفية مضاعفة واشنطن الرسوم انخفاض قيمة العملة التركية 

بدا واضحًا تخفيض الوكاالت والمؤسسات الدولية  التوالي،% على 20% و50وااللومنيوم التركي إلى 

خفضت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تصنيفها ألربعة  مؤخرًا، إذالكبرى التصنيف االئتماني لتركيا 

لالقتصاد بعد انهيار الليرة. وأكدت الوكالة إن  هبوط حادمصارف تركية على خلفية تزايد مخاطر 

بنك وشكر بنك واوديا بنك(، ليأتي هذا القرار  يبافو انخفاض التصنيف شمل مصارف )اناضول بنك 

 مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر تراجع التمويل. (20)لـبعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها 

  ىــال ك( ــر بنـكــ(، و)ش- (BB+( من Bة )ـــى فئـــال بنك( افيبو)بنك(  أناضول)ع تصنيف ــفقد تراج

(B)  نـــم (+B) ،ىــك إلـــا بنــت تصنيف اوديــوخفض (B) ن ــم(-BB). 

فيتش أن خفض التصنيف االئتماني يعكس الخطر المتزايد على أداء البنوك وجودة  أوضحت

ممتلكاتها وسيولتها وتمويلها خالل فترة تقلبات السوق مؤخًرا بجانب خطر حدوث تراجع حاد في 

وجاء هذا القرار بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة التركية إلى أدنى  .المستثمراالقتصاد وتدهور ثقة 

ينعكس سلبًا على المالية العامة لتركيا، ويستنزف  والذي 2001 في المالية األزمة منذ مستوياتها
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من  (16%)فقدت الليرة حيث  المحلية، للشركات ويضع ضغوطًا على البنوكالميزانيات العمومية 

 .16%))فضاًل عن ارتفاع معدالت التضخم الى  ،2018/آب 10 في قيمتها

 

 تركيا.االثار المحتملة النخفاض التصنيف االئتماني على 

ن خفض التصنيف يعني أن على تركيا، دفع فوائد أكبر من المعتاد عند طلب أي قرض إ

إحجام المستثمرين األجانب  وذلك يعني المعتادجديد، نتيجة تحمل المقرض مخاطر أكبر من 

من  كغيرها )فيتشتصنف )إذ  القصير،جل في األ املة في تركيا عن االستثماروالشركات األجنبية الع

المخاطر( وهي درجة غير وكاالت التصنيف االئتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند )عال 

ذا امتد ذلك التأثير إلى األ استثمارية. جل المتوسط سيجعل االقتصاد التركي في مشكلة تحتاج إلى وا 

 ندآوستاندارد  والتعامل الجدي مع المسألة واإلصغاء آلراء وكالة موديز وفيتش بنيوية،إصالحات 

 .بورز

 

 اإندونيسياقتصاد 
 

ي( ان أهم المخاطر التي تواجه بالدها خـالل عـام انة المالية االندونيسية )سري موليذكرت وزير    

  هي: 2018

الواليات المتحدة والتي من المتوقع خروج رؤوس تطبيع السياسة النقدية للدول المتقدمة، وفي مقدمتها  -1

 بما في ذلك اندونيسيا. األموال من الدول النامية

 في االقتصاد الصيني. االعتدال -2
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 وشبه الجزيرة الكورية. أوربا، الشرق األوسطفي كل من  تحدثالتي التطورات الجيوسياسية  -3

 االقتصاديةديات رغم التوقعات ـد من التحـديـه العـواجـد االندونيسي ياالقتصاأن ـعلى ذلك فاًء ـوبن

 الحكومية والدولية المتفائلة.

ت % وهو اقل من التوقعا5.2 يتوقع ان يحقق النمو االقتصادي االندونيسي لهذا العام نسبة      

االيجابية في عام  ولكن يالحظ ان هناك العديد من المؤشرات االقتصادية% 5.5بنسبة الحكومية المقدرة 

 يؤدي إلى المزيد من التفاؤل إلصحاب المصالح في قطاع االعمال التجارية.سمما  ،2018

، وانخفاض كبير في معدل 2018المحلي عام  االستهالكالحكومة االندونيسية ارتفاع تتوقع كما               

التضخم، السيما ان العالم الحالي سيشهد اجراء انتخابات رؤساء الوحدات اإلدارية الموحدة في العديد من 

في اندونيسيا في أقيمت والمحافظات االندونيسية، إضافة إلى دور األلعاب اآلسيوية التي  يمالاألق

 إيجابية في رفع االستهالك المحلي.بصورة ما أثر ، 18/8/2018

 

 2018المشاكل التي تواجه االقتصاد االندونيسي خالل عام 

 الضغط الكبير من قبل الدوالر على العملة المحلية )الروبية(. أواًل:

 2018عام على العملة المحلية االندونيسية الروبية خالل الربع األول من  ضغط كبيرهناك      

 ،25/4/2018ريكي في ـــــدوالر األمــــابل الـــعر الصرف مقــــي ســـتويات هبوط قياسية فـــوتسجيلها مس

 ومن جملة  .دوالر األمريكي الواحدـــــل الـابــة مق( روبي13900) ـز الـاجـاذ تخطت ح

ي ) ــدونيســاالنزي ــركــه محافظ البنك المــى بـا ادلــا لمــباب التي أدت إلى هذا االنخفاض وفقــاألس

بأن الضغط على العملة المحلية ازداد بعد خطاب محافظ االحتياطي الفيدرالي أغوس مارتوارجويو( 

ر ــاألمريكي امام الكونغرس حول تحسن الوضع االقتصادي في الواليات المتحدة ورفع معدل سع
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لة ـمـا في ذلك العـالدوالر بمابل ـالفائدة ، مما تسبب في انخفاض في العديد من العمالت األجنبية مق

للحفاظ على ة االندونيسية. ولكن البنك المركزي االندونيسي مستمر في سياسته بالتدخل ـليـالمح

 استقرار سعر الصرف للعملة المحلية.

ارتفاعًا امام جميع العمالت،  يذكر ان سعر صرف الدوالر األمريكي أمام العمالت األجنبية شهد    

والدوالر السنغافوري  %،0.27بنسبة ن الصيني واليوا %،0.25الين الياباني بنسبة حيث انخفض 

 امام ًً  عمالت البلدان النامية تراجعا% وشهدت األغلبية من 0.31بنسبة واليورو  %،0.35بنسبة 

  الدوالر األمريكي.

 

 الحفاظ على معدل التضخم ثانيًا:

% وعلى أساس 4األخيرة اقل من سجلت معدالت التضخم في اندونيسيا خالل األعوام الثالثة   

 2017% وفي عام 3.2بلغ  2016% وفي عام 3.3بلغ معدل التضخم  2015عام  سنوي. ففي

 كبيرًا لحكومة الرئيس االندونيسي ) جوكو ويدودو(.   ويعد ذلك انجازاً  %،3.6بلغ 

وام ــــدل لألعـعـن المــى مـلـتوى أعـدالت التضخم لمســـوغ معــلـر من بـق كبيــلــاك قـن هنـولك 

وم بها شركة النفط والغاز الوطنية ) برتامينا( على ــوذلك نتيجة للتسويات التي تق األخيرةة ـالثـالث

( 300(، حيث ارتفعت بقيمة )95واوكتان  92اوكتان  البنزينات غير المدعومة ) ــروقـعار المحــأس

ر ) ــعـع ســـى رفــ.  إضافة إل2018للتر الواحد على التوالي في شهر شباط  ( روبيه500روبية و)

 .2018( روبية للتر الواحد في نهاية شهر آذار 200والي )ــبحأوكتان(  88  البنزين
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عدم رفع أسعار المحروقات المدعومة  إلىإضافة إلى ذلك، فقد دعا البنك المركزي الحكومة  

ات ـتويـى مسـلـاظ عـوميًا وذلك للحفـكـومة حـدعـــر المــغي اتـللفئ ـــربائيةالكهة ــاقــار الطـــعـووحدات أس

 الد.ــــي البــخم فـالتض

 
البنك المركزي اإلندونيسي يرفع معدل الفائدة    
 

بعنــوان " مفاجــأة  4/7/2018صــحيفة ميــدا إندونيســيا بعــددها الصــادر بتــاريخ  هرتـنشــورد فــي خبــر 

قـرار رفـع حـول والذي ذكر فيه ما تمخـض عـن اجتمـاع مجلـس المحـافظين " البنك المركزي اإلندونيسي 

اتخـذ البنـك  حيـث نقطـة، 50دارـ( بمقRepo Rateام )أيـ 7راء لمدة ـمعدل الفائدة على اتفاق اعادة الش

 % 4.75الريبو من  –المركزي االندونيسي قرارًا مهما في بداية الشهر الجاري برفع معدل سعر الفائدة 

 

 

نقطــة علــى حســاب الوديعــة لتصــبح  50إلــى رفــع معــدالت الفائــدة بمقــدار  باإلضــافة %5.25ليصــبح 

 %.6معدل الفائدة على القروض لتصبح % وكذلك رفع 4.5

بأن قرار مجلـس المحـافظين يهـدف إلـى معالجـة  رجيو(بو  )بيرري أوضح محافظ البنك المركزي

ابل الــدوالر األمريكــي فــي األســواق ـمقــ روبيــةلا -المحليــة عر صــرف العملــة ـتمر فــي ســـاض المســـاالنخفــ

ي ـريكي فـدوالر األمـل الـابـروبية مق 14.400توى ـلة المحلية مسـرف العمـعر صـاوز سـالمالية، حيث تج

 .2018زيران ـهر حــاية شـنه

يتوقــع الخبــراء المــاليين بــأن البنــك المركــزي )بعــد رفــع معــدالت أســعار الفائــدة( ســيتخذ العديــد مــن 

ســندات  -السياســات األخــرى مثــل التــدخل فــي ســوق الصــرف للعمــالت األجنبيــة وســوق األوراق الماليــة
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مــن اجــل إيقــاف االنهيـــار فــي ســعر صــرف العملــة المحليـــة، وأول ردة فعــل للســوق علــى قـــرار الخزينــة 

 روبية مقابل الدوالر االمريكي. 14.300مجلس المحافظين انخفاض العملة المحلية إلى مستوى 

الريبو  –سعر الفائدة  رفع تم  2018ار ـنتصف آيب محافظ البنك المركزي الجديد في مصيمنذ تن

نقطــة اســاس، وذلــك  75، وعليــه فقــد قــام برفعهــا منــذ توليــه بنســبة 30/5/2018نقطــة فــي  25بمعــدل 

 لتعزيز سوق الصرف ومنع تدفق االموال خارج السوق المالية. 

، ان 2017الواليـات المتحـدة  -يداقتصادي في مقال نشرته مجلة جامعة سنترال فلور امحلل ر ـذك

التي تجري على اسعار الفائدة لألمد القصير يمكن ان تؤثر على النمو االقتصـادي، فأسـعار  التعديالت

 الفائدة المرتفعة تشجع الجمهور على توفير اموالهم وتقليل االستهالك.

(، ووفقــــًا 5.4بحــــوالي )% 2018خمنــــت الحكومــــة االندونيســــية النمــــو االقتصــــادي لموازنتهــــا لعــــام 

% فقـط، وان النمـو فـي االسـتهالك 5.06لمركزي سـجل النمـو االقتصـادي إلحصائيات هيئة االحصاء ا

ــــالمح ــــلي والـ ــــاهـة كمسـومــــكـه الحـليــــــل عو ذي تعــــ ــــم رئيســـ ــــجاتـالنـبمو ـي النــــفـــ يـــ ــــحــالم ـ ــــلي االجمــ الي لـــم ــ

 %.5الـ يتجاوز 

شــهدت مكونــات الصــادرات والــواردات العديــد مــن الضــغوط الكبيــرة، حيــث بلــغ العجــز فــي الميــزان 

مليــار دوالر امريكــي والــذي كــان بمثابــة تحــذير لواضــعي  1.52حــوالي  2018 ريــاآالتجــاري فــي شــهر 

 فالصادرات تواجه العديد من التحديات على أرض الواقع نتيجة للحرب التجارية  . السياسات االقتصادية

بــــين الواليــــات المتحــــدة والصــــين والتــــي ال توجــــد مؤشــــرات علــــى توقفهــــا او هــــدوئها بــــل مــــن المتوقــــع أن 

 يتضاعف الخالف بينهما نتيجة للتشدد الكبير من قبل الطرفين.
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ل مـــن قيمـــة الـــواردات نفط الخـــام باألســـواق العالميـــة جعـــمـــن ناحيـــة الـــواردات فـــان ارتفـــاع أســـعار الـــ

الى جانب االنخفاض الكبير في سعر صرف العملة المحلية الروبية، وان  هذا ،على بكثيراالندونيسية أ

العجز الذي يشهده قطـاع الـنفط االندونيسـي فـي تلبيـة االحتياجـات المحليـة الرتفـاع معـدالت االسـتهالك 

ط الخــام ســيجعل الــواردات للــنفط الخــام الدعامــة االساســية لتلبيــة االحتياجــات وانخفــاض االنتــاج مــن الــنف

 المحلية، وهذا يعني ارتفاع في العجز بالميزان التجاري.

بتعــــديل اســــعار  2/7/2018برتامينــــا فــــي  - قامــــت شــــركة الــــنفط والغــــاز الوطنيــــة االندونيســــية

 روبية للتر الواحد.  600المحروقات غير المدعومة وبمعدل زيادة تبلغ 

مازالــــت الحكومــــة تعــــول علــــى مكونــــات النــــاتج المحلــــي االجمــــالي األخــــرى كاالســــتثمار واالنفــــاق 

ــــل بكثيـــر مـــن مسـذكورين أقــــاهمة المكـــونين المــــالحكـــومي. لكـــن مســـ لي)المنزلي( ـالمحـــ تهالكـاهمة االســــ

 ى العجز بالميزان التجاري.ـــافة الـباإلض

بحسب رأي االقتصاديين على الحكومة االندونيسية اتباع السياسات االفضل، فيجب اجراء 

دون تأخير وتقديمها للبرلمان وفقًا للمعطيات الجديدة وأن  2018التعديالت على الموازنة العامة لعام 

 االساسية للنمو االقتصادي بحيث تكون أكثر واقعية ومالئمة للحقيقة.تقلل من سقف االفتراضات 

استنادًا إلى هيئة االحصاء المركزي االندونيسية سجل التضخم خالل المدة ما بين كانون الثاني 

% خالل عام 3.5%، بينما تفترض الحكومة بلوغ التضخم معدل 1.90حوالي  2018ولغاية حزيران 

 ت التضخم يجب ان يحافظ عليها لتكون اقل من المستوى االفتراضي.، وعليه فإن معدال2018

تقع المسؤولية على الحكومة والبنك المركزي ورجال االعمال ووزارة التجارة وهيئة التموين الوطنية  

وغيرها من المؤسسات ذات العالقة في الحفاظ على أسعار الرز باعتباره المادة األساسية للغذاء 

 الى أسعار الفلفل والبصل. بالبالد، إضافة 
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يمكن فتح بوابة الواردات للسلع الغذائية االساسية كخطوة للحفاظ على اسعارها، وعلى الحكومة عدم 

والسوالر المدعوم  والبنزينانتهاك الوعود التي قطعتها للمواطن في عدم رفع أسعار التعريفة الكهربائية 

اسية لتأثيرها المباشر على ـذائية االسـواد الغـعار المـي أسـاع فـارتفما ـوقود يتبعه دائـعار الـاع أســارتفألن 

 لع. ــلك السـل تــعار نقــأس

 

 

 

 
 دـهنـاقتصاد ال

 
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة اإلحصاء والبرمجة التطبيقية الهندية، أن االقتصاد 

الي ـخالل الربع األخير من العام الم % من إجمالي الناتج المحلي7,7الهندي سجل نموًا بمعدل 

على مستوى العالم.  تفظ الهند بلقب أسرع االقتصادات الكبرى نمواً ، لتح2018أذار  31المنتهى في 

 2017كما أضاف التقرير الذي نشرته الوزارة الهندية، إلى أن االقتصاد الهندي سجل نموًا سنويًا خالل 

% 7و ــه 2017ام ــن عــم الثــربع الثــالل الــدي خــاالقتصاد الهندل نمو ــكان مع %، حيث6,7بمعدل 

 وًا.ــرى نمــرع االقتصادات الكبــان أسـحيث ك

، مع مخاوف أن يؤدي 2014عام  زيادة معدل الفائدة للمرة األولى منذ قرر البنك المركزي في الهند -

أعلن البنك المركزي عن زيادة معدل الفائدة ارتفاع أسعار الوقود إلى ضغوط تضخمية في الهند. حيث 

دي ـــزي الهنـــركـــــك المــنــدد البـــــــ%، حيث ح6.25ى ــــاس إلــــي األســــنقطة ف 25دار ــــقـاألساسية بم

 %.4توى ـد المســــخم عنـتوى التضـــــمس
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في قارة اسيا، حيث تطرق إلى حول مسار التنمية  ذكر البنك الدولي في تقريره الذي نشر مؤخراً  -

% في 7.3د سيرتفع إلى ـنـلى ان النمو في الهاقرير ـمعوقات النمو في الهند، حيث يشير الت انحسار

% 7.5وبنسبة  3/2019/ 31إلى  1/4/2018ن ـــــدأ مـــــي تبــــــوالت ،2019 -2018السنة المالية 

 قوة استهالك القطاع الخاص وزيادة االستثمارات.إلى ويرجع ذلك  ،2020-2019ة ــاليـــنة المـــي الســـــف

 دول نــــبي ان يكون هناك تعاماًل خاصاً مندرا برادان(  )دارقترح وزير النفط والغاز الهندي السيد ا -

 منهم. جاءشتريه تعلى أسعار النفط الذي  األوبك والهند وان تحصل األخيرة على نسبة من التخفيض

في العاصمة  2018في حزيران ذلك في اللقاء الذي عقده الوزير مع سفراء الدول المصدرة للنفط أوبك 

شاد بالعالقات اراق السيد الوزير على دعوته و ــــالهندية نيودلهي. من جانبه شكر سفير جمهورية الع

وق ــــــط إلى الســـفـــــدول المصدرة للنــــالن ـــمـــركز األول ضـــل المــــراق احتــــالثنائية بين الطرفين وان الع

 ابية.ــــالقات اإليجــذه العــــــر هــويـــرورة تطـــة وضــــديــالهن

على  2018في حزيران  الوزراء وافقصرح وزير المالية الهندي المؤقت بيوش جويال، إن مجلس  -

مليون طن. كما  6.5إنشاء مستودعين إضافيين لالحتياطي البترولي االستراتيجي وسعتهما االجمالية 

 رـخة واآلـرقيــل بوالية أوديشا الشي تشانديخو ــون طن فـملي 4.1عته ـتودعين سـالمس دــأحأضاف ان 

بالفعل ثالثة  إنشاتالهند  ان بالذكر ريجد .مليون طن في بادور بوالية كرناتاكا الجنوبية 2.5سعته 

 الهند.مليون طن في جنوب  5.33مستودعات لالحتياطي البترولي االستراتيجي بسعة 

 

 مستوى امام الدوالر األمريكي ألدنىتراجع الروبية الهندية 

العالمية التجارية الضغوط الهندية أمام نظيرتها االمريكية في اآلونة األخيرة بفعل تراجعت العملة   

حسب مؤشرات سوق البورصة الهندية العالمي وخالل جلسة تعامالت و  وارتفاع أسعار النفط العالمية.
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مستوى لها على االطالق مقابل  أدنىانخفضت الروبية الهندية إلى ، 2018/ 5/7وم الخميس ــي

ومنذ بداية العام الجاري  روبية لكل دوالر امريكي. 69تجاوز اـل  مستوىعند الدوالر األمريكي، 

لعملة األسوأ % لتكون ا7,4 ــما يقارب البلغت خسائر الروبية الهندية مقابل الدوالر األمريكي  ،2018

 .2018ام ــعالل ـأداء في آسيا خ

 
  أسباب الهبوط السريع للروبية الهندية أمام الدوالر األمريكي في وقت قياسي 
 
ان الهند اذ العملة الهندية، على تداوالت السلبي ساهمت في التأثير كونها أسعار النفط المرتفعة،  -

% من احتياجاتها 80الهند تستورد لنفط الخام على الصعيد العالمي.  حيث أحد أكبر مستوردي ا

وقف شراء النفط الخام قرار الوضع أكثر سوءًا حال إصدار اإلدارة االمريكية  أصبحوبالتالي،  النفطية.

ما  إيراناإليراني. وحسب مصادر وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية، تبلغ واردات الهند النفطية من 

ووفقًا لمحلل في شركة "نومورا هولدنجر"  من احتياجات نيودلهي من النفط الخام.% 11 ـال يقارب

% 0.4نفط تزيد عجز الحساب الجاري بنحو دوالرات في أسعار ال 10ومقرها سنغافورة، فأن كل زيادة 

إلى  %30ت التضخم إلى أعلى مستوى وبمقدار معدال وبالتالي تدفع للناتج المحلي اإلجمالي للهند.

 %. نقال عن وكالة "بلومبرج " العالمية.40

 

 

  االقتصاد األمريكي 
 

 2018 لشهر نيسان االمريكي التقرير االقتصادي
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 ترامب بشأن فرض كمارك على واردات أمريكا من الصلب واأللمنيومانتقادات دولية لخطة 

 
الدولي لموجة االنتقادات الموجهة لخطة الرئيس األمريكي )دونالد ترامب( النقد انضم صندوق    

فرض تعريفات واأللمنيوم. وتقضي خطة )ترامب(  بفرض رسوم جمركية على واردات بالده من الصلب

 الدولي حذر صندوق النقدو األلمنيوم. % على واردات 10% على واردات الصلب و25جمركية بنسبة 

أخرى ربما  إن دوالً  األخرى، وذكريات المتحدة كما ستضر بالدول المن أن هذه الخطوة ستضر بالو 

إذ  القومي. قيود تجارية صارمة بحجة الدفاع عن أمنهافرض تحذو حذو )ترامب( وتدعي ضرورة 

 إن هذه الرسوم ستسبب ارتباكاً  ،مصدر للصلب إلى الواليات المتحدةر ـأكب كندا،حدث مسؤولون في ت

لة ـاثـمن دول عديدة أعلنت أنها ستدرس اتخاذ إجراءات مم ةواحد البلدين، وهيعلى جانبي الحدود بين 

 ه.ــ( في خطت)ترامبإذا ما مضى الرئيس 

 

 
 مليار دوالر 50جمركية جديدة على بضائع أمريكية قيمتها الصين تفرض رسوما 

 
ازداد التوتر التجاري بين الصين والواليات المتحدة عقب رد بكين على خطط أمريكية لفرض     

% رسومًا جمركية 25إنها ستفرض حيث ذكرت كمارك إضافية جديدة على مئات الواردات الصينية. 

بضائع من بينها فول الصويا والسيارات وعصير البرتقال. ويأتي هذا االجراء بعد نشر  106على 

 %.25منتج صيني تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها تبلغ نسبتها  1300قائمة بنحو واشنطن 

 جات نارية صينية الصنع.افزيون ودر واستهدفت الواليات المتحدة منتجات من بينها أجهزة تل أيضاً 
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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 

أمر به الرئيس )دونالد ترامب( في ممارسات  ما المتحدة. وجاءت الرسوم االمريكية المقترحة بعد تحقيق

وقال )ترامب( إن التحقيق توصل إلى وجود أدلة على  الفكرية.الصين بشأن موضوع حقوق الملكية 

مشكالت من قبيل بعض الممارسات التي تضغط بها الصين على شركات أمريكية لمشاركة التكنولوجيا 

 شركات اللديها مع 

التجاري األمريكي الذي يتولى المفاوضات التجارية إن الرسوم ستفرض  الصينية. وقال مكتب الممثل

 .مليار دوالر 50على واردات صينية تبلغ قيمتها 

 
 

 عجز الموازنة األمريكية قد يتجاوز تريليون دوالر
 

فاد تقرير من مكتب الموازنة في الكونغرس بأن الواليات المتحدة تتجه نحو عجز في الموازنة أ   

العام وقال  وارتفاع اإلنفاقبعد التخفيضات الضريبية  2020السنوية يتجاوز تريليون دوالر بحلول عام 

انها ستؤدي إلى تفاقم  إالالمكتب إنه رغم أن هذه التدابير ستدعم االقتصاد األمريكي بشكل مؤقت 

الديون طويلة األجل. وأضاف أن ديون الواليات المتحدة قد ترتفع الى مستوى مماثل لمستويات الديون 

رة ــلبية خطيــوحذر من أنه سيكون لذلك عواقب س الية العالمية،ــلثانية واألزمة المخالل الحرب العالمية ا

  لى الواليات المتحدة. ــع

% من الناتج المحلي 96تريليون دوالر أي حوالي  28الدين سيصل إلى  أن التقرير وأضاف  

. وسيكون العجز أكبر من ذلك إذا لم تنته التخفيضات الضريبية لألفراد 2028اإلجمالي بحلول عام 
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مثل هذه الديون المرتفعة والمتصاعدة عواقب سلبية خطيرة على سيكون لوالعائالت كما هو مقرر. 

مة بما في ذلك الحد من مرونة الحكومة في إدخال سياسات جديدة وجعلها عرضة الميزانية واأل

 للصدمات 

المالية. ومن المتوقع أن يثير هذا التقرير المخاوف من أن تستغل الصين كونها أكبر دائن خارجي 

فاق سيتجاوز ضح التقرير أن االنوأو ا خالل النزاع التجاري الحالي. واليات المتحدة األمر لصالحهلل

مليار دوالر  981ليرتفع إلى  2018مليارات دوالر في السنة المالية الحالية  804اإليرادات بمقدار 

 1004سيشهد ارتفاع عجز الموازنة االمريكية إلى  2020. وأشار التقرير إلى أن عام 2019خالل 

تشير إلى أن العجز لن  2018في آيار الصادرة مليارات دوالر أمريكي في حين كانت التقديرات السابقة

. ويتزايد العجز في موازنة الواليات المتحدة حيث قامت إدارة 2022يتجاوز تريليون دوالر قبل عام

دة ـرس على زياــونغـا وافق الكـكم راداتـاإلي)ترامب( بتطبيق إصالح ضريبي من شأنه أن يخفض 

الموازنة في الكونغرس أن يرتفع الناتج المحلي  مليار دوالر تقريبا. ويتوقع مكتب 300دار ـاق بمقـفـاإلن

% 1,8و 2019% في 2,4أ إلى ــاطــل أن يتبــــقب 2018 % في عام3,3بة ــي بنســالي الحقيقـــجماإل

 .2020ي ـف

 
 الفيدرالي يرفع معدل الفائدة بوتيرة تدريجية

 
ول( نهج تدريجي فيما يتعلق برفع تياطي الفيدرالي الجديد )جيروم بادعم رئيس مجلس االح

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 

بة غير متوقعة لالقتصاد" والتي ربما كانت ستدفع الفائدة بوتيرة متباطئة قد قلل من مخاطر "ضر 
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إلى الركود. وكان البنك المركزي األمريكي قد رفع معدل الفائدة خمسة مرات منذ كانون األول  االقتصاد

من عام  اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي في تشرين الثانينقطة خالل  25بما في ذلك زيادة  2015

عام قبلية للمركزي األمريكي أن يتم رفع سعر الفائدة ثالث مرات خالل وتشير الرؤية المست .2018

وزمالئه( بلجنة السياسات النقدية انه  ولباواكد ) .2017خالل عام  بعد ثالث زيادات شهدها 2018

في معدل الفائدة ستعزز التدريجية لطالما استمر االقتصاد في التوسع بنفس الوتيرة الحالية فأن الزيادة 

 % وسوق عمل قوي.2داف على أفضل وجه لتحقق هدف البنك بشأن التضخم البالغ األههذه 

 
 حجم التجارة ما بين العراق والواليات المتحدة

 
اإلجمالية للواليات المتحدة مع العراق لشهري كانون  بين الجدول ادناه حجم التبادالت التجاريةي     

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

 مليون دوالر    
 شهر

 
الصادرات العراقية الى 

 يات المتحدةالالو 
االمريكية  الصادرات
 الى العراق

 الميزان التجاري

 +1,130.1 116.6 1,246.7 كانون الثاني
 +1,079.4 101.3 1,180.7 شباط

 +2,209.5 217.8 2,427.3 المجموع الكلي
 
 
 
 
 خبار منوعةأ
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 عن "العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية" اإلسكوا تقرير/
 

عّرفت بعض الهيئات الدولية واإلقليمية العدالة بين الجنسين على أنها منطقة حاسمة للتنمية 

جدول أعمال التنمية إلى تلبية ما جاء في التقرير على الصعيد العالمي والمنطقة العربية. يهدف 

 كذلك ،2015الذي تم إصداره من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة في  2030المستدامة 

عالن 1979القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) الذي  (1995بكين ومنصة العمل )( وا 

ُيعرف العدالة بين الجنسين والمساواة على أنها مناطق حاسمة للتنمية عالميًا، التي تطبق المبادئ 

عالن  سكوااإلالموضوعة من ِقبل  ط الحقاً مسقفي الدورة السابعة للجنة المعنية بشؤون المرأة وا 

بالترويج للعدالة بين الجنسين والتوسع في تعريف هذا المفهوم وليس   االلتزاميؤكد  الذي( 2016)

صالح الفجوات المتباينة بين  مجرد القضاء على التمييز على أساس الجنس المتضمن آلية للمساءلة وا 

  .الجنسين

التي عقدت في  سكوالإلاعتمد التقرير على القرارات التي تم تبنيها في الجلسة الثامنة والعشرين  

على الخلفية التاريخية لتطور العدالة بين طالعه ابعد  نصي عن البحث ويقدم تحليل 2014تونس 

اطالع بأن لكل من ن أنظمة العدالة القائمة حاليًا في العالم العربي على ية. أالجنسين في الدول العرب

 تقاليد ما قبل اإلسالم وظهور اإلسالم واالستعمار األوروبي تدخل قضائي واضح.

اختالف مصادر القانون، جعل دور المرأة في تغيير متواصل حيث أصبحت في أوقات معينة  ومع

قانوني بين المناخ اليكما ُ ي أوقات أخرى جعلها تبدو مقيدة. متقدمة نسبة إلى المناطق األخرى، وف

افظين من جهة واألنثى التقدمية والشباب الذي ـالمية والمحــات اإلســاعـراع بين ممثلي الجمــصالالحالي 

 رى.ــة أخــيقود اإلصالح من جه
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يستكشف هذا التقرير معوقات العدالة بين الجنسين بالنسبة للمرأة من خالل الخصوصيات  

بضمنها تأثير الجماعات على المبادئ األخالقية واالجتماعية االجتماعية والثقافية التي تسود المنطقة، 

 يجب أن تبلغ مرحلة صياغة توصيات ويسلط هذا التحليل الضوء على الحقائق االجتماعية التي 

حيث يجب تطوير التحليل النصي عن طريق مراجعة أساليب  ، تخص اصالحات العدالة بين الجنسين

يركز مبدئيا على دراسة أبعاد وتاريخ أنظمة  العدالة بين الجنسين الذيوطنية إلى أنظمة العدالة ال

العدالة المحلية التي أثرت على مفهوم العدالة بين الجنسين على مستوى المؤسسات والتشريعات 

الوطنية. كما يقدم التقرير نظرة عن حالة العدالة بين الجنسين من خالل وجهة نظر قانونية وُيقيم توافق 

ية ـــيات رئيســات الوطنية اللتزامات البلدان بالمعاهدات الدولية، كذلك يقدم نص بحثي وتوصالتشريع

 دالة بين الجنسين.ــــمان العــة لضــوطنيــريعات الــي التشـــوات فــد الفجــديــدمة عن طريق تحــمتق

لإلناث يوضح التقرير إمكانية وضع خارطة آليات مؤسسية على المستوى الوطني تسمح  

وملموسة لمعالجة  معينة قدم التقرير توصياتي كما .على الضمانات المؤسسية والتعويض الحصولب

 الفجوات المحددة في التشريعات وهي:

 خلق وتمكين بيئة تشريعية. - أ

 تعزيز قدرات مؤسسات المساءلة.  - ب

 وتمكين البيئة الثقافية واالجتماعية.  -ج

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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ا زامات الدولية للدول وتشريعاتهستنتج التقرير بأن هنالك تمييز عبر المنطقة العربية بين االلتي

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 

الجنسين وهي جزء ال يتجزأ تمامًا في إطار عمل التشريعات األعراف الدولية التي ترتبط بالمساواة بين 

لتنفيذ األعراف  فعالة لمراقبة وتحسين التزاماتها الوطنية، كذلك فأن الحكومات بحاجة إلى وضع آليات

 الدولية. 

أخيرًا، يجب أن تعمل كل األطراف الحكومية وغير الحكومية معًا لضمان تحقيق العدالة بين 

 الجنسين وأن يستند هذا التحول على أسس حقيقية على المستويين المحلي والوطني. 

 

 ردود الفعل الروسية على العقوبات األمريكية الجديدة

، بأن الحكومة 2018في نيسان  تش الروسي أركادي دفوركوفي أعلن نائب رئيس الوزراء  

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 

( مؤسسة مؤثرة في االقتصاد الروسي، 14( شخصا و )24والشركات الروسية. حيث شملت العقوبات )

 وعددًا من رجال األعمال الروس الذين يملكون نسبة كبيرة من االستثمارات داخل روسيا. 

أوضحت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى بأن العقوبات االخيرة تمثل ردًا على "مجمل النشاطات   

 تتواصل وتزداد تحديًا".الشريرة للحكومة الروسية عبر العالم وهي نشاطات 
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يأتي فرض هذه العقوبات في إطار قانون )مواجهة أعداء الواليات المتحدة األمريكية عبر حيث 

( الذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس األمريكي دونالد ترامب في شهر آب CAATSAالعقوبات 

  ، وأن رفع هذه العقوبات مرهون بموافقة الكونغرس.2017

الخارجية الروسية بيانًا في هذا الصدد بينت فيه أن روسيا سوف تبقى على نفس  أصدرت وزارة

النهج الذي تسير فيه بشأن مواقفها الدولية وأن العقوبات لن تدفع روسيا لتغيير هذا النهج، وهي تثبت 

د ــوحيــي تــهم فــن أنها تســاًل عــضــة فــلميــئل الســـا بالوساــدافهــق أهــقيــن تحــات المتحدة عـواليــز الــعج

 المجتمع الروسي.

سيكون للعقوبات الجديدة تأثير سلبي على الداخل األمريكي ألنها شملت شركات روسية لديها 

ر ــوفـريكية وتـواليات المتحدة األمـل الــؤسسات داخـركات ومـع شـل مـويـاون منذ وقت طـاتصاالت وتع

 ل للمواطنين األمريكيين.  ــرص عمــف

 %30-%10سجلت الشركات الروسية انخفاضًا ملحوظا في سوق األسهم التابعة لها يتراوح بين 

( روبل للدوالر الواحد بعد أن كان مستقرًا 62.3كما انخفضت قيمة الروبل الروسي امام الدوالر ليبلغ )

مالم تتدخل الحكومة الروسية عن  (، ومن المرجح أن تستمر قيمة الروبل باالنخفاض57.5عند )

ُيبين أجراء الحكومة في حين  طريق اتخاذها عدد من اإلجراءات لرفع سعر صرف الروبل امام الدوالر.

الروسية الخاص بتقديم الدعم للشركات الروسية التي شملتها العقوبات المذكورة إصرار الحكومة على 

رص ــر فـوفتـن الموظفين و ـرة مـكبي دادــت التي تضم أعركاـذه الشـر بهـموقفها ويوضح اهتمامها الكبي

 .الـاالعمال ـع رجـواصلها مـت تـة وتثبـامــل هــعم

 

 بلوك تشين" والبنوك المركزية
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هي البنية التحتية التي تعمل بموجبها العمالت الرقمية مثل " البتكوين" " بلوك تشين:"  إن الـ   

ويعتبرها العديد مـن الخبـراء بمثـابة النقـلـة النوعيـة التـي ستؤدي الــى ظهـور الجيل الثـاني مــن االنترنيت 

بيانات المشفرة من ال بأنها عبارة عن سلسلة طويلة بلوك تشين " أو سلسلة الكتل "ويمكـن تعـريف الــ 

تسمح ألطراف كثيرة بإدخال حيث والموزعة على ماليين أجهزة الكومبيوتر واألشخاص حول العالم، 

 المعلومات والتأكد منها.

، حيث تسمح بإجراء معامالت بين األطراف دون الحاجة الى طرف " بلوك تشين " بالالمركزيةتتسم

كاملة في مواجهة التهديدات الخاصة بأمن ثالث وتتمتع بأعلى درجة من الخصوصية، وبحماية 

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 

زايا هي الشفافية، عدم إمكانية تغيير التأريخ، عدم خوارزمية حاسوبية معقدة كما تتسم بعدد من الم

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.

ها القدرة على تغيير وجه الشـركات التجارية والسيما في قطاع الخدمات ل "بلوك تشين  "تقنية الـ  تمتلك

المالية الذي يحتمل ان يكون أكثر القطاعات تأثرا بهذه التقنية الجديدة حيث سجل دخول أكثر من 

المالية التابعة لتقنية " ال، وأرتفع عدد مستخدمي المحافظ ـــمستوى العالم في هذا المج شركة على 700

مــاليين في  10مقارنة بنحو  2017مليون مسـتخدم في كانون األول مـن عام  20ى ـــبلوك تشين " ال

 . 2016عام ـن ــه مــالتاريخ نفسـ
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بينت وكالة "رويترز" ان البنوك والمؤسسات المالية تتبنى تقنية الـ " بلوك تشين " في العملة  

% من أكبر البنوك العالمية 15بوتيرة أسرع مما هو متوقع، مع توقع تحول قرابة  "ينالبتكو "االفتراضية 

التي أي بي أم التجارية في العام المقبل وفقا" لما أعلنته شركة  "بلوك تشين"الى طرح منتجات الـ 

ة. سنوات المقبل 3% من البنوك الكبيرة مشاريع الـ " بلوك تشين" خالل الـ 65توقعت أن يكون لدى 

هي التسويات والدفعات اإلجمالية،  "بلوك تشين"أكثر الجوانب التي تحتاج البتكارات  أن كما حددت

صدار الديون والبيانات المرجعية.   واألسهم وا 

مثل العمالت  –المالية والحلول المبتكرة ذات الصلة  رى صندوق النقد الدولي بأن التكنلوجياي        

" ات ـات البيانـوعــلة مجمــلســولوجيا ســة على تكنــابات الرقمية الموزعة القائمــر الحسـراضية ودفاتــاالفت

ومنصات النظراء يمكن ان تساهم في توفير آليات للمدفوعات العابرة للحدود تتســم  "بلوك تشين 

بارتفــاع الكفاءة وزيادة الشفافيــة والمردودية مقـــارنة بـالبنـوك التقـليـدية أو شــركــات تحـويـل األموال التــي 

ف من حدة التحديات التي يفرضها تعتمـد علــى عــالقــات المــراســلة المصرفية، وبذلك يمكن التخفي

 انقطاع عالقات المراسلة المصرفية بين الدول.

ار لعمالت البنوك المركزية، كما تشكل ضغطا تبدو العمالت الرقمية منافسا" قابال لالستمر         

لقدرة البنوك  يتضمن تقويضاً  تشددا وهي تتضمنعلى البنوك المركزية التباع سياسة نقدية أكثر 

 زية على تطبيق سياستها النقدية بطريقة احتكارية وترفض التعامل بالعمالت النقدية.المرك

البنوك المركزية عندما تشرف على عمليات الدفع والتحويل والتسوية نيابة عن النظام  تسعى         

ة ـالمـة وسـول صحـمن أجل خلق ثقة عالية لدى الجمهور ح وكفؤاً  ون آمناا ـام يكـوفير نظـي، الى تـالـالم

 النظام المصرفي.
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إن إشراف البنوك المركزية على عمليات الدفع والتحويل والتسوية نيابة عن النظام المالي، فأنها  

ة ـالمــة وسـول صحــور حـدى الجمهـة لـاليـق ثقة عـلـمن أجل خ وكفؤاً  وفير نظام يكون آمناً ـى تـعى الـتس

 النظام المصرفي.

نحو  2015بحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ متوسط كلفة التحويل العالمي لألموال خالل العام       

% في جميع انحاء العالم. وعادة ما يستغرق ارسال تلك الحواالت أياما عدة بسبب مراحل التحقق  7.3

ي تقض مضاجع والتدقيق فيها، حيث مازالت عمليات االحتيال والسرقة تعتبر من المشاكل األساسية الت

 لذا تحويل األموال من األسواق الدولية ينطوي على العديد من الوسطاءعالوة على البنوك المركزية 

غير ضروري، كما تسمح للبنوك المركزية من هذه العمليات ل العديد ـفأن تقنية "بلوك تشين " تجع

ل ـل غسـرى مثـاكل األخــدي للمشـلى التصـاعد عــا يسـر ممــاشـكل مبــن بشــودعيـلوك المــبمراقبة س

 رب الضريبي.ـوال والتهــاألم

يعد البنك الهولندي من أكثر البنوك المركزية جرأة في التعامل مع هذه العمالت، حيث قام بابتكار      

ك أن ــللتعامالت الداخلية، حيث استنتج البن DNB coin  ـعملته الرقمية الخاصة التي عرفت بـ

 قد تكون مجدية في تسوية المعامالت المالية المعقدة. " بلوك تشين "ولوجيا ــتكن

 -eأما البنوك المركزية في الدول االسكندنافية فتدرس الخيارات المتاحة ومن بينها إطالق عملة  

korona  .في السويد التي يتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية وهو امر مماثل لما تقوم به النرويج

ألسترالي ان تقنية بلوك تشين واعدة وستساعد على تحسين كفاءة النظام المالي في مختلف أكد البنك ا

 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

يمكن للبنوك المركزية امتالك او استثمار في  تشين " من قبل المؤسسات المالية، استخدام تقنية " بلوك

يمكن  كما شركات " بلوك تشين " لتطوير النموذج الذي يمكنها من اختبار حاالت االستخدام المحتملة.

على للمصارف المركزية ان ترعى دراسة مفصلة تحدد فيها تكاليف وفوائد " بلوك تشين " للنظام المالي 

 ويل.ـالمديين المتوسط والط

 بلوك تشين  "في تطوير  بارزاً  أو منفردة دوراً  بنوك التجارية على أن تلعب مجتمعةً تشجيع ال." 

  تشجيع البحث األكاديمي والتطوير ألخذ تكنولوجيا " بلوك تشين" في االعتبار ودراسة كيفية إدخالها

 بشكل واسع في النظام المالي والبنوك.

ال شك فيه ان هذا التطور السريع  أنه مما ال غاردذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين        

الذي تشهده االقتصادات العالمية واألسواق المالية انما يعزز من الشمول المالي ويتيح مشاركة واسعة 

ا قد يكون الدور في السوق العالمية وفي االقتصاد بأقل تكلفة وجهد ودرجة عالية من األمان، ومن هن

في دخول السباق من بداياته وكسب الرهان من خالل وضع  واساسياً  المستقبلي للبنوك المركزية فاعالً 

ن شأنها المساهمة في تشكيل نظم المدفوعات والتحويالت وحفظ ـي مـس والنظم السليمة التــاألس

كزية وسياساتها النقدية في المقعد البيانات وعدم السماح لما يجري في العالم بوضع مهام البنوك المر 

 اليتها.ـــوفعياسة النقدية ــالخلفي أو تقليص أثر الس

 

 الهيئات المالية العربية "تطلعات جديدة للتنمية""  
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استضافت المملكة األردنية أعمال الجلسة السنوية للهيئات المالية العربية وتضم صندوق النقد   -

واالجتماعي، الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي، المصرف العربي لإلنماء االقتصادي 

 العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.

شهدت أعمال الجلسة لهذا العام تغيرا" ملموسا في رؤية الهيئات الستراتيجياتها الداعمة للتنمية   -

انتشارها، وبخاصة لجنة تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، والدفع باتجاه تصويب وقع ـفي م

اءة ـاهم في تحقيق كفـة، بما يسـاقـي مقدمتها الطـع وفـلـدد من الســن عـا عـم ورفعهـدعـات الـياسـس

 وارد االقتصادية.ـالم

مية االقتصادية تلعب الهيئات والصناديق العربية دورا مهما في تمويل ودعم برامج التن  -

واالجتماعية، لتحسين واقع البنى التحتية في الدول العربية وتطوير بيئة األعمال واالستثمارات 

 والتجارة العربية البينية عبر تنسيق التشريعات وسياسة اإلصالح المالي واالقتصادي.

قتصادي، ارتفاع الدول العربية في الوقت الحالي تحديات مشتركة أبرزها تباطؤ النشاط االتواجه   -

مستويات 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.

في الدول العربية، في ظل انخفاض العائدات النفطية  مو االقتصاديالنانخفاض وتيرة   -

 .2016العام  في% 2% نزوال من 103 2017والمتغيرات الجيوسياسية حيث بلغ في عام 

ان الظروف الراهنة تستدعي دورا أكبر للهيئات المالية العربية عبر دعمها سياسات اإلصالح   -

التي 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 

 كم رأس المال المادي والبشري بما يخفض معدل البطالة والفقر.لترا

 

 شارك في الجلسات:

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 562مليون دينار كويتي توزعت على  458بلغت قيمة اجمالي القروض المقدمة منذ تـأسيسه نحو     

% من 10دولة عربية وقد قرر مجلس محافظتي الصندوق على تخصيص نسبة  17مشروعا في 

 لمصلحة الشعب الفلسطيني. 2017األرباح الصافية لعام

 

 صندوق النقد العربي 

o  وتنتهي في العام     2015يعمل الصندوق على تطبيق خطتين زمنيتين، األولى بدأت مع العام

مقسمة على مراحل وتهدف أن يكون الصندوق  2040في حين تمتد الفترة الثانية حتى عام  2020

ر ـويـطلها مع التطورات لتعزيز مسيرة االستقرار والتــي تفاعــدول العربية فــى الــاألقرب ال الشريك

 ادي والمالي والنقدي.ــاالقتص

o لن تساعد على حل 2.5ان مستويات النمو المتوقعة للسنوات الثالثة المقبلة والمقدرة بنحو %

% خالل العام المنصرم بما يزيد ضعفي 29معضلة البطالة لدى الشباب العربي، التي سجلت 

 م.ـالـتوى العــمعدالتها لهذه الفئة على مس

o   من الحلول التي يعول الصندوق عليها لتحسين مستويات النمو، دعم توجهات المنطقة بخفض

 % من اجمالي الناتج المحلي.10مستوى العجز في الموازنات العامة للدول العربية بعد بلوغه 
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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 

مليون دوالر خالل عام  27.5تفاع إيرادات المؤسسة الى أبرز النتائج التي حققتها المؤسسة، ار         

مليون دوالر، بزيادة بلغت  17.6وهي األعلى في تاريخ المؤسسة محققة أرباحا صافية بقيمة  2017

% عن العام الماضي. وقد ساهمت هذه النتائج في احتفاظ المؤسسة بتصنيفها االئتماني 147.8نسبتها

من قبل مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند  AA)لي، عند درجة )على التوا 11المرتفع، وللسنة 

 بورز.

 الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي 

ي هذا ــة فـوعيـركات النــلى الشـز عـركيـاص، والتــاع الخــطـل القـفعيـة تـميـى أهـلـة عـيئـد الهـؤكــت   

 ال.ــالمج

تعزيز مناعة اقتصادات دول المنطقة من خالل بناء وتم اإلشارة الى وجود حاجة الى   

زيز ــاالحتياطات الوقائية الالزمة لتحقيق االستدامة المالية، وتسريع وتيرة النمو في المدى القصير وتع

 تمراريته من خالل اإلصالحات الهيكلية وضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو االقتصادي.ــاس
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 معهد صناديق الثروة السيادية 
 
يمتلك صندوق المعاشات العامة من التمييز والخصوصية ما  العامة؟يستثمر صندوق المعاشات  كيف -

ُيفرقه عن األنواع األخرى من االستثمارات المؤسسية ، إن مجتمع المستثمرين الذي يقع ضمن تعريفنا 

سلطة  70مؤسسة استثمارية تحت مظلة  115لصناديق المعاش متعدد ومتنوع ، إذ ُيحصي هذا التقرير 

ر الجغرافي واالقتصادي ، وألسباب خاصة بدراستنا ، فقد سلطنا الضوء على دولية ، مقسمة بحسب التطو 

وبغض النظر عن خصوصية كل صندوق ،  ا الثلثين من المجتمع االستثماريصندوقًا تشكل أصوله 16

بعض العناصر المشتركة بحسب عملية التطور في أصولها للعقد  تمالمعاشات ، فقد  يقدامن  صن

 المنصرم .

حين كشفت عن  مليارات دوالر 308بصافي محفظة استثمارية وصل إلى  ماسيكيتاحتفظت مجموعة  -

الية ـــنة المــــدي للســـــع نقــــتثمارية بقيمة صافي وضــافي محفظة اســا فسجلت صهــــذلك في تقرير جديد ل

سنغافورا تتخذ من  سنغافوريةهي شركة استثمار  تماسيكذكر أن ــــــيُ  .2018ارس ـــم 31ي ــــي تنتهي فــــالت

الم والتكنولوجيا وتعد األكثر تطورًا في جنوب شرق آسيا ــــي مجال اإلعـــرة فــمقرًا لها وتتمتع بخبرة كبي

 االخيرة.للحقبة 

 300أطلقت شركة أبل للصناعات التكنولوجية مشروعها الستثمار الطاقة النظيفة في الصين بقيمة  -

وهي خطوة تقع ضمن  المتجددة،والذي يهدف إلى ربط مورديها الصينيين بمصادر الطاقة  دوالر،مليون 

ع ـاقة الرياح بالتعاون مـاريع الطاقة الشمسية وطـتخدام مشـر المناخ باسـالجة تغيـركة بمعــالتزام الش

 األلمانية.ة " دويتشه بنك " ـوعـمجم
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 أفريقيا.مليارات دوالر أمريكي لجنوب  10السعودية تتعهد بااللتزام بمبلغ  -

من هونك كونغ ومجموعة  (LONGFOR)الشركاء مع مجموعة  (CPPIB)وسعت مجموعة  -

BEJING ــــد عمــعتـي تــالت( لىLONGFORالق )ي ـــار فــتثمــهما لالسـراكتـــدودة شــة المحـابضـ

 ار.ـقـالعمجــــال 

 الحذر.االستثمارية القابضة تحافظ على موقعها باستمرارها العمل على االستثمار  GICمجموعة  -

  kcellعلى مشارف اتفاق مع شركة Kazakhtelecomشركة االتصاالت الكازاخستانية    -

حيث حصلت الشركة الكازاخستانية على الموافقات الحكومية لشروط عدم االحتكار للحصول  ،لالتصاالت

دمات االتصال ـغل خـويدية ومشــبالتعاون مع قاعدة شركة تاليا الس  kcellمن أسهمها في  %75على 

هي شركة كازاخستانية ، ُتعد من  أوسع مشغالت االتصال الهاتفي  Kcell، ُيذكر أن   Turkcellالتركي 

. 

 

حيث  ،إلدارة االستثمار WCMمن أسهم شركة  % 24.9االستثماري بشراء  IM Natixisقام بنك  -

من البنوك الفرنسية الناشئ من اندماج عمليات إدارة  Natixisإذ ُيذكر أن بنك  بذلك،وقعت عقدًا 

 .2006األصول وصيرفة االستثمار عام 

يعرف صندوق المعاشات الكندي لماذا يعاني صندوق المعاشات الكندي من األسهم الخاصة؟  -

 األسهم الخاصة والبنى التحتية.باالستثمار المباشر، السيما في فئات األصول مثل 

 

      

 


