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بحثت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي في 
مصر د. سحر نصر، صباح أمس، مع بعثة البنك 
الدولي برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في 
البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة واألخيرة 
بقيمة مليار دوالر من التمويل المخصص من 
البنك بقيمة 3 مليارات دوالر، لدعم البرنامج 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي لــمــصــر، إذ ســبــق أن 
حصلت على الشريحتين األولــى والثانية منه 

بقيمة مليارين دوالر.
حضر اللقاء أحمد كوجك نائب وزير المالية 
للسياسات الــمــالــيــة، ود. مــنــى الــجــرف رئيسة 

جـــهـــاز حــمــايــة الــمــنــافــســة ومـــنـــع الــمــمــارســات 
االحتكارية، ونيفين جامع الرئيسة التنفيذية 
لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلون 
ــتـــجـــارة  عــــن وزارات الـــبـــتـــرول والـــكـــهـــربـــاء والـ

والصناعة.
وقـــالـــت نــصــر إن "الـــــــوزارة تــعــمــل عــلــى ضخ 
استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في 
ظل الحوافز التي يتضمنها قانون االستثمار 
الجديد لالستثمار في المناطق األكثر احتياجا"، 
ات  مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من اإلجراء
اإلصالحية ساهمت في تحسين بيئة االستثمار.

وأكــدت الوزيرة أهمية اإلســراع في إجــراءات 
التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام 
الــحــالــي، وأن تــســاهــم فــي تحفيز اســتــثــمــارات 
الــقــطــاع الــخــاص، لــدعــم الــمــشــروعــات التنموية 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر فـــرص عــمــل، وتــعــزيــز 
ــة إلـــــى دعـــم  ــافــ ــتـــدام الـــــعـــــادل، إضــ الـــنـــمـــو الـــمـــسـ
برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة 
 من خالل 

ً
الطبقات والمحافظات األكثر احتياجا

مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
)العربية.نت(

... و38% زيادة عدد السائحين العرب 
والخليجيين بالقاهرة خالل الربع األول 

بــلــغــت نــســبــة الــــزيــــادة فـــي عــدد 
السائحين العرب والخليجيين إلى 
مصر 38  في المئة خالل الربع األول 
من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، فيما تهدف وزارة 
السياحة المصرية إلى زيادة أعداد 
السائحين العرب والخليجيين هذا 

العام إلى مليوني سائح.

ــر الـــســـيـــاحـــي  ــيــ ــبــ ــخــ ــول الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
المصري عصام علي لـ"العربية.نت"، 
إن السياحة العربية الـــوافـــدة إلى 
منتجعات مصر السياحية شهدت 
 بــدايــة مــن مطلع 

ً
 ملحوظا

ً
تحسنا

 باحتفاالت شم النسيم 
ً
2017 مرورا

 مـــع فصل 
ً
وعـــيـــد الــفــطــر وتـــزامـــنـــا

الــصــيــف، حــيــث ســجــلــت السياحة 

 
ً
العربية الوافدة إلى مصر تصاعدا
بنسبة 38 فــي الــمــئــة خـــالل الــربــع 

األول من الموسم السياحي 2017.
وأضـــــاف أن الــســيــاحــة الــعــربــيــة 
ــهـــدت اســـتـــعـــادة بــاقــي  ــدة شـ ــ ــوافـ ــ الـ
األســـــواق الــعــربــيــة الــتــي غــابــت عن 
الــمــقــصــد الــمــصــري خــــالل األعــــوام 
الــتــي تلت ثـــورة 2011 إضــافــة إلي 

باقي الــدول العربية األخــرى، التي 
ــــدد ســيــاحــهــا فــــي مصر  تــــراجــــع عـ
حــيــث اســتــطــاعــت وزارة السياحة 
وهيئة التنشيط السياحي استعادة 
عدة دول عربية بجانب السعودية 
واإلمـــارات شملت الكويت واألردن 

 لبنان.
ً
والبحرين والعراق وأخيرا

 لتوعية الحجاج 
ً
»الكويتية« تعرض أفالما

دشــنــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الكويتية 
حملة تــوعــويــة، بــالــتــعــاون مــع وزارة الصحة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، لــلــمــســافــريــن الـــحـــجـــاج عـــلـــى مــتــن 
طائراتها، بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام، 
من خالل اإلرشادات الصحية، لضمان حج آمن 

وصحي خال من األمراض.
وذكــرت "الكويتية" انها تقوم بعرض أفالم 
توعوية من خالل شاشات طائراتها للرحالت 
الــمــتــجــهــة الــــى الـــســـعـــوديـــة، والـــتـــي خصصت 
للحجاج، وتعتبر هذه المواد التوعوية ثمرة 
جـــهـــود وزارة الــصــحــة ودورهـــــــا الـــســـامـــي في 
الحفاظ على صحة وسالمة الحجاج، ولتعزيز 

ونشر الثقافة الصحية.
ــذه االفــــــــــالم تــتــضــمــن  ــ ــ ــى ان هـ ــ ــ واشـــــــــــارت إلـ
إرشـــادات للوقاية مــن األمـــراض المعدية التي 
قد تنتشر أثناء موسم الحج، وكيفية تجنبها، 
والعوارض الصحية التي تزداد فرص حدوثها 
خالل موسم الحج، إضافة إلى توعية الحجاج 
بمختلف األمراض، وكيفية التعامل معها، ومنع 
الــمــضــاعــفــات الــتــي قــد يــــزداد حــدوثــهــا بسبب 
االزدحــام وشدة الحرارة، وغيرها من العوامل 

المصاحبة لالزدحام اثناء فترة الحج.
واكدت ان هذه االرشادات الصحية والطبية 
كتبت بعناية وبإشراف من المختصين بوزارة 

الصحة، مؤكدة أن الخطوط الجوية الكويتية 
تمد يد التعاون لجميع هيئات الدولة لتسخير 
جميع االمكانات من اجــل خدمة الحجاج، وال 
تألو جهدا في تذليل كل الصعاب أمام ضيوف 

الرحمن.
الجدير بالذكر ان هذا التعاون ال يعد االول 
مــن نــوعــه، فــقــد قــدمــت "الــكــويــتــيــة" الــعــديــد من 
الــحــمــالت والــبــرامــج الــتــوعــويــة، بــالــتــعــاون مع 

وزارة الصحة في العديد من المجاالت، حيث 
إن "الكويتية" تمد يد التعاون لجميع الهيئات 

ومؤسسات الدولة لما فيه خدمة المجتمع.
وتـــم تــكــريــم "الــكــويــتــيــة" مــن وزارة الصحة، 
ممثلة فــي الــمــكــتــب االعـــالمـــي، نــظــرا للشراكة 
والتعاون الملموس والمثمر الذي يعكس دورها 
الــرائــد فــي المسؤولية االجتماعية، مــن خالل 
تقديم الخدمات والتعاون مع مؤسسات الدولة.

لقطة جماعية

 للعملة الخليجية الموحدة
ً
»إندوسويس«: الوقت ليس مناسبا

ذكرت شركة إندوسويس أن 
المبالغ الكبيرة من احتياطات 

الدوالر، التي تحتفظ بها دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، توفر سببا لهذه الدول 

لتعمل معا ويدعم بعضها 
، ومع ذلك فإن الوقت 

ً
بعضا

ال يبدو مالئما لهذه الدول 
للنظر في العملة الموحدة.

نــشــرت شــركــة إنـــدوســـويـــس إلدارة 
الــــــثــــــروات، الـــــــــذراع الـــعـــالـــمـــيـــة إلدارة 
الــثــروات، التابعة لمجموعة كريديت 
أغريكول، ومقرها أبوظبي ودبــي في 
اإلمارات، من خالل المكاتب التمثيلية 
ــرا(، تـــقـــريـــرا  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ إلنــــدوســــويــــس )سـ
بـــعـــنـــوان "تــعــلــيــقــات حــــول االقــتــصــاد 
الــكــلــي"، حيث أبـــرزت الشركة كيف أن 
أرصدة الحسابات الجارية لدول الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا )مينا(، السيما 
دول الــخــلــيــج، ال تــــزال تــعــانــي انــهــيــار 
أسعار النفط بين عامي 2014 و2015. 
وتحول الحساب الجاري للسعودية 
من فائض إلى عجز قدره 8.3 في المئة 
في 2015. وفي اآلونة األخيرة، تجنبت 
المملكة عجزا مزدوجا في الربع األول 
من 2017، حيث كشفت وزارة المالية 
الـــســـعـــوديـــة عــــن عـــجـــز فــــي الـــمـــوازنـــة 
بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي 

اإلجمالي على أساس سنوي. 
وساعد انتعاش أسعار النفط على 
ــي الــحــســاب  إعــــــــادة وجــــــود فـــائـــض فــ
الجاري، وحققت الــصــادرات مكاسب، 
بينما تراجعت الواردات بسبب ضعف 
الطلب المحلي، ما أدى إلى فائض قدره 
6 مــلــيــارات دوالر يــرجــع أســاســا إلــى 
عائدات الصادرات ذات الصلة بالنفط. 
ورغم ذلك، أظهر حساب رأس المال 
تدفقات كبيرة تعكس إمكانية إعادة 
تــوزيــع الــثــروة الــســيــاديــة، واســتــمــرت 
ــفـــاض خــالل  االحـــتـــيـــاطـــات فـــي االنـــخـ
الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر إلــــى مـــايـــو 2017، 
وبــلــغــت اآلن 499 مــلــيــار دوالر، أي 
ــفـــاض قـــــــدره 247 مــــلــــيــــارا عــن  ــانـــخـ بـ
ــا فــي  ــهــ ــيــ ــــت إلــ ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ ذروتــــــهــــــا الـ

أغسطس 2014.

انكماش الفائض

أمــــــا فـــــي الـــبـــحـــريـــن فـــقـــد انــكــمــش 
الفائض إلى 3.4 في المئة من الناتج 
المحلي اإلجــمــالــي، مــقــارنــة بنظيره 
عام 2014، وانهار فائض الكويت إلى 
7.5 في المئة عام 2015 )مقابل 45.5 
فــي الــمــئــة عـــام 2012(، وعــانــى األول 
ضت 

ّ
من نفس مصير عمان، حيث خف

ــثـــالث  ــام الــــمــــاضــــي الــــــوكــــــاالت الـ ــ ــعـ ــ الـ
الرئيسية لتصنيفات االئتمان ديون 
عمان إلى ما دون مستوى االستثمار، 
ويبدو أن األردن كان استثناء، حيث 
انخفض عجزه إلى 8.9 في المئة عام 

2015 من 15.2 في المئة عام 2012.
ــثـــل، ســـجـــل عـــجـــز الــحــســاب  ــمـ ــالـ وبـ
الــجــاري فــي مصر أدنــى عجز لــه منذ 
ــربـــع األول مـــن عــام  ــام 2014 فـــي الـ عــ
2017، بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع الـــــصـــــادرات 
وانــخــفــاض الـــــــواردات غــيــر النفطية، 
وتحسن اإليرادات اآلتية من السياحة 

وتحويالت العاملين في الخارج. 
ويــرجــع ذلــك جزئيا إلــى انخفاض 
قــيــمــة الــجــنــيــه الــمــصــري فـــي نوفمبر 
الـــمـــاضـــي، والـــــــذي تـــرجـــم إلـــــى بــلــوغ 
احتياطات النقد األجنبي 31 مليار 
دوالر في يونيو، أي ضعف مستواها 
فـــي يــولــيــو 2016، وتــحــولــت سلطنة 
عمان إلــى عجز في الحساب الجاري 
بنسبة 15.5 في المئة عام 2015، من 
فـــائـــض بــنــســبــة 10.2 فـــي الــمــئــة عــام 
2012، وأدى ذلك إلى تآكل احتياطات 
البلد الخارجية إلى درجة أن تصنيف 

الدين العماني كان "غير مرغوب فيه".

احتياطات كبيرة

ــيـــاق تــعــلــيــقــه عـــلـــى الــتــقــريــر،  ــــي سـ وفـ
قـــال كــبــيــر المحللين االقــتــصــاديــيــن في 
مــجــمــوعــة انــدوســويــس إلدارة الــثــروات 
ـــروالـــد: "بــإمــكــان الــســعــوديــة 

ِّ
د. بـــول ويـــت

االعتماد على احتياطاتها التي ال تزال 
كــبــيــرة، وتــبــلــغ قــيــمــتــهــا أكـــثـــر مـــن قيمة 

واردات عامين".
ــروالــد: "مــن شــأن ذلــك أن 

ِّ
وأضـــاف ويــت

يسمح للسلطات مواجهة أي ضغوط على 
ارتباط عملتها بالدوالر، لكن ال ينبغي 
ــا مـــن جـــهـــود الــتــنــويــع  لــهــا أن تـــوقـــف أيــ
االقــــتــــصــــادي واإلصـــــالحـــــات الــمــخــتــلــفــة 
الــتــي كــانــت الــبــالد نشطة فيها، فــي ظل 
توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان". 
وتابع: "يرجع ذلك إلى أن عملة البلد 

مرتبطة ارتباطا تاريخيا بالدوالر، وال 
تستطيع تحمل عجز الحساب الجاري 
باستمرار، وال تتمتع السعودية بميزة 
الرسوم الدولية لسك العملة، التي تتمتع 
بها الواليات المتحدة، والتي يبلغ عجز 
حسابها الجاري 2.5 في المئة من ناتجها 

المحلي اإلجمالي".
وزاد: "إضــافــة إلــى ذلــك، ال تــزال هناك 
شــــكــــوك كـــبـــيـــرة تــــحــــوم حــــــول الـــتـــأثـــيـــر 
الحقيقي لإلدارة األميركية الحالية على 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي. وتــتــمــثــل الــقــضــايــا 
الــرئــيــســيــة القـــتـــصـــادات مــنــطــقــة الــشــرق 
ــال إفـــريـــقـــيـــا فــــي تــعــزيــز  ــمــ األوســـــــط وشــ
الدوالر، وتحويل العملة خارج الواليات 

المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة".
وأشـــــــــــار إلــــــــى انــــــــه "مــــــــن شــــــــأن هــــذه 
ــادة  ــتـــطـــورات أن تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى إعــ الـ
تمويل ديون بعض الدول التي تفتقر إلى 
إمكانية الوصول الطبيعي إلــى الــدوالر 

من خالل تدفقات التصدير المنتظمة".

التعاون هو األساس

وتوفر المبالغ الكبيرة من احتياطات 
الـــــدوالر، الــتــي تحتفظ بــهــا دول منطقة 
الشرق األوســط وشمال إفريقيا )مينا(، 
ســبــبــا لــهــذه الـــــدول لــتــعــمــل مــعــا وتــدعــم 
بــــعــــضــــهــــا الـــــبـــــعـــــض، وتـــــتـــــوقـــــع شــــركــــة 
ــادة  ــك فـــي إعــ إنـــدوســـويـــس أن يــســهــم ذلــ
النظر في ترتيبات أسعار الصرف في دول 
المنطقة، التي هي أبعد ما يكون عن نظام 
سعر الــصــرف الــعــائــم. ومــع ذلــك، أشــارت 
الــشــركــة إلـــى أن الــوقــت ال يــبــدو مناسبا 

لهذه الدول للنظر في العملة الموحدة.
ويــبــلــغ إجـــمـــالـــي احـــتـــيـــاطـــات منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 875 مليار 
دوالر، تملك السعودية أقل بقليل من 500 
مليار دوالر منها، ورغــم أن ذلــك المبلغ 

يبدو كبيرا جدا، فإنه يبدو صغيرا جدا 
أمــام أرصــدة البنوك المركزية المختلفة 
ــة، فـــفـــي 30  ــنـــاضـــجـ ــي االقــــتــــصــــادات الـ فــ
يونيو 2017، بلغت الميزانية العمومية 
لــالحــتــيــاطــي الــفــدرالــي األمــيــركــي 4.467 
مليار دوالر، منها 2.365 مليار سندات 
للخزانة األميركية، و1.770 مليار أوراق 

مالية مدعومة بالرهن العقاري. 
وفي نفس التاريخ، بلغ حجم الميزانية 
ــــي  ــ ــركـــزي األوروبـ ــمـ الــعــمــومــيــة لــلــبــنــك الـ
4.210 مــلــيــارات يــــورو )4.800 مــلــيــارات 
دوالر(، وبـــلـــغـــت الـــمـــيـــزانـــيـــة الــعــمــومــيــة 
للبنك المركزي السويسري 779.7 مليار 
فرنك )نحو 780 مليار دوالر( في نهاية 

شهر مايو. 
أمــا بالنسبة لبنك انكلترا فقد بلغت 
مــيــزانــيــتــه الــعــمــومــيــة 423 مــلــيــار جنيه 
)531 مليار دوالر( في 31 مــارس 2017، 
وتتكون نسبة كبيرة جدا من هذه األرقام 
من أوراق مالية قابلة للتداول، ما يعني 
أن تــصــرف تلك الــبــنــوك المركزية بجزء 
من هذه األوراق المالية قد يكون له أثر 
على األسواق المالية أكبر من أثر احتمال 
بيع السلطات النقدية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال افريقيا لتلك األوراق.

تدهور األرصدة

وذكــر ويــتــروالــد: "ان رصيد الحساب 
ــرة عــن  ــكـ الــــجــــاري لــــدولــــة مــــا يــعــطــيــنــا فـ
مرونة عملتها في أوقات األزمات، وكلما 
ــتـــيـــاج إلــى  كــــان الــــتــــوازن أقـــــوى قـــل االحـ
االحتياطات للدفاع عن العملة، وتدهورت 
أرصــــــدة الـــحـــســـابـــات الـــجـــاريـــة فـــي دول 
منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــالــتــزامــن مع 

انخفاض أسعار النفط".
وأضاف: "بالنظر إلى حجم احتياطات 
تلك الدول، فإن بيعها للحفاظ على ثبات 
ــــدوالر ال يــنــبــغــي  ــالـ ــ ــاط عــمــالتــهــا بـ ــبــ ارتــ
أن يـــؤدي فــي حــد ذاتـــه إلــى انــهــيــار، رغم 
احتمال أن يكون لذلك تأثير سلبي على 

األسواق المالية". 
واردف: "لــكــي يــحــدث ذلـــك سنحتاج 
إلى رؤية مستثمرين آخرين يبيعون في 
الوقت ذاتــه، إما بسبب سياسات نقدية 
خاصة بهم )على سبيل المثال البنوك 
الــمــركــزيــة لــالقــتــصــادات الــنــاضــجــة( أو 
بــســبــب اســتــراتــيــجــيــات إدارة المحافظ 
المالية مــن ِقــبــل كــبــار المستثمرين في 

القطاع الخاص".

تطورات السياسات 
النقدية األميركية 

تشكل مخاطرة 
كبيرة القتصادات 

المنطقة

السعودية تمتلك 
500 مليار دوالر من 

احتياطي المنطقة 
ً
البالغ 875 مليارا

مصر تبحث مع البنك الدولي دفعة جديدة 
من قرض بمليار دوالر

 واحتياطاتها ستتيح لها الصمود أمام الضغوط
ً
ارتباط عمالت دول التعاون بالدوالر يظل مرنا
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