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يبلغ عدد العاملين فيه نحو  2.3مليار شخص

 13.5تريليون دوالر حجم االقتصاد

الموازي حول العالم

ريا ما يثار اجلدل حول الربامج
كث ً
االقت�صادية ل�صندوق النقد الدويل،
وما �إذا كانت تخدم الدول النامية
«امل�ستخدم الرئي�س ل��ه��ا» �أم
تعمل على حتقيق م�صالح القوى
االقت�صادية الكربى ،قبل �أن تثري
درا�سة حديثة جلامعة «هارفرد»
�إل��ى جانب �سلبي لل�صندوق غري
مطروق ،يتمثل يف منو االقت�صاد
امل����وازي يف ال���دول ال��ت��ي تنفذ
براجمه.و�أجرت الدرا�سة حتليال
للبيانات االقت�صادية ال�صادرة عن
عاما كي ت�صل
 145دولة خالل ً 42
ً
ارتباطا
�إلى نتيجة مفادها �أن هناك
قويا للغاية بني تطبيق الدول
ً
لربامج �صندوق النقد ال��دويل،
وزيادة حجم االقت�صاد املوازي يف
تلك الدول.
• �صندوق النقد الدويل لعب دور ًا كبري ًا يف ت�ضخم االقت�صاد املوازي
وقامت الدرا�سة بتحييد العوامل
الأخرى امل�ؤثرة على منو االقت�صاد املوازي ،ومنها ال�ستقبالها وت�ضطر �إلى االلتحاق ب�سوق العمل املوازي
معدالت النمو والت�ضخم ودرج��ة احلكم الدميقراطي مبا ي�ؤدي �إلى منوه ،ف�ضلاً على التحاق العمالة التي
وطبيعة هيكل توزيع الدخل وقوانني اال�ستثمار ،تن�ضم لل�سوق حدي ًثا لالقت�صاد املوازي بطبيعة احلال.
حم�صورا فقط يف برامج �صندوق النقد وتقدر الدرا�سة ن�سبة م�ساهمة برامج ال�صندوق يف منو
ليكون الت�أثري
ً
وت�أثرياتها على االقت�صاد .وق��درت منظمة التعاون االقت�صاد املوازي بـ %70من الت�أثري على الأقل ،لت�أتي
االقت�صادي والتنمية «ع��ام  »2009حجم االقت�صاد العوامل الأخرى بت�أثريات هام�شية ،خا�صة يف الدول
امل��وازي حول العامل بنحو  10تريليونات دوالر ،التي ت�شهد تطبيق برامج كاملة من ت�صميم ال�صندوق
ويعمل به  1.8مليار �شخ�ص ،قبل �أن يتزايد حجمه يف ولي�س جمرد م�ساعدات عابرة ملرور الدولة بظروف
عام  2017لي�صل �إلى  13.5تريليون دوالر ويعمل به طارئة .وتعد توجو التي خ�ضعت لرباجمه بني عامي
 2.3مليار �شخ�ص .وترتبط تلك الزيادة وف ًقا لدرا�سة « »1995-1979وتون�س التي خ�ضعت لربامج ال�صندوق
«هارفارد» مبا يفر�ضه ال�صندوق من تقلي�ص حلجم قطاع بني عامي « »1992-1986مثالني �صارخني على ت�أثري
الأعمال العام ،مبا ي�ؤدي �إلى ت�رسيح ن�سبة كبرية من برامج �صندوق النقد العاملي والعوملة االقت�صادية
العمالة �إلى ال�سوق لتجد القطاع اخلا�ص غري مهي�أ على تنمية االقت�صاد املوازي.

في ظل استقرار أسعار الدوالر والين

الذهب تراجع ألدنى مستوى في  10أسابيع

ت�شهد �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب حالة من
التذبذب يف ظل ا�ستقرار �أ�سعار
ال����دوالر وال�ي�ن ،و�أداء الأ�سهم
ال��ع��امل��ي��ة .وت��راج��ع��ت �أ�سعار
ال��ذه��ب ،م��ع ت��داول��ه ف��وق �أدن��ى
م�ستوى يف � 10أ�سابيع ،والذي
الم�سه يف اجلل�سة ال�سابقة ،مع
�إح��راز تقدم يف النزاع التجاري
بني ال��والي��ات املتحدة وال�صني
وب��ي��ان��ات اقت�صادية ق��وي��ة من
الواليات املتحدة.
ويرتقب امل�ستثمرون حاليا بيانات
الوظائف الأمريكية بحثا عن املزيد
من الدالئل ب�ش�أن قوة االقت�صاد.و
هبط الذهب يف املعامالت الفورية
� %0.3إل����ى  1288.75دوالر ًا
للأوقية «الأون�صة» ،بعد �أن الم�س
�أدن���ى م�ستوياته منذ  25يناير
عند  1280.59دوالر ًا يف اجلل�سة

ال�سابقة .وتراجع املعدن الأ�صفر
نحو  %0.2منذ ب��داي��ة الأ�سبوع
احلايل.وهبطت العقود الأمريكية
الآج��ل��ة للذهب نحو � %0.1إلى
 1293.70دوالر ًا للأوقية .وقال
بنجامني لو املحلل لدى فيليب
فيوت�رشز ومقرها �سنغافورة:
«تتوقع ال�سوق بع�ض الإيجابية يف
بيانات «الوظائف» لذا �إذا حتركت
يف اجتاه م�ضاد للتوقعات قد تكون
هناك بع�ض التقلبات احل��ادة يف
�سعر الذهب».
وجتاوز الذهب ،اخلمي�س ،متو�سطه
املتحرك يف  100يوم البالغ نحو
 1282دوالرا للأوقية للمرة الأولى
منذ نوفمرب على الأقل ،مدفوعا يف
الأ�سا�س ببيانات قوية يف الواليات
امل��ت��ح��دة وحت�سن الإق��ب��ال على
املخاطرة .وعززت �أ�سواق الأ�سهم

الآ�سيوية مكا�سبها الأ�سبوعية
م��ع ���ص��دور الكثري م��ن عناوين
الأنباء اخلا�صة باملحادثات بني
الواليات املتحدة وال�صني ،لكن
دون التو�صل �إلى نتائج.وبالن�سبة
�إلى املعادن النفي�سة الأخرى ،نزل
البالتني يف املعامالت الفورية
� %0.5إلى  892.95دوالر ًا ،بعد �أن
ارتفع لأعلى م�ستوياته منذ منت�صف
يونيو  2018عند  901.49دوالر
للأوقية يف اجلل�سة ال�سابقة.وارتفع
البالتني  %5منذ بداية الأ�سبوع
احلايل.وزاد البالديوم � %0.4إلى
 1371.50دوالر ًا للأوقية ،لكنه
يتجه لالنخفا�ض للأ�سبوع الثاين.
وا�ستقرت الف�ضة عند  15.14دوالر ًا
للأوقية .وانخف�ضت الف�ضة لأدنى
م�ستوياتها منذ نهاية دي�سمرب
 2018يف اجلل�سة ال�سابقة.

مؤشر نيكي حقق أكبر مكسب
أسبوعي في  3أشهر
�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين مرتفعا ،لأعلى م�ستوى
يف �شهر ،يف الوقت الذي ت�شجع فيه امل�ستثمرون
لإع��ادة �رشاء الأ�سهم التي باعوها بف�ضل توقعات
ب�إبرام و�شيك التفاق جتاري بني الواليات املتحدة
وال�صني ،بينما قفز �سهم الربيد الياباين للت�أمني
بف�ضل �آم��ال ب�ش�أن تو�سع �أكرب يف عملية خ�صخ�صة
ال�رشكة.
وزاد امل�ؤ�رش نيكي  %0.38ليغلق عند 21807.50
نقاط وهو �أعلى م�ستوى �إغالق منذ الرابع من مار�س
املا�ضي .ويف الأ�سبوع ،ارتفع امل�ؤ�رش القيا�سي
 %2.83حمققا �أكرب مك�سب �أ�سبوعي يف نحو � 3أ�شهر.
وقال نائب رئي�س الوزراء ال�صيني ليو خه �إن الرئي�س

�شي جني بينغ قال �إن هناك تقدما يتم �إح��رازه،
ودعا �إلى اختتام مبكر للمفاو�ضات .وقال الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب� :إن املحادثات التجارية
مع ال�صني ت�سري على نحو جيد و�إن��ه �سيقبل فقط
�صفقة «عظيمة» مع تو�صل املفاو�ضني �إلى ت�سوية
للخالفات قبل اجتماع بني ترامب ونائب رئي�س
الوزراء ال�صيني .ويرتقب امل�ستثمرون �أي�ضا تقرير
الوظائف الأمريكية .وارتفع �سهم الربيد الياباين
للت�أمني  %9.9بعد �إعالن �صادر يف اليوم ال�سابق عن
�أن �رشكتها الأم الربيد الياباين القاب�ضة تبيع نحو
ثلث ح�صتها بال�رشكة ،يف خطوة تهدف �إلى حتقيق
تقدم يف عملية خ�صخ�صة جمموعة الربيد اليابانية.
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خبراء اقتصاديون :انهيار «بيتكوين» حتمي
رغم االرتفاعات األخيرة
رغم القفزة التي حققها �سعر عملة
بيتكوين الإلكرتونية امل�شفرة بن�سبة
 %15خ�لال تعامالت ،الثالثاء،
لي�صل �إل��ى � 5آالف دوالر «لفرتة
وج��ي��زة» لأول م��رة منذ منت�صف
نوفمرب املا�ضي ،حذر مديرو الأ�صول
وكبار ر�ؤ�ساء �صناديق اال�ستثمار من
اقتناء «بيتكوين» و�أكدوا �أن انهيارها
حتمي .ورغم ارتفاع بيتكوين ،ف�إنها
ال تزال �أقل بكثري من �أعلى م�ستوى
لها على الإط�لاق وال��ذي حققته يف
دي�سمرب  2017عندما اق�ترب �سعر
العملة من � 20ألف دوالر.
و�شهد الثالثاء املا�ضي ارتفاعا
مفاجئا لعدد من العمالت االفرتا�ضية
الأخرى ،مثل �إيثرييوم وريبل اللتني
ارتفعتا بن�سبة  .%7وحول م�ستقبل
العمالت امل�شفرة ،قال بيرت مالوك
املخطط املايل املعتمد ورئي�س �رشكة
«كرييتف بالنينج» لإدارة الرثوات:
«ما �سرناه على الأرج��ح هو انهيار
العمالت امل�شفرة» .وتابع« :هناك
�أنواع كثرية من العمالت االفرتا�ضية
مثل ليتكوين ،و�إيثرييوم ،وريبل،
وبالطبع بيتكوين ،لكن لي�س هناك
ما ي�ضمن بقاء �أي منها على قيد
احلياة».
و�أ�ضاف مالوك ،وهو �أي�ضا م�ؤلف
�أي�ضا كتاب «� 5أخطاء يرتكبها كل
م�ستثمر وكيفية جتنبها» ،وحتى �إذا
جنحت عملة �أو اثنتان من العمالت

امل�شفرة يف امل�ستقبل ،ف�إنك لن
حت�صل على �أي ع��ائ��د خ�لال تلك
الفرتة ..هذا لي�س ا�ستثمارا حقيقيا،
�إنها م�ضاربة .وتابع« :بدال من ذلك،
ا�ستثمر يف الأ�شياء التي �ستدفع لك
عائدا �إذا امتلكتها ،متلك العقارات
حيث ميكنك جمع الإيجار �أو متلك
الأ�سهم واح�صل على الأرباح� ،أو ا�شرتِ
�سندات خا�صة وت�سلم عوائدها».

�أ�صدرت م�رص� ،سندات دولية بقيمة  2مليار يورو على
�رشيحتني الأولى ملدة � 6سنوات بقيمة  750مليون
يورو ت�ستحق يف � 11أبريل  ،2025والثانية ملدة 12
�سنة بقيمة  1.25مليار يورو ت�ستحق يف  11ابريل
.2031
يبلغ هذا الإ�صدار من ال�سندات �أ�سعار عائد متميزة
يف ظل حجم الطلب الكبري واملتزايد على ال�سندات
الدولية امل�رصية ،وال��ذي ق��ارب على  9مليارات
يورو �أي �أكرث من  4مرات قيمة الطرح وهو ما انعك�س
على تخفي�ض �سعر العائد املبدئي املعلن من قبل
وزارة املالية يف بداية اليوم مبقدار  50نقطة ،وهو

ميثل خف�ضا كبريا ليتم �إ�صدار ال�سندين اجلديدين
ب�أ�سعار نهائية للكوبون بلغت  %4.750ل�سندات الـ
� 6سنوات و %6.375ل�سندات الـ 12عاما .وذكرت
وزارة املالية ،يف بيان لها� ،أن هذا الإ�صدار ل�سندات
باليورو يعد الإ�صدار الثاين ل�سندات م�رص الدولية
املقومة باليورو ،وبذلك تكون وزارة املالية قد
�أمتت �إ�صداراتها ل�سندات اخلزانة يف الأ�سواق الدولية
للعام املايل احلايل .2019/2018
و�أ�ضاف البيان �أن ال�سندات اجلديدة �شهدت م�شاركة
قوية من جانب امل�ستثمرين الأجانب ومن العديد
من الأ�سواق العاملية ،حيث زاد عددهم على 450

وا�ستطرد« :كقاعدة عامة ،ال متتلك
�شيئا لن يدفع لك ،لكن �إذا كنت
متحم�سا لتقنية �سالل الكتل «البلوك
ت�شني» وه��ي التكنولوجيا التي
تعتمد عليها العمالت امل�شفرة،
فهناك طرق �أخرى لال�ستثمار فيها
بدال من �رشاء بيتكوين» .و�أو�ضح:
«ه��ن��اك ��شرك��ات ت�ستثمر بكثافة
كبرية يف البلوك ت�شني وميكنك �رشاء

�أ�سهم يف تلك ال�رشكات مثل �آي بي �إم
و�أك�سنت�رش .ومل يكن مالوك اخلبري
الوحيد الذي حذر من �رشاء العمالت
الرقمية.
وقال التنفيذي جيمي دميون الرئي�س
التنفيذي لبنك جى بي مورجان،
يف عام � ،2017إن بيتكوين «عملية
احتيال» ،و�أكد �أن م�صريها االنهيار
يف نهاية املطاف.

«اإلسالمي للتنمية» بحث دور القطاع الخاص
في التحول الرقمي
�أكد منتدى جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
حول القطاع اخلا�ص �أهمية ح�شد املوارد
والطاقات لقيام تكتالت اقت�صادية وتنموية
اقليمية تتعزز معها �أدوار القطاع اخلا�ص
اال�سالمي يف �سال�سل القيمة الإقليمية.
جاء ذلك خالل منتدى املجموعة الذي تنظمه
«امل�ؤ�س�سة اال�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان
ال�صادرات وامل�ؤ�س�سة اال�سالمية لتنمية القطاع
اخلا�ص وامل�ؤ�س�سة الدولية اال�سالمية لتمويل
التجارة ومنتدى االعمال  -ثقة» حول دور
القطاع اخلا�ص يف �سال�سل القيم االقليمية
والتحول الرقمي يف �إع��ادة هيكلة �صناعة
املالية اال�سالمية.
وقال وزير االقت�صاد واملالية املغربي حممد
بن�شعبون ان هذا املنتدى ي�شكل فر�صة لعر�ض
التحديات التي تواجه القطاع اخلا�ص يف
خمتلف اقت�صاديات ال��دول الأع�ضاء واثراء
النقا�ش وتبادل اخلربات وايجاد حلول مبتكرة
و�آليات مالئمة خل�صو�صيات خمتلف الدول
االع�ضاء.
وا�ضاف ان مو�ضوع املنتدى يعطي فعالية
�أك�بر خللق تكتالت �إقليمية يقودها القطاع
اخلا�ص وتدعمها جمموعة البنك يف �أفق متكني
اقت�صاديات الدول االع�ضاء من االنخراط الفعلي
يف �سال�سل القيمة الإقليمية والعاملية.
واو�ضح ان مو�ضوع «دور القطاع اخلا�ص يف
�سال�سل القيمة الإقليمية» الذي مت اختياره
لهذا املنتدى ي��ن��درج يف �صميم التوجه
اال�سرتاتيجي للبنك اذ ين�ص على �رضورة
تركيز اجلهود وتن�سيقها لإح���داث حتول
�شامل يف �سال�سل القيمة مع �إ�رشاك القطاع
اخلا�ص.
واك��د ان ه��ذا التوجه اال�سرتاتيجي للبنك
�سيمكن الدول الأع�ضاء من حت�سني تناف�سيتها
يف القطاعات التي تتمتع فيها ب�أكرب ميزة
تناف�سية وذلك من خالل االرتقاء بالتكنولوجيا
ال�صناعية وتو�سيع الأ�سواق وبالتايل تنويع
ال�صادرات من منتجات املواد غري اخلام.
وقال ان هذا النهج يكفل منوا م�ستداما وقدرة
�أك�بر على �إي��ج��اد فر�ص العمل وق��درة على
ال�صمود لبناء اقت�صادات �سوق �أف�ضل ت�ضمن
حياة �أف�ضل ملواطني الدول االع�ضاء.

• جانب من املنتدى

سنبل :القارة األفريقية قادرة
على جذب الكثير من االستثمارات
�أك��د الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة الدولية
الإ�سالمية لتمويل التجارة هاين �سنبل �أهمية
�سل�سلة القيمة العاملية وحتقيق �أكرب قدر من
فوائد التكامل الإقليمي من خالل الرتكيز على
�رشكات القطاع اخلا�ص العاملة يف �سل�سلة
القيمة الوطنية والإقليمية والعاملية.
وتطرق ال��ى دور امل�ؤ�س�سة يف دع��م التكامل
الإقليمي بالقارة االفريقية يف ظل �إن�شاء منطقة
التجارة احلرة القارية االفريقية التي يبلغ عدد
�سكانها نحو  1.2مليار ن�سمة وتوقعات ت�ضاعف
هذا العدد بحلول عام .2050

وقال ان هناك فر�صا كبرية يف القارة االفريقية
مل��ا متلكه م��ن ق���درة على ج��ذب الكثري من
اال�ستثمارات و�إن�شاء عالمات جتارية افريقية
قادرة على خلق فر�ص العمل ،م�شريا الى تغطية
�سل�سلة القيمة �إنتاج ال�سلع واخلدمات و�صوال
الى ت�سويقها يف الأ�سواق املحلية.
ويقام املنتدى الذي يعقد على هام�ش الدورة
الـ  44الجتماعات البنك الإ�سالمي للتنمية يف
مدينة مراك�ش بح�ضور ممثلني عن  57دولة
حول «�سل�سلة القيمة الإقليمية يف افريقيا ودور
القطاع اخلا�ص».

 170مليار دوالر إجمالي تمويالت جميع البنوك متعددة األطراف

قال رئي�س جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية
بندر حجار ان البنك يتعاون مع الدول الأع�ضاء
على حت�سني البيئة اال�ستثمارية وحتفيز تدفق
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية من خالل تطوير
الت�رشيعات وامل�ؤ�س�سات وبناء القدرات ونقل
التجارب الناجحة من دولة الى اخرى.
وتطرق حجار يف ه��ذا ال�صدد ال��ى التعاون
املغربي من خالل برامج التدريب املهني الذي
تقوده اململكة املغربية لبناء القدرات يف 14
دولة �أفريقية وبرنامج نقل املعارف يف جمال
الطاقة املتجددة وخمترب دعم املنتجات املالية
املبتكرة باملدر�سة املحمدية للمهند�سني
باملغرب.

مصر تتلقى طلبات شراء على سندات دولية
بقيمة  9مليارات يورو

اقتصاد

م�ستثمرا ،مما ي�ؤكد تزايد ثقة دوائر املال والأعمال
يف االقت�صاد امل�رصي ،الفتا �إلى �أن م�ستثمري �أوروبا
جاءوا يف املركز الأول بن�سبة م�شاركة  %55.2ثم
�أمريكا ال�شمالية بن�سبة  %33.2يليها �أ�سيا بن�سبة
 .%9.6و�أو�ضحت املالية �أن  4بنوك �أوروبية �أدارت
عمليات الطرح ،وهي بنوك بي ان بي باريبا ،وبنك
ناتك�س ،بنك �ستاندرد ت�شارترد ،بنك الإ�سكندرية
انتي�سا �ساو باولو ،كما مثل وزارة املالية كل من
مكتب  Dechertكم�ست�شار قانوين دويل ومكتب التميمي
للمحاماة كم�ست�شار قانوين حملى وذلك لإنهاء جميع
الإجراءات القانونية املتعلقة بالإ�صدار.

واو�ضح ان البنك تبنى منوذج عمل قائم على
ح�شد املوارد املالية من خارج ميزانيته ل�صالح
امل�شاريع يف الدول الأع�ضاء ليقوم بدور املحفز
للتنمية وامل�سهل لتدفق اال�ستثمارات.
و�أكد �أن املتطلبات التمويلية لتنفيذ �أهداف
التنمية امل�ستدامة ارت��ف��ع��ت م��ن م�ستوى
املليارات �إل��ى م�ستوى الرتيليونات كون
الدول الأع�ضاء حتتاج �سنويا �إلى تريليون
دوالر لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة،
م�شريا ال��ى �إجمايل متويالت جميع البنوك
متعددة الأط��راف ال��ذي بلغ نحو  170مليار
دوالر يف عام .2017
وا�شار الى ادراك البنك الإ�سالمي للتنمية يف

وقت مبكر �أهمية الدور احليوي الذي ميكن �أن
يقوم به القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف الدول الأع�ضاء لتحقيق الأهداف
املن�شودة.
و�أك��د م�ساهمة البنك يف العديد من امل�صارف
الإ�سالمية وال�رشكات املالية اال�ستثمارية
لتن�شيط �صناعة ال�صريفة الإ�سالمية يف الدول
الأع�ضاء ،كما �أن�ش�أ م�ؤ�س�سات للمعايري والرقابة
وتنظيم القطاع مثل هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وهيئة املعايري
املحا�سبية «جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية»
الى جانب م�ساهمته يف عدد من ال�رشكات يف
قطاعات حيوية متنوعة.

 1.28مليار دوالر تصرفات

عقارات دبي في أسبوع
حققت الت�رصفات العقارية
يف دائرة الأرا�ضي والأمالك يف
دبي خالل الأ�سبوع املا�ضي
�أك�ث�ر م��ن  4.774مليارات
دره���م «ب��ن��ح��و  1.28مليار
دوالر» ،حيث �شهدت الدائرة
ت�سجيل  676مبايعة بقيمة
 2.996مليار دره��م «بنحو
 820مليون دوالر» ،منها 74
مبايعة للأرا�ضي بقيمة 496
مليون درهم «بنحو 135.03

مليون دوالر» و 602مبايعة
لل�شقق والفلل بقيمة 2.5
مليار درهم «بنحو  680مليون
دوالر» .وجاءت �أهم مبايعات
الأرا�ضي بقيمة  110ماليني
دره��م «بنحو  29.95مليون
دوالر» يف منطقة املركا�ض
تليها م��ب��اي��ع��ة بقيمة 33
مليون درهم ،يف منطقة جبل
علي ال�صناعية الأولى تليها
مبايعة بقيمة  18مليون درهم

يف منطقة اجلداف.
وت�����ص��درت م��ن��ط��ق��ة احلبية
الثالثة امل��ن��اط��ق م��ن حيث
ع��دد املبايعات� ،إذ �سجلت
 9مبايعات بقيمة  25مليون
درهم ،وتلتها منطقة جبل علي
الأولى بت�سجيلها  6مبايعات
بقيمة  21مليون درهم ،وثالثة
يف وادي ال�صفا  7بت�سجيلها
 5مبايعات بقيمة  23مليون
درهم.

