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في ضوء االعتماد عليها لمالحقة التطورات

حماية الموازنات الحكومية من التجاوزات
اإللكترونية تتطلب تشريع ًا
كتبت �سمر �أمني:
تواجه املوازنات احلكومية ومراقبتها يف
ظل تطبيق التقنيات احلديثة جمموعة من
التحديات واملعوقات نظرا ملا ت�شتمل
عليه الثورة التقنية من عمليات هيمنة
وتغريات ت�ؤثر يف الغالب بال�سلب على
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ع�بر نظم املعلومات
االلكرتونية.
وعلى الرغم من املزايا املتعددة للتحول
للتقنيات الرقمية ،وم�ساهمته ب�صورة فعالة
يف حتقيق النمو االقت�صادي والتخ�صي�ص
االمثل للموارد ،وحت�سني كفاءة النفقات

العامة ،اال �أنه ال يزال هناك دول كثرية
تت�أخر عن الركب وال ت�ستطيع مالحقة
التطور املت�سارع يف هذا املجال ،وتواجه
العديد من التحديات ابرزها :عدم القدرة
على حتقيق االمن ال�سرباين ،الذي ي�ضمن
�سالمة املعامالت وذلك للتكلفة العالية
التي يتطلبها ه��ذا االم��ر ،وع��دم حتقيق
القدر املطلوب من ال�شمول الرقمي ،وذلك
من خالل تو�سيع نطاق ا�ستخدام االنرتنت
الكرب عدد من املواطنني وتخفي�ض تكلفته
�إلى احلد االدنى� ،إ�ضافة �إلى �ضعف القدرات
امل�ؤ�س�سية لدى الوحدات احلكومية ،وعدم
ا�ستيفاء البنية التحتية الالزمة لالعتماد

على التقنيات الرقمية يف تقدمي اخلدمات
احلكومية.
وذكرت درا�سة اقت�صادية �صادرة عن �صندوق
النقد العربي ،عن كيفية مواجهة التحديات
التي تواجه التحول للتقنية الرقمية،
وذلك من خالل ت�ضمني املناهج الدرا�سية
مل���واد علمية ح��ول كيفية التعامل مع
اخلدمات احلكومية ب�صورة رقمية ،وتنظيم
ور�ش عمل وبرامج تدريبية لكافة العاملني
باحلكومة لتعميق معرفتهم بالو�سائل
التقنية احلديثة ودعم تكلفة النفاذ ل�شبكة
االنرتنت وتو�سيع نطاق اال�ستفادة منه
ليغطي �أكرب �رشيحة ممكنة من املواطنني.

تحديات تواجه تطبيق التقنيات الحديثة
في المالية الحكومية
ال�شك �أن تطبيق التقنيات احلديثة يف تخطيط
و�إع��داد ومراقبة املوازنات احلكومية� ،إ�ضافة
�إلى تقدمي اخلدمات احلكومية ،يجب �أن يكون
يف مقدمة �أولويات احلكومة ،خا�صة وان هذا
التوجه مل يعد اختيارا ولكنه ا�صبح امرا واقعا
البد من اخذه بعني االعتبار بحكم الثورة التقنية
التي غزت العامل.
وجتدر اال�شارة �إلى �أن هذا االمر قد مت تداركه من
جانب غالبية احلكومات على م�ستوى العامل،
اال �أن درجة اال�ستجابة لهذا التحول متفاوتة
من دول��ة الخ��رى ،وتتوقف درج��ة اال�ستجابة
على درجة تطور االطر امل�ؤ�س�سية والت�رشيعية
وحتى ال�سيا�سية لقبول هذا التحول� ،إ�ضافة
�أم��ر �آخ��ر ،وه��و م��دى ق��درة ال��ك��وادر الب�رشية
احلكومية على مواكبة هذا التحول والتعامل
مع الو�سائل التقنية احلديثة يف �إعداد وتنفيذ
ومراقبة املوازنات احلكومية ،وتقدمي اخلدمات
احلكومية �إلكرتونيا للجمهور.
ويف ذات ال�سياق ،يتطلب التحول �إلى ا�ستخدام
الو�سائل التقنية احلديثة يف تقدمي اخلدمات
احلكومية وحتمل تكلفة عالية يف البداية،
تتمثل يف ا�ستحداث البنية التحتية الالزمة،
مبا ي�شمل �شبكات االت�صال واالجهزة والت�أهيل

• التحول الرقمي يساهم في حتقيق النمو االقتصادي

ضرورة إعداد خطط مسبقة لتهيئة بيئة عمل غير ورقية
في المؤسسات المالية

والتدريب للكوادر احلكومية ،و�إن كانت هذه
التكلفة تت�ضاءل �أم��ام املنافع الكبرية التي
�ستح�صل عليها احلكومات على املدى املتو�سط
والطويل.
ويجب �إع���داد برنامج توعية �شامل ومتدرج
ويتنا�سب مع كافة امل�ستويات االداري��ة للحد
من تداعيات ع��دم ا�ستجابة بع�ض املوظفني
وامل�س�ؤولني احلكوميني ،لال�ستعانة بالتقنيات
يف تقدمي اخلدمات احلكومية ب�إطار نظام متكامل
الدارة املعلومات املالية احلكومية ،لتخوفهم
من فقدانهم لبع�ض �صالحياتهم التي يتمتعون
بها يف ظل النظم التقليدية.
والتقت�رص متطلبات جناح احلكومات يف تطبيق
التقنيات احلديثة على تقدمي خ��دم��ات على
توافر النظم املعلوماتية وال��ك��وادر امل�ؤهلة
واال�ستعدادات التنظيمية احلكومية وامل�ؤ�س�سية
داخ���ل احل��ك��وم��ة ف��ق��ط ،و�إمن����ا يتطلب االم��ر
توافر درجة مالئمة من الوعي لدى م�ستخدمي
اخلدمات احلكومية ،ب�أهمية وفوائد احل�صول
على اخلدمات ب�صورة الكرتونية وهو مايعرف
بال�شمول الرقمي �أوتعزيز �إمكانية ا�ستفادة
م�ستهلكي اخل��دم��ات احلكومية م��ن التقنيات
الرقمية.

على الرغم من �أهمية التحول نحو
بيئة غ�ير ورق��ي��ة ل�ضمان جناح
التحول �إل��ى االدارة االلكرتونية
للمالية احلكومية ،اال �أن بع�ض
امل��ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ق��د جتد
حتديا بحكم طبيعة عملها كاالدارات
الهند�سية و�إدارات امل�شرتيات
و�إدارات االئتمان التي يرتبط عملها
بوجود عقود ورقية ال ميكن االعتماد

على الن�سخة االل��ك�ترون��ي��ة منها
قبل توافر العمل ب�آلية التوقيع
االل��ك�تروين والتوثيق االلكرتوين
للعقود والذي يتطلب تغيريات يف
االطار القانوين املنظم لعمل هذه
االدارات واالط��ار القانوين املنظم
للتعامالت التعاقدية بوجه عام.
ول��ل��ح��د م��ن ت��داع��ي��ات الرقمنة
املالية ،يتطلب االمر �إع��داد خطط

م�سبقة لتهيئة بيئة عمل غري ورقية
يف امل�ؤ�س�سات املالية احلكومية،
وهو يعتد به كعن�رص مهم و�رضوري
لنجاح �إدارة املعلومات و�إدارة
املحتوى يف امل�ؤ�س�سة ،وغالبا
م��ات��ت��ط��ل��ب ه���ذه اخل��ط��وة تكلفة
كبرية ووقتا طويال وهو ما قد ال
يتوافر لدى العديد من امل�ؤ�س�سات
احلكومية.

الوسائل الرقمية تسهم في توسيع مظلة
المشمولين بالضريبة
يعترب معيار التخ�صي�ص االمثل
للموارد ،وحت�صيل االي���رادات
احلكومية يف املواعيد املحددة
لها وب�أقل كلفة ،من معايري جناح
عملية �إعداد وتنفيذ املوازنات
احلكومية من جهة التخ�صي�ص
االمثل للموارد العامة ،حيث
ان توافر البيانات واملعلومات
ب�ش�أن التحليل وال��درا���س��ة من
املوارد و�إمكانية احل�صول عليها
ب�صورة �إلكرتونية خالل االعتماد
على بيانات تاريخية كبرية
احلجم ب�صورة رقمية ولي�ست
ورقية ي�سهل من خاللها ا�ستخدام
الربامج واال�ساليب التحليلية
االلكرتونية ،يجنب �صانعي
ال�سيا�سات ومعدي املوازنات
م��ن ت��ك��رار �أخ��ط��اء املا�ضي،
وتخ�صي�ص امل���وارد لبنود مل
حتقق الغر�ض االقت�صادي �أو
امل��ايل �أو االجتماعي املن�شود
من عملية التخ�صي�ص.
وتعد عمليات احل�رص والربط

وال��ت��ح�����ص��ي��ل ال����ضري��ب��ي من
امل�شكالت ال�شائعة ب�إطار ترقية
النظم ال�رضيبية ،فاالعتماد على
الو�سائل التقليدية يف تنفيذ هذه
املراحل تت�سم بالكلفة العالية
وعدم الكفاءة ،حيث ان ح�رص
املكلفني بال�رضيبة من خالل
ال��زي��ارات امليدانية للف�ساد
واملجامالت يكتنفه الكثري من
الق�صور ،يف حني �أن االعتماد
وا�سعا على الو�سائل الرقمية
مثل الرقم ال�رضيبي امل�ستند �إلى
الرقم القومي للمواطن للو�صول
ب�صورة دقيقة ل��ه ��ؤالء الذين
يقومون بتعامالت المتام كافة
التعامالت التي تدخل �ضمن
التي ت�ستحق عنها �رضيبة ،من
خالل كيانات غري م�سجلة وغري
مرخ�ص لها بالعمل ،وبالتايل
ت�سهم ال��و���س��ائ��ل الرقمية يف
ت��و���س��ي��ع م��ظ��ل��ة امل�شمولني
بال�رضيبة ،ويحد م��ن نطاق
االقت�صاد غري الر�سمي� ،أو غري

املنظم.
وفيما يتعلق بعمليات الربط
ال�رضيبي ف����إن االع��ت��م��اد على
ال��و���س��ائ��ل التقليدية ي�سفر
عن تقديرات جزافية للوعاء
ال����ضري��ب��ي ي�سفر ع��ن جل��وء
املكلفني بال�رضيبة �إلى التحايل
والتهرب عن قناعة ب�أن ذلك ال
يعد خمالفة للقوانني �أو القيم
االجتماعية و�إمنا و�سيلة لرفع
الظلم الواقع عليهم نتيجة �أخطاء
يف الربط ال�رضيبي ،ال�سيما وان
االعتماد على الو�سائل التقنية
يف عمليات التح�صيل كالدفع من
خالل بطاقات الدفع يوفر ن�سبة
كبرية من الكلفة ،ويوفر قدرا
من املوارد يف توقيتات منا�سبة،
ح��ت��ى ل��و مت م��ن��ح م�ستخدمي
الو�سائل االلكرتونية تخفي�ضا
يف قيمة امل�ستحقات ال�رضيبية
عليهم لن ي�صل �إلى كم التكلفة
التي تتحملها الدولة لتح�صيل
امل�ستحقات ال�رضيبية.

إدارة استخدام التقنيات الحديثة تحد من المخاطر المرتبطة بها
من مميزات التو�سع يف التمويل الرقمي� ،إتاحة
الفر�صة لظهور مقدمي التمويل غري التقليديني
ك�رشكات حتويل االم��وال ،و�رشكات االدخار
واالقرا�ض ،كما ميكن ملتاجر التجزئة ال�ضخمة
اللجوء �إلى ا�ستخدام ا�ساليب التمويل التي
ت�صدرها تلك ال�رشكات ،بحيث يقت�رص التعامل
عليها لتمويل م�شرتياتهم من ال�رشكة ملحافظ
املالية التي متكن عمالءها من ال�رشاء باخل�صم
على �أر�صدة بطاقاتهم.
وعلى جانب �آخر ،ف�إن توافر البيانات الكبرية
و�سهولة منح االئتمان با�ستخدام التقنيات
الرقمية ،قد ي�سهمان يف ت�شجيع امل�صارف
على التو�سع يف منح االئتمان العداد كبرية من
املقرت�ضني ،لكنها يف جمملها ت�شكل مبالغ
هائلة من االئتمان قد ي�سفرعنه �إفراط امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية وغري امل�رصفية يف منح االئتمان ،ما

تصعيد ترامب الحرب التجارية مع الصين

أدى إلى ارتفاع الطلب على المالذات اآلمنة
قال تقرير �صادر عن  QNBان �أ�سواق ال�سندات
كانت متقلبة ب�شكل خا�ص خالل الأيام الأخرية.
يف الواقع ،وعلى م��دار الـ � 72ساعة من 30
يوليو �إل��ى � 1أغ�سط�س ،ت�أرجحت توقعات
ال�سوق ب�شكل كبري حيال امل�سار امل�ستقبلي
لأ�سعار الفائدة االمريكية.
وج��اءت احلركة الأول��ى عقب اجتماع اللجنة
الفيدرالية لل�سوق املفتوحة بتاريخ 31-30
يوليو ،حيث مت تخفي�ض �أ�سعار الفائدة للمرة
االول��ى منذ �أك�ثر من � 10سنوات .ومت تعديل
�سعر الفائدة امل�ستهدف على الأموال الفيدرالية
بالتخفي�ض بن�سبة  25نقطة �أ�سا�س �إلى 2.00
�إلى .%2.25
كما قررت اللجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة
�أي�ض ًا �إنهاء تطبيع امليزانية العمومية� ،أو
الت�شديد الكمي ،مبكر ًا قبل �شهرين من املوعد
املحدد .و�شملت الأ�سباب الر�سمية لتربير هذه
الإجراءات تباط�ؤ النمو العاملي ،وعدم اليقني
ب�ش�أن ال�سيا�سات التجارية ،و�ضعف ال�ضغوط
الت�ضخمية وتوقعات الت�ضخم ،و�ضعف بيانات
الت�صنيع االمريكية .على الرغم من قرار بنك
االحتياطي الفيدرايل ،ف�رست الأ�سواق البيان
الر�سمي للبنك على �أنه «مت�شدد ب�شكل معتدل».
وب��ع��د اجتماع اللجنة الفيدرالية لل�سوق
املفتوحة ،تراجعت ثقة ال�سوق يف حدوث
تخفي�ضات كبرية يف �أ�سعار الفائدة مع تراجع
كبري يف االحتمال ال�ضمني خلف�ض �أ�سعار الفائدة
على الأم��وال الفيدرالية ،وقد تراجع احتمال
خف�ض �أ�سعار الفائدة يف االجتماعات القادمة
للجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة يف �سبتمرب
و�أك��ت��وب��ر ودي�سمرب م��ن � %100إل��ى %62.7
و %78.7و %85.1على التوايل .نتيجة لذلك،
تعززت قيمة ال��دوالر الأمريكي وزاد تقو�س
منحنى عوائد ال�سندات االمريكية.
�أدى عامالن �إلى قيام ال�سوق ب�إعادة الت�سعري
على �أ�سا�س �أ�سعار الفائدة املعلنة من قبل بنك
االحتياطي على النحو املذكور.

�أوالً ،ونظر ًا لأن الأفعال تتحدث ب�صوت �أعلى من
الكلمات ،فقد خف�ضت اللجنة الفيدرالية �أ�سعار
الفائدة مبقدار  25نقطة �أ�سا�س فقط بد ًال من 50
نقطة �أ�سا�س التي توقعها بع�ض مديري ال�سندات
الأكرث تفا�ؤالً.
ثانياً ،اللغة امل�ستخدمة يف كل من البيان
الر�سمي وامل��ؤمت��ر ال�صحايف مل تكن توحي
بت�ساهل ك��ب�ير يف م��وق��ف ب��ن��ك االحتياطي
الفيدرايل.
وقد و�صف البيان تخفي�ض �سعر الفائدة ب�أنه
«تعديل منت�صف الدورة» ولي�س بداية دورة من
التخفيف ،كما مت تخفيف الإ�شارة �إلى الإجراءات
امل�ستقبلية واحلاجة �إل��ى مراقبة البيانات
الواردة.
أكد هذا �أكرث بعدم وجود �إجماع داخل بنك
وقد ت� ّ
االحتياطي الفيدرايل حول كيفية امل�ضي قدم ًا يف
هذا املنعطف.
فقد عار�ض العديد من حمافظي بنوك االحتياطي

وال تقت�رص التحديات يف التحول �إلى
االقت�صاد الرقمي ،على عملية �إدخال
التكنولوجيات الرقمية يف اجلهات
احلكومية والعامة ،بل ميتد لي�شمل
كيفية �إدم���اج جمهور املتعاملني
وموظفي احلكومة والقطاع العام
يف البيئة الرقمية ،وهو ما يتطلب
�إدخال تعديالت جذرية على م�سارات
ال��ع��م��ل ،وت�سل�سل العمليات،
واملنهجيات واالط���ر ،لتتنا�سب
مع طبيعة البيئة الرقمية التي
تتميز ب�رسعة التطور و��ضرورة
التكيف ال�رسيع مع امل�ستجدات
املتعلقة وتوقعات امل�ستعملني
واحتياجاتهم.
وي��ت��ط��ل��ب ه���ذا االم����ر �أن تكون
ا�سرتاتيجيات احلكومة الرقمية
جزءا من �سيا�سات التحديث وت�صميم
اخلدمات الرئي�سية بحيث يتم �إدراج
جمهور امل�ستفيدين من اخلدمات
احلكومية يف ت�صميم م�سارات العمل
واالجراءات والو�سائل امل�ستخدمة،
حيث يتطلب ه��ذا التحول تخطي
ل�سيا�سات ا�ستخدام التكنولوجيات
الرقمية يف جميع املجاالت.
وت�أتي التحديات املرتبطة بدمج
احلكومة الرقمية يف اال�سرتاتيجيات
العامة ال�صالح القطاع العام ،حيت
يتطلب ذل��ك وج��ود ن�ضج تنظيمي
للقطاع العام ،وات�ساق بني القواعد
والهياكل ومن��اذج �إدارة املخاطر
مع الر�ؤية اال�سرتاتيجية للحكومة
الرقمية.

الإقليمية اخلف�ض الأخري ل�سعر الفائدة.
مل ت�سفر ال��ردود الأولية لل�سوق على نتائج
اجتماع اللجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة عن
ت�شديد غري منظم يف �أو�ضاع ال�سوق املالية.
وذلك كان من �ش�أنه �أن مينح بنك االحتياطي
الفيدرايل املزيد من املرونة ل�ضبط ال�سيا�سة
املالية على �أ�سا�س البيانات.
�إال �أن ق��رار الرئي�س ترامب ب��إع��ادة ت�صعيد
اخلالفات التجارية مع ال�صني غري التوقعات
بالكامل .فبعد �أقل من � 24ساعة من اجتماع
اللجنة الفيدرالية لل�سوق املفتوحة� ،أعلن
ترامب عن فر�ض و�شيك لر�سوم جمركية ن�سبتها
 %10على ما قيمته  300مليار دوالر امريكي
من ال�صادرات ال�صينية املتبقية �إلى الواليات
املتحدة والتي مل تُ فر�ض عليها تعريفات بعد.
وتدهورت املعنويات على الفور �إ�ضافة �إلى
ارتفاع الطلب على �أ�صول املالذات الآمنة وت�شدد
�أو�ضاع ال�سوق املالية.

يخلق نوع ًا من الفقاعة االئتمانية ،ويقلل من
توافر االئتمان املوجه لال�ستثمارات احلقيقية
القادرة على حتقيق النمو ال�شامل وامل�ستدام
القادر على خلق فر�ص العمل املنتجة.
وكما تن�ش�أ املخاوف من عمليات االحتيال،
والهجمات االلكرتونية على امل�ؤ�س�سات املالية
وعلى القطاعات االخرى التي تتم من خاللها
املعامالت املالية االلكرتونية والتقنيات
املبتكرة التي ي�ستخدمها القرا�صنة يف �رسقة
بيانات البطاقات االلكرتونية وبطاقات
االئتمان مع زيادة درجة التقدم يف التقنيات
املالية ،وال�سيما و�أن االج���راءات الكفيلة
باحلد من هذه املمار�سات تتطلب �إنفاق مبالغ
طائلة على برامج احلماية والت�شفري والتي ال
تقوى �رشكات التحويل االلكرتوين وال�رشكات
احلديثة ،التي تقدم املحافظ االلكرتونية على

متويلها.
وعن البنية التحتية الالزمة للتحول لالقت�صاد
الرقمي ت�أتي نظم الدفع احلديثة واملتطورة يف
مقدمة متطلبات التحول نحو االقت�صاد الرقمي،
يف حتديد تكلفة ال�سلعة �أو اخلدمة املقدمة،
حيث تلعب هذه النظم دور الو�سائل الرقمية،
كما �أن نظم الدفع املوثوقة وال�رسيعة وقليلة
التكلفة و�سهلة اال�ستخدام تعترب حمددا القبال
طريف التعامالت على التحول نحو الو�سائل
الرقمية الجناز معامالتهم ،ومن �أجل جناح
نظم الدفع يف القيام بدورها امل�أمول ،البد من
توافر �أطر ت�رشيعية وتنظيمية تكفل بث الثقة
لدى املتعاملني من خاللها الجناز معامالتهم.
على �صعيد اخل��دم��ات احلكومية ،فالبد من
ت��ع��اون وثيق ب�ين وزارة املالية والقطاع
امل�رصيف ،خا�صة البنك املركزي.

انعكاس منحنى العائد على سندات الخزانة األميركية

مخاوف تباطؤ االقتصاد العالمي
تشعل موجة من تجنب المخاطر
تراجع الرئي�س االم�يرك��ي دونالد
ترامب خطوة �إلى الوراء يف نزاعه مع
بكني ،حيث �أعلنت �إدارة ترامب عن
ت�أجيل فر�ض ر�سوم جمركية بن�سبة
 %10على بع�ض الواردات من ال�سلع
اال�ستهالكية ال�صينية ،كما توعد
قبل �أ�سبوعني ،حتى �شهر دي�سمرب
املقبل .وقد مت فر�ض ر�سوم جمركية
بن�سبة  %25بالفعل على ب�ضائع
�صينية بقيمة تقارب نحو  250مليار
دوالر ،وكان �صندوق النقد الدويل
قد و�صف ال�شهر املا�ضي التوترات
التجارية ب�أنها احد �أكرب املخاطر
التي يتعر�ض لها االقت�صاد العاملي،
وقام بخف�ض توقعاته للنمو للمرة
الثالثة .وبعد �صدور تلك الأخبار،
ارتفعت الأ�سهم وغ��م��رت الأ�سواق
العاملية معنويات املخاطرة� ،إال
ان ت�أثري تلك اخلطوة االيجابية مل
تدم طويال حيث �ساهمت البيانات
ال�����ص��ادرة م��ن ال�صني و�أمل��ان��ي��ا يف
زيادة املخاوف ب�ش�أن النمو العاملي
ودفعت امل�ستثمرين للفرار �إلى �أ�صول
املالذ الآمن.
وعلى خلفية تلك الأو�ضاع ،تراجعت
عائدات ال�سندات احلكومية االمريكية
والربيطانية لأجل � 10سنوات �إلى �أقل
من عائدات الإ�صدارات ذات اال�ستحقاق
 ق�صري الأجل – وتاريخي ًا ،ي�سبق هذااالنعكا�س يف الأغلب حدوث حالة من
الركود االقت�صادي ،وي�أتي انخفا�ض
معدل �سندات اخلزانة االمريكية لأجل
� 10سنوات �إلى م�ستوى �أدنى من تلك
امل�ستحقة بعد عامني للمرة الأولى
منذ العام  ،2007هذا يف الوقت الذي
انخف�ض فيه العائد على ال�سندات
االمريكية ذات ف�ترة ا�ستحقاق 30

عام ًا �إلى �أدنى م�ستوياته امل�سجلة
على الإط�لاق مرتاجع ًا �إل��ى �أق��ل من
� .%2أما على �صعيد الأ�سهم ،فقد كان
التقلب هو ال�سمة الرئي�سية يف وول
�سرتيت .حيث ارتفع م�ؤ�رش داو جونز
بنحو  390نقطة بعد �إع�لان ترامب
عن ت�أجيل فر�ض الر�سوم اجلمركية
الإ�ضافية على ال�صني� .إال ان ذلك
الربح مل يدم طوي ًال حيث فقد امل�ؤ�رش
 556نقطة يف اليوم التايل على خلفية
املخاوف املتعلقة بالنمو العاملي ،
بح�سب تقرير البنك الوطني .
وعلى �صعيد ال�سيا�سة النقدية،
يتجه �سوق العقود الآجلة �إلى ت�سعري
�إمكانية قيام االحتياطي الفيدرايل
بخف�ض �أ�سعار الفائدة يف اجتماعه
املقبل املقرر عقده يف �سبتمرب بن�سبة
 .%100وعلى الرغم من ان البيانات
ال�صادرة من الواليات املتحدة ما
زال��ت تبعث على ال��ت��ف��ا�ؤل� ،إال ان
املتداولني قاموا بت�سعري �إمكانية
خف�ض االحتياطي الفيدرايل لأ�سعار
الفائدة بواقع  50نقطة �أ�سا�س بن�سبة
 ،%37يف حني يتوقع  %63خف�ضها
بواقع  25نقطة �أ�سا�س .ويف ظل تزايد
ال�ضغوط اليومية من جهة الرئي�س
االم�يرك��ي ت��رام��ب على االحتياطي
الفيدرايل لتي�سري ال�سيا�سات النقدية
بوترية �أ�رسع� ،سيقوم �أع�ضاء اللجنة
الفيدرالية لل�سوق املفتوح بتقييم
تداعيات احل��رب التجارية بعناية
�إلى جانب انعكا�س منحنى العائد
قبل اتخاذ قرار ب�ش�أن �أ�سعار الفائدة
االمريكية.
و�شهدت مبيعات التجزئة يف الواليات
املتحدة منو ًا مبعدل �أكرث مما كان
متوقع ًا خالل ال�شهر املا�ضي وذلك

يف �إ�شارة �إلى موا�صلة امل�ستهلكني
دع���م �أك�ب�ر اق��ت�����ص��اد ع��ل��ى م�ستوى
ال��ع��امل ،ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت مبيعات
التجزئة الرئي�سية بن�سبة %0.7
يف يوليو ،متجاوزة معدالت النمو
امل�سجلة يف ال�شهر ال�سابق ،كما
تخطت توقعات االقت�صاديني م�سجلة
منو ًا بن�سبة � ،%0.3إال ان الت�ضخم
الأ�سا�سي �سجل مفاج�أة على طريقة
املبيعات حيث ارتفع بن�سبة ،%1
�أعلى بكثري من ن�سبة  %0.4املتوقعة
من قبل الأ�سواق ،وت�أتي تلك الأرقام
املتفائلة يف اعقاب انتعا�ش قطاع
ال�صناعات التحويلية ،حيث بلغت
قراءة م�ؤ�رش فيلي فيد ال�صناعي 16.8
نقطة يف وقت كان ال�سوق يتوقع فيه
قراءة قدرها  10.1نقاط.
و�أو�ضح التقرير ،ان م�ؤ�رش �أ�سعار
امل�ستهلكني ارت��ف��ع يف ال��والي��ات
املتحدة بن�سبة  %0.3يف يوليو
مبا يتما�شى مع التوقعات ومتخطي ًا
معدل النمو امل�سجل يف يونيو بن�سبة
 .%0.1كذلك �شهد م��ؤ��شر �أ�سعار
امل�ستهلكني الأ�سا�سي – الذي ي�ستثني
تكاليف ال��غ��ذاء والطاقة � -أق��وى
زي��ادة له منذ دي�سمرب  2018بنمو
بلغت ن�سبته  .%2.2ووفق ًا ملكتب
�إح�صاءات العمل ،كان منو الأ�سعار
«وا���س��ع النطاق» حيث ارتفعت يف
قطاعات الإ�سكان والرعاية الطبية
والأثاث املنزيل واملالب�س والعناية
ال�شخ�صية .ورمب��ا ال يكون لتلك
ال���زي���ادة ت���أث�ير ك��ب�ير يف تغيري
التوقعات ب�ش�أن خف�ض االحتياطي
الفيدرايل لأ�سعار الفائدة مرة �أخرى
ال�شهر املقبل يف ظ��ل التوترات
التجارية املتفاقمة.

