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قريباً ...البنك المركزي الفلسطيني

تتهيأ فلسطين الفتتاح
المركزي
“البنك
رسمياً
الفلسطيني”
قبل نهاية عام ،2017
حسبما كشف عزام
الشوا ،محافظ البنك
لوكالة “األناضول”
التركية.
وخالل مقابلة مع
قال
“األناضول”،
الشوا الذي تولى
منصبه نهاية :2015
“إن البنك المركزي هو
حلم الجهاز المصرفي
الفلسطيني ،وصلنا إلى المراحل النهائية من اإلجراءات
والموافقات والمتطلبات قبيل اإلعالن الرسمي”.
وتشرف “سلطة النقد الفلسطينية” في الوقت الحالي
على  15مصرفاً
ً
عامال في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وتراقب أنشطتها ،وهي  7بنوك محلية و 8بنوك وافدة (7
أردنية وبنك واحد مصري).
وأضاف ”:المبنى يعد أحد أهم شروط التحول لبنك
مركزي ..المبنى جاهز بمواصفاته كافة منذ شهور..
أيضا هناك أنظمة معمول بها تؤهلنا للتحول”.
وتعد دوائر األبحاث والدراسات ،والرقابة على
المصارف ،والتقارير الدورية المصرفية الصادرة
للعامة ،إضافة إلى تبني االشتمال المالي (تمكين شرائح
المجتمع بمختلف األعمار من الوصول واستخدام
األدوات المالية والمصرفية المعمول بها في الدولة)،
واالستقرار المالي ،ووجود عملة ،تعد من أبرز متطلبات
التحول إلى البنك مركزي.
وعلق الشوا على محاولة وسائل إعالم إسرائيلية
في وقت سابق زعزعة استقرار الجهاز المصرفي
الفلسطيني ،بالتشكيك في حركة النقد الصادر والوارد من
وإلى فلسطين ،وربطها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب،
علق بقوله“ :ليس لدينا تنظيم (داعش) اإلرهابي
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 2.4تريليون دوالر صفقات الدمج واالستحواذ عالمياً

لنخشى أي تمويل يتوقع مبرمو الصفقات
لإلرهاب ،وحركات حدوث ارتفاع في
االستحواذ
األموال واضحة بدءاً عمليات
من مرسلها وانتهاء واالندماج في الواليات
وأوروبا
بمستقبلها ..ومؤسسات المتحدة
مالية دولية أشادت خالل العام الجاري،
بمتانة القطاع المصرفي مشيرين إلى األوضاع
األفضل
االقتصادية
الفلسطيني”.
ومنذ اتفاقية أوسلو والموقف األكثر تقبال
للحكم الذاتي الفلسطيني لبطء وتيرة اإلصالحات
الموقعة بين الفلسطينيين الضريبية في الواليات
عام المتحدة.
واإلسرائيليين
 ،1993تم إنشاء جسم ورغم البداية البطيئة
رقابي على القطاع خالل العام الجاري،
انتعش نشاط الصفقات
المصرفي الخاضع لمناطق السلطة الفلسطينية.
وحول العمالت المتداولة في فلسطين أكد الشوا وجود في األشهر األخيرة ،مع توقع المصرفيين والمحامين
“الجنيه المصري (غير معمول به حالياً) ،والشيكل اآلن أن تقترب أحجام عمليات االندماج واالستحواذ
اإلسرائيلي ،والدينار األردني ،والدوالر األميركي ،العالمية هذا العام من المستويات التي شهدتها السنوات
الثالث السابقة.
واليورو األوروبي عند إطالقه”.
وتابع“ :لدينا احتياطات لهذه العمالت (باستثناء الجنيه ووفقا لصحيفة “االقتصادية” ،قال سكوت سونينبليك،
المصري) قيمتها مجتمعة  1.5مليار دوالر ،الدول لديها وهو شريك تجاري في شركة لينكليترز للمحاماة في
عملة واحدة واحتياطات لها ،نحن لدينا أربع عمالت نيويورك“ :شهدنا موجة أقوى من النشاط في الفترة
األخيرة عندما توقف مبرمو الصفقات عن االنتظار
واحتياطات لكل منها”.
هذا وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني على الهامش لحين حدوث بعض التطورات السياسية
حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 15.1 ،مليار دوالر ،في واشنطن وأعطوا الموافقة على مشاريعهم
المتوقفة”.
وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وبلغت محفظة التسهيالت (القروض) حتى نهاية
أغسطس  /آب الماضي  7.7مليار دوالر ،وودائع
بقيمة  11.4مليار دوالر ،فيما يبلغ عدد موظفي القطاع
المصرفي الفلسطيني  6790موظفاً.
في المقابل ،يبلغ إجمالي نسبة القروض المتعثرة أفاد تقرير لشبكة  CNBCأن الصين تعتزم اتخاذ
(القروض التي استحقت أقساطها ولكن لم تُدفع) في خطوة جدية لوقف الهيمنة العالمية للدوالر ،وهذا قد
يحدث بالفعل هذا العام.
القطاع المصرفي الفلسطيني.% 2.2 ،
وبحسب التقرير فإن استراتيجية الصين الجديدة هي
طرح العقود اآلجلة للنفط باليوان في األشهر المقبلة.
المصدر :األناضول
وأكد التقرير أن بكين تأمل في حال القت هذه
الخطوة رواجاً وانتشاراً واسعاً في العالم ،أن تضع
الدوالر بمأزق ال يحسد عليه ،وترميه من عليائه
كأقوى عملة في العالم.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ،لذلك
تعتبر بكين من المنطقي جداً أن تشارك عملتها
الخاصة اليوان في عمليات التبادل التجاري ألهم
السلع.
ويعتبر رفض التعامل بالدوالر في التبادل التجاري
بين بعض الدول كالصين وروسيا أولوية استراتيجية
من أجل خفض االعتماد على العملة األميركية والحد
من مخاطر تقلبات العمالت ،والتهديدات المترتبة
على فرض عقوبات أميركية.
ووفقا لغاال ليوفتا ،المدير المشارك لمعهد تحليل

وجاءت أكبر المكاسب من أوروبا ،حيث قفزت أحجام
الصفقات المبرمة  28في المئة ،لتصل منذ بداية العام
حتى اآلن إلى  611مليار دوالر .وتم التأكيد على
تزايد وتيرة النشاط في كل أنحاء المنطقة من خالل
إبرام سلسلة من الصفقات.
وقال جان بابتيست شارليه ،الرئيس المشارك لالستثمار
المصرفي في فرنسا لدى مورجغان ستانلي“ :تشجعت
الشركات بسبب التحسن الذي طرأ على االقتصاد
الكلي وتتطلع الستخدام قوتها المالية لتصبح عالمية،
وإصالح أوجه القصور لديها واقتناء التكنولوجيا”.
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تقرير ..الصين تخطط لإلطاحة بالدوالر هذا العام!

بوتين :ألمانيا تعزز
وجودها في السوق
الروسية

شيفرون للنفط “تعلق
مؤقتا” أنشطة الحفر في
كردستان العراق

كشف الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،أن
االستثمارات األلمانية في بالده تتوسع وأن قطاع
األعمال لبرلين يتعزز في روسيا.
وعقب محادثاته مع نظيره األلماني ،فرانك فالتر
شتاينماير ،قال بوتين “ :أالحظ أن األعمال التجارية
األلمانية مصمّمة على توسيع أنشطتها في السوق
الروسية ،كما نبدي استعدادنا لزيادة نشاطنا في
السوق األلمانية ،وناقشت المسألة بسوتشي ،كما
تعلمون ،في  12أكتوبر/تشرين األول الماضي،
خالل اجتماع مع اللجنة الشرقية لالقتصاد األلماني،
وقادة عدد من الشركات األلمانية الرائدة”.
وأبدى بوتين رضاه عن زيادة التبادل التجاري بين
البلدين بقوله“ :إن كانت األعمال التجارية بين بلدينا
تقلصت بنحو  11%خالل  2016فإنها ارتفعت
بنسبة  25%بحلول يوليو/تموز الماضي”.
ووفقا للرئيس الروسي ،ازداد حجم تدفق االستثمار
المباشر من ألمانيا إلى روسيا خالل الربع األول من
العام الجاري ليصل إلى  312مليون دوالر ،وهو
أعلى بكثير من الذي بلغه خالل العام  2016بأكمله
عندما كان المبلغ  225مليون دوالر.
وأكد بوتين وجود أكثر من  5.5آالف مؤسسة في
روسيا تشارك ألمانيا برأسمالها بنحو  50مليار
دوالر.
المصدر :وكاالت روسية

أفادت تقارير بأن شركة شيفرون للنفط أوقفت بصفة
مؤقتة حفريات النفط والغاز في إقليم كردستان العراق،
وذلك في ظل التوترات األخيرة بالمنطقة.
وفي سبتمبر /أيلول الماضي ،كانت الشركة قد حفرت
البئر األولى في كردستان العراق بعد توقف دام سنتين.
وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان “شيفرون قررت
تعليق العمليات بشكل مؤقت” ،حسبما أوردت وكالة
رويترز لألنباء.
وأضافت المتحدثة “نبقى على اتصال مع الحكومة
المحلية في كردستان ،نتطلع الستئناف عملياتنا بمجرد
أن تسمح الظروف”.
وفي يوم  25سبتمبر /أيلول الماضي ،نظمت السلطات
المحلية في كردستان استفتاء على انفصال اإلقليم عن
العراق.
ورفضت الحكومة المركزية في بغداد االستفتاء،
ووصفته بأنه “غير شرعي” ،لكن غالبية المشاركين
أيّدوا خيار االنفصال.
وبعد ثالثة أسابيع من إجراء االستفتاء ،بدأت الحكومة
المركزية تحركاً الستعادة مناطق تخضع لسيطرة
األكراد.
وأبعدت قوات تابعة للحكومة المركزية  -مدعومة
بفصائل مسلحة موالية لها  -المقاتلين األكراد من
شمالي محافظة كركوك الغنية بالنفط ،ومن مناطق
محافظتي نينوى وديالى.

مشروع مشترك بين “أرامكو” و”سابك” بنحو 20
مليار دوالر

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر ،أن “أرامكو”
والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) تلقتا
عروضا لتقديم الخدمات االستشارية إلدارة مشروع
مشترك مزمع لتحويل النفط إلى كيماويات.
ومن المنتظر أن يوقع الشريكان مذكرة تفاهم للتطوير
المشترك للمجمع في منتصف نوفمبر  /تشرين الثاني
الحالي.
وسيكون المشروع الذي تزيد قيمته على  20مليار
دوالر أول مشروع كبير تشارك فيه الشركتان،
ويأتي في إطار خطط “أرامكو” للتوسع في مجال
البتروكيماويات.
ومن بين مقدمي العروض كيه.بي.آر وفلور وجاكوبز
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للهندسة و”ورلي بارسونز” و”أميك فوستر ويلر”.
وجرى تقديم العروض في منتصف أكتوبر /تشرين
األول ،لتزويد المشروع باالستشارات اإلدارية بما في
ذلك مرحلة أعمال الهندسة والتصميم وما قبلها ،وفقا
لما ذكرته مصادر مطلعة.
وتتوقع المصادر أن يرسو العقد في أوائل ،2018
ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمجمع بنهاية
.2024
وكان الرئيس التنفيذي ألرامكو السعودية أمين الناصر
قال أمس الثالثاء إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بحلول
نهاية العام.
المصدر( :رويترز)

األمن العالمي في واشنطن ،سيكون هذا الحدث
عالمة أخرى على بداية “العصر الجليدي” ،الذي
يعني ضمنا انخفاض قيمة الدوالر.
ويتساءل جون دريسكول ،مدير “ ”JTDلخدمات
الطاقة المتجددة في سنغافورة ،عما إذا كانت العقود
متساوية في شروطها لكافة الشركات األجنبية على
حد سواء.
وقال دريكسول“ :يمكن أن تصبح الصين أسرع
مستهلك للطاقة واألكثر قوة في العالم ،لكن حكومتها
المركزية تحافظ على دورها المهيمن على قطاع
الطاقة في البالد ،وإذا اعتمدت على شركات الدولة
لتعزيز الخطوة الجديدة ،فإن ذلك قد يصبح غير
مشجع بالنسبة لالعبين األجانب”.
ويتوقع عدد من المحللين أن تكون روسيا أولى
الدول الموافقة على بيع نفطها للصين باليوان،
لتلحق بركبها الدول المورّ دة للنفط من الشرق
األوسط وآسيا.
المصدر)CNBC( :

السعودية تشيد مدينة بنصف تريليون دوالر
مع مصر واألردن
قالت وكالة األنباء السعودية إن ولي العهد
األمير محمد بن سلمان أعلن عن مدينة
استثمارية بكلفة نصف تريليون دوالر ستقام
عبر أراضي السعودية ومصر واألردن ،في
أكبر مشروع حتى اآلن ضمن جهود تخليص
المملكة من االعتماد على صادرات النفط.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن المشروع
المسمى “نيوم” سيقام على مساحة  26ألفا
و 500كيلومتر مربع ،مضيفة أن المرحلة
األولى ستكون جاهزة في .2025
وقال صندوق االستثمارات العامة إن
المنطقة التي ستقام بمحاذاة البحر األحمر
وخليج العقبة قرب خطوط التجارة البحرية المارة بقناة
السويس ،ستعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية
فحسب.
واضاف الصندوق السيادي الرئيسي للمملكة “من
األساسات التي يقوم عليها مشروع نيوم إطاللته على
ساحل البحر األحمر الذي يعد الشريان االقتصادي
األبرز .الموقع يعد محورا يربط القارات الثالث آسيا
وأوروبا وأفريقيا”.
وسيركز المشروع على تسعة قطاعات استثمارية
متخصصة تستهدف “مستقبل الحضارة اإلنسانية”.
والقطاعات المستقبلية هي :الطاقة والمياه ،التنقل،
التقنيات الحيوية ،الغذاء ،العلوم التقنية والرقمية،
التصنيع المتطور ،اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي ،الترفيه
والمعيشة.
وبحسب الوكالة الرسمية ،انشأت السعودية هيئة خاصة
لإلشراف على مشروع “نيوم” برئاسة ولي العهد.
وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها  500مليار
دوالر من السعودية ممثلة في صندوق االستثمارات
العامة إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ويدخل هذا المشروع العمالق ضمن االستراتيجية التي
اعلنتها السعودية لالصالح االقتصادي (رؤية )2030
وتنويع مصادر الدخل بمعزل عن النفط.
منطقة المشروع
يطل المشروع على ساحل البحر األحمر ،الذي يعد
الشريان االقتصادي األبرز ،والذي تمرُّ عبره قرابة
 10في المئة من حركة التجارة العالمية ،باإلضافة
إلى أن الموقع يعد محوراً يربط القارات الثالث؛ آسيا

وأوروبا وأفريقيا ،إذ يمكن لـ 70%من سكان العالم
الوصول للموقع خالل  8ساعات كحد أقصى.
أراض داخل الحدود المصرية
وسيشتمل المشروع على
ٍ
واألردنية ،حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين
ثالث دول.
كما سيحد “نيوم” من تسرب األموال لخارج المملكة،
ويهدف إلى أن يكون أحد أهم العواصم االقتصادية
والعلمية العالمية.
ويعتبر استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة
وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها ،من قبلهم
ولمصلحتهم ،أحد الم ِّ
ُمكنات الرئيسية لنجاح هذا
المشروع وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على
النمو واالزدهار في أعمالهم.
تطوير منطقة “نيوم”
وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة “نيوم” مزايا
فريدة ،يتمثل بعضها في :حلول التنقل الذكية بدءاً من
القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة ،األساليب
الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء ،الرعاية الصحية
التي تركز على اإلنسان وتحيط به من أجل رفاهيته،
الشبكات المجانية لإلنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى
بـ”الهواء الرقمي” ،التعليم المجاني المستمر على
اإلنترنت بأعلى المعايير العالمية ،الخدمات الحكومية
الرقمية المتكاملة.
ويتطلع “نيوم” لتحقيق أهدافه الطموحة بأن تكون
المنطقة من األكثر أمناً في العالم إن لم تكن األكثر،
وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال
األمن والسالمة ،وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة،
من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.

