
في وقت تعقد جلنة السياسة النقدية 
بالبنك املركزي املصري، اجتماعاً لتحديد 
مصير أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة، تشير جميع 
الترجيحات إلى اإلبقاء عليها دون تغيير 

للمرة السابعة على التوالي.
احمل���ل���ل���ون وش����رك����ات األب���ح���اث 
والدراسات يرون أن هناك عدة أسباب 
تدفع البنك املركزي املصري وبقوة إلى 
تثبيت أسعار الفائدة، يتصدرها استقرار 
م��ع��دالت ال��ت��ض��خ��م ع��ن��د مستهدفات 

احلكومة املصرية والبنك املركزي.
ووفق بيانات حديثة للجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، فقد 
تصاعد التضخم السنوي املصري ليصل 
إل��ى 5.7باملئة خ��ال شهر أغسطس 
املاضي مع حتقيق التضخم الشهري 
ارتفاعا بنسبة 0.1باملئة على أساس 
شهري مقارنة بزيادة 0.9باملئة على 

أساس شهري في يوليو املاضي.
ورمب��ا تتسبب حالة االستقرار على 
الصعيد العاملي، فيما يتعلق بالتضخم 
وأسعار الفائدة في ميل البنك املركزي 
املصري إلى اإلبقاء على أسعار الفائدة 

دون تغيير.
وتشير املؤشرات السعرية املختلفة 

إل��ى ارت��ف��اع وت��ي��رة التضخم العاملي 
في اآلون��ة األخ��ي��رة، حيث وص��ل معدل 
التضخم في منطقة ال��ي��ورو إل��ى أعلى 
مستوياته ف��ي 10 س��ن��وات مسجاً 

مستوى 3باملئة.
كما ارت��ف��ع م��ؤش��ر منظمة األغ��ذي��ة 
وال��زراع��ة ألس��ع��ار ال��غ��ذاء م��رة أخ��رى 
ف��ي شهر أغ��س��ط��س، وس��ط زي���ادة في 
أس��ع��ار القمح وال��زي��وت وكاهما من 

امل��واد التي تعتمد مصر في توفيرهما 
على االستيراد. وم��ن املتوقع أن تؤثر 
زيادة حدة الضغوط التضخمية عاملياً 
على األسعار احمللية، خاصة إذا أقدمت 
احلكومة املصرية على مراجعة أسعار 

بعض املواد الغذائية.
على الرغم من أن توقعات التضخم 
ال ت���زال حت��وم ح��ول مستهدف البنك 
املركزي املصري، إال أن مخاطر ارتفاع 

أس��ع��ار ال��س��ل��ع واخ��ت��ن��اق��ات ال��ع��رض 
العاملي وتكاليف الشحن املرتفعة سوف 
تظهر خال األشهر املقبلة، ما يشير إلى 

إمكانية ارتفاع معدالت التضخم.
وفي ضوء هذه الضغوط التضخمية 
املتزايدة سيضع البنك املركزي املصري 
احل��ف��اظ على توقعات التضخم على 
قائمة أولوياته، ما يدفع باجتاه تثبيت 

أسعار الفائدة وليس حتريكها.
كانت جلنة السياسة النقدية بالبنك 
املركزي املصري قد ق��ررت في نوفمبر 
امل��اض��ي، خفض ك��ل م��ن س��ع��ري عائد 
اإلي��داع واإلق��راض لليلة واح��دة وسعر 
العملية الرئيسية للبنك املركزي بواقع 
50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25باملئة 
على  و8.75باملئة،  و9.25باملئة 
التوالي. لكن خ��ال اجتماع أغسطس 
املاضي، قررت جلنة السياسة النقدية 
تثبيت سعري عائد اإلي��داع واإلق��راض 
لليلة واح��دة وسعر العملية الرئيسية 
عند مستوى 8.25باملئة و9.25باملئة 
على الترتيب، وذل��ك للمرة السادسة 
على ال��ت��وال��ي. كما ق��ررت اإلب��ق��اء على 
سعر االئتمان واخلصم عند مستوى 

8.75باملئة.
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أظهرت بيانات مؤمتر األمم 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ج��ارة والتنمية 
»أونكتاد«، أن االقتصاد العاملي 
سينمو خ��ال 2021 بأسرع 
وت��ي��رة م��ن��ذ 50 ع��ام��ا مبعدل 
5.3 باملئة، ولكنه سيكون غير 

متوازن حول العالم.
وذكر »أونكتاد« في تقرير، أن 
االقتصاد العاملي سجل انكماشا 
بنسبة 3.5 باملئة في 2020، 
ب��ض��غ��ط ت���داع���ي���ات ف��ي��روس 
كورونا، فيما يسجل منوا بنسبة 

3.6 باملئة في 2022.
وأف���اد التقرير أن التعافي 
االق���ت���ص���ادي امل��ت��وق��ع، ي��أت��ي 
بفضل استمرار تأثيرات احلزم 
التحفيزية التي بدأت في 2020، 
إضافة إلى تسريع وتيرة توزيع 

اللقاحات.
وأشار أن االنتعاش سيكون 
غ��ي��ر م��ت��ك��اف��ئ ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
اجل��غ��راف��ي وال��ق��ط��اع��ي ح��ول 
ال��ع��ال��م، »ف��ف��ي االق��ت��ص��ادات 

املتقدمة شهدت الطبقة الريعية 
انفجارا في الثروة، بينما يعاني 

أصحاب الدخل املنخفض«.
بينما ما زالت تفتقر البلدان 
النامية إلى االستقالية النقدية 
واحلصول على اللقاحات، مما 
يعيق منو العديد من االقتصادات 

النامية.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر، أن التأخر 
ف��ي عمليات التطعيم يكلف 

االقتصاد العاملي 2.3 تريليون 
دوالر بحلول 2025، وستتحمل 
البلدان الناشئة اجلزء األكبر من 

هذه التكلفة.
وتأثر االقتصاد العاملي بشدة 
اعتبارا من الربع األول 2020، 
م��ع ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس وغلق 
غالبية امل��راف��ق احليوية، قبل 
استئناف أنشطتها تدريجيا 

بالربع األخير 2020.

أونكتاد: االقتصاد العاملي سينمو 
50 عامًا بأسرع وتيرة منذ 

»املركزي« األفغاني 
12 مليون دوالر  يستعيد 

من مسؤولني سابقني
أعلن البنك املركزي األفغاني، أنه تسلم أصوال تزيد 
قيمتها على 12 مليون دوالر، ضبطتها حركة »طالبان« 

في منازل مسؤولني في احلكومة السابقة.
وقال البنك في بيان، إن هذه األصول على شكل نقد 
أجنبي وسبائك ذهبية. وأوض��ح أن »ج��زءا كبيرا من 
املبلغ وسبائك الذهب صودر من منزل أمر الله صالح، 

نائب الرئيس األفغاني السابق«.
وال ُيعرف مكان وجود صالح، وُيعتقد بأنه مختبئ 
في إقليم بنجشير )شمال شرق(. وقال البنك: »ال نعلم 
السبب وراء احتفاظ هؤالء املسؤولني بهذه العمات 

النقدية وسبائك الذهب في منازلهم«.
وفي وقت سابق، قال السفير األفغاني السابق لدى 
طاجيكستان، محمد زهير اغبار، إن الرئيس السابق 
أشرف غني )موجود حاليا في دولة اإلم��ارات(، حمل 
معه 169 مليون دوالر عندما فر من الباد. ونفى غني 

هذا االتهام.
وسيطرت »طالبان«، في أغسطس املاضي، على 
أفغانستان بالكامل تقريبا، مبا فيها العاصمة كابل، 
مب��وازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي 

اكتمل أواخر الشهر نفسه.

أعلنت شركة مايكروسوفت 
أك��ب��ر ب��رن��ام��ج إلع����ادة ش��راء 
أسهمها ع��ل��ى اإلط����اق، حيث 
تعتزم إع��ادة ش��راء م يصل إلى 
60 مليار دوالر، في الوقت الذي 
يدرس فيه الكونغرس األمريكي 
ف���رض ض��ري��ب��ة ع��ل��ى حصيلة 

إعادة شراء األسهم.
وأش����ارت وك��ال��ة بلومبرغ 
لألنباء إلى أن ارتفاع  سعر سهم 
مايكروسوفت وص��ل بقيمتها 

السوقية إلى نحو 2.2 تريليون 
دوالر، لتصبح ثاني أكبر شركة 
م��س��ج��ل��ة ف���ي ال���ب���ورص���ة  في 

الواليات املتحدة.
وارتفع سهم مايكروسوفت، 
أكبر شركة برمجيات في العالم، 
35باملئة منذ بداية العام. وسبق 
للشركة أن أعلنت ف��ي 2019 
برنامجاً إلع��ادة ش��راء أسهم ب� 

40 مليار دوالر.
ويأتي اإلعان في الوقت الذي 

قدم فيه اثنان من كبار األعضاء 
الدميقراطيني في مجلس الشيوخ 
األمريكي اقتراحاً بفرض ضريبة 
ب� 2باملئة على إعادة شراء أسهم 
الشركات، في إطار جهود متويل 
امليزانية األمريكية البالغة 3.5 

تريليونات دوالر.
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، أعلنت 
مايكروسوفت زيادة التوزيعات 
النقدية ربع السنوية 6 سنتات 

إلى 62 سنتاً للسهم الواحد.

60 مليار  مايكروسوفت تعيد شراء 
دوالر من أسهمها

استقرت أسعار النفط اخلام 
ف���ي ال��ت��ع��ام��ات ال��ص��ب��اح��ي��ة، 
ق��رب أعلى مستوياتها في شهر 
ونصف بفعل تراجع املخزونات 
األمريكية، وحتسن الطلب العاملي 

على مصادر الطاقة التقليدية.
واألرب�����ع�����اء، ق���ال���ت إدارة 
معلومات الطاقة ف��ي ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة، إن م��خ��زون��ات النفط 
األم���ري���ك���ي���ة ت���راج���ع���ت خ��ال 
األسبوع املاضي املنتهي بتاريخ 
10 سبتمبر اجلاري، مبقدار 6.4 

مايني برميل.
وال ت������زال س�����وق ال��ط��اق��ة 
األم��ري��ك��ي��ة، م��ت��أث��رة بتبعات 
إع��ص��ار »أي����دا« ال���ذي أث���ر على 
مستويات إن��ت��اج حقول جنوب 
الباد، وبالتحديد والية أريزونا، 
وسط تقديرات بخسارة الواليات 
املتحدة إنتاج 40 مليون برميل 
بسبب العاصفة. وعند الساعة 
)06:33 ت.غ(، صعدت أسعار 

ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل���ام القياس 
العاملي مزيج برنت تسليم نوفمبر 
بنسبة 0.05 باملئة أو 4 سنتات، 
إل���ى 75.50 دوالرا للبرميل. 
كانت أس��ع��ار برنت كسرت في 
التعامات املسائية، حاجز 76 
دوالرا للبرميل، مع إع��ان إدارة 
معلومات الطاقة تقرير مخزونات 
النفط. في االجتاه نفسه، حتسنت 
أس��ع��ار النفط للخام األمريكي 
غ��رب تكساس الوسيط تسليم 
أكتوبر بنسبة 0.04 باملئة أو 
3 سنتات، إل��ى 72.64 دوالرا 

للبرميل.
وت���وق���ع���ت ك���ل م���ن منظمة 
»أوب��ك« ووكالة الطاقة الدولية 
ه��ذا األس��ب��وع، »حتسنا أكبر في 
الطلب العاملي على اخلام اعتبارا 
من الربع األخير 2021«، بفعل 
اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اف��ي، وتوقعات 
بشتاء ق��اس ف��ي أوروب���ا يرتفع 
خاله الطلب على مصادر الطاقة.

حتسن الطلب العاملي على مصادر الطاقة التقليدية

أسعار النفط قرب ذروة شهر ونصف
بدعم تراجع املخزونات األمريكية

توقعت كريستني الغ��ارد رئيس البنك 
امل��رك��زي األوروب���ي، ع��ودة إنتاج القطاع 
الصناعي ملنطقة ال��ي��ورو )19 دول���ة(، ملا 
كان عليه قبل اجلائحة، بحلول نهاية العام 

اجلاري.
وكانت التوقعات السابقة الصادرة عن 
البنك املركزي األوروبي، تشير إلى احتمال 
عودة تعافي منطقة اليورو بحلول النصف 

الثاني 2022.
وذك��رت الغ��ارد في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبرغ، أن السبب في تفاؤلها بعودة 
التعافي، يعود إلى حزم التحفيز التي بدأت 

بضخها دول التكتل اعتبارا من 2020.
وزادت: »ح��زم التحفيز املالي والنقدي 
غير املسبوقة، بالتزامن مع تسريع عمليات 
التطعيم ضد فيروس كورونا عامليا، أدت 

إلى ظهور بوادر تعاف أسرع من املتوقع«.
وت��ض��ررت اق��ت��ص��ادات منطقة اليورو 
والعالم، منذ الربع األول 2020 بسبب 
تفشي جائحة كورونا وم��ا راف��ق ذل��ك من 
غلق غالبية املرافق احليوية في األسواق، 
قابله ضخ سيولة للقطاعات املتضررة، 

جتاوزت عامليا 12 تريليون دوالر.
وتعتقد كريستني الغ���ارد التي كانت 
تشغل منصب مديرة صندوق النقد الدولي 
حتى نهاية 2018، أن التحدي األكبر الذي 
يواجه تعافي اقتصاد أوروب��ا، يتمثل في 
ق��درة احل��ك��وم��ات على تنفيذ التغييرات 

الازمة لاستفادة من إمكاناتها.
وتابعت: »هناك فجوة بني دول أوروبا 
الواقعة إلى الشمال، وبني تلك الواقعة في 
اجلنوب، جسر هذه الفجوة أمر هام إللغاء 
هذه التفاوتات التي تفاقمت في ظل الوباء«.

لكنها أش���ادت مبستوى ال��ت��ع��اون بني 
مختلف دول القارة األوروبية خال فترة 
اجلائحة، مشيرة إلى ض��رورة التعلم من 
جت��رب��ة اجل��ائ��ح��ة، ودرج���ة ال��ت��ع��اون في 

قطاعات أخرى خال الفترة املقبلة.

الغارد تتوقع عودة إنتاج منطقة 
2021 اليورو لطبيعته بنهاية 

كريستني الغارد

ذكر املكتب اإلعامي لرئيس 
ال���وزراء البريطاني، بوريس 
ج��ون��س��ون، ف��ي ب��ي��ان، أن��ه من 
املتوقع أن يوقع مكتب االستثمار 
ال��ب��ري��ط��ان��ي وش��رك��ة مبادلة 
لاستثمار اإلم��ارات��ي��ة اتفاقا 
لتوسيع شراكة االستثمارات 

السيادية، اليوم اخلميس.
وق����ال ال��ب��ي��ان إن االت��ف��اق 
سيعزز االستثمارات في جميع 
أن���ح���اء ب��ري��ط��ان��ي��ا ف���ي ع��ل��وم 
احلياة والتكنولوجيا والتحول 
إل��ى الطاقة النظيفة والبنية 

األساسية.
وذك��رت صحيفة فايننشال 
تاميز نقا عن مسؤول حكومي 
مطلع على احمل���ادث���ات، قوله 
إن مجمل م��ا تعهدت اإلم���ارات 
باستثماره سيصل إل��ى نحو 
عشرة مليارات جنيه إسترليني 
)13.85 مليار دوالر( على مدى 

خمس سنوات.
وأض����������اف ال����ب����ي����ان أن 
االس��ت��ث��م��ارات اإلض��اف��ي��ة التي 
من احملتمل اإلعان عنها تشمل 
استثمارا حجمه 500 مليون 

جنيه إسترليني )690 مليون 
دوالر( في شركة »سيتي فايبر« 
البريطانية للنطاق العريض 
من األلياف الضوئية، مع كون 
االستثمار جزءا من زيادة رأس 

مال الشركة.
ك��ان��ت م��ب��ادل��ة لاستثمار 
التابعة حلكومة أبوظبي وقعت 
ف��ي م���ارس، صفقة م��ع اململكة 
املتحدة الستثمار 800 مليون 
جنيه إسترليني في علوم احلياة 

وم��ش��اري��ع ت��ط��وي��ر ال��رع��اي��ة 
ال��ص��ح��ي��ة. وتستثمر م��وان��ئ 
دبي العاملية 300 مليون جنيه 
إسترليني في الرصيف الرابع 
 London Gateway ف���ي

.Hub
وتأتي هذه الصفقات في وقت 
يستضيف ج��ون��س��ون الشيخ 
محمد بن زاي��د آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، في اجتماع ثنائي 

في داونينج ستريت.

اإلمارات توسع استثماراتها في بريطانيا.. 
اتفاقيات مرتقبة بـ14 مليار دوالر

املركزي اإلماراتي يجري محادثات 
الستبدال أسعار الفائدة احمللية بني البنوك

قالت مصادر إن مصرف اإلمارات املركزي يجري 
محادثات الستبدال أسعار الفائدة احمللية بني 

البنوك.
ويبلغ سعر ال��ف��ائ��دة ب��ني البنوك اإلم��ارات��ي��ة 
)إيبور(، 0.12 نقطة لليلة واح��دة، و0.14 نقطة 
ملدة أسبوع، و0.37 نقطة ملدة شهر، و0.49 نقطة 

لستة أشهر، و0.66باملئة ملدة عام.
وكان سعر اإليبور شهد تراجعا الفتا في الربع 
األول من العام املاضي بعد قيام مجلس االحتياطي 
الفيدرالي )امل��رك��زي األميركي( بخفض الفائدة 
في أول م��ارس املاضي بنحو نصف نقطة مئوية 
إلى نطاق من 1باملئة إلى 1.25باملئة، ثم أعلن في 

قرار مفاجئ في 16 مارس املاضي خفض الفائدة 
إلى نطاق من صفر إلى 0.25باملئة. وقام مصرف 
اإلمارات املركزي بخفض الفائدة بخطوات موازية، 
بالنظر للربط بني الدرهم والدوالر. ويتحدد سعر 
اإليبور على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها 
باالشتراك مع مصرف اإلم���ارات امل��رك��زي جلنة 

حتديد أسعار الفائدة بني املصارف.
وفي منتصف العام اجلاري، مدد املصرف خطة 
الدعم االقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022، 
مع توقع استمرار دع��م البنوك لتعافي اقتصاد 
اإلم��ارات من خال مواصلة إق��راض العماء ذوي 

اجلدارة االئتمانية.

تعهدت احلكومة اللبنانية اجلديدة باستئناف 
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن 
مع تنفيذ إصاحات يطالب بها املانحون، وفقا 
ملسودة بيان بشأن سياسات احلكومة اجلديدة 
للتصدي إلحدى أسوأ حاالت االنهيار االقتصادي 
في التاريخ. ووفقا ل�«رويترز«، قالت املسودة التي 
صدرت ، إن حكومة جنيب ميقاتي، رئيس الوزراء 
اجلديد ستستأنف أيضا املفاوضات مع الدائنني 
بشأن إعادة هيكلة الدين العام، الذي تخلف لبنان 

عن سداده العام املاضي.
وأخيرا مت االتفاق على تشكيل احلكومة اجلمعة 
بعد أكثر من عام من الصراع السياسي على مقاعد 
مجلس ال���وزراء، ما جعل الباد تسير با سلطة 
تنفيذية في الوقت، الذي انزلق فيه أكثر من ثاثة 
أرب��اع السكان إل��ى ه��وة الفقر، وأدى النقص في 

الوقود إلى شل احلياة الطبيعية.
وم��ن املقرر أن يجتمع مجلس ال���وزراء اليوم، 
للموافقة على مسودة البيان، الذي سيطرح بعد 

ذلك للتصويت لينال ثقة البرملان.

ومما يؤكد خطورة املوقف، متت صياغة مشروع 
البيان الوزاري في غضون أيام، وهي وتيرة أسرع 
بكثير من األسابيع، التي كانت تستغرقها العملية 
في املاضي. وقالت املسودة إن احلكومة ملتزمة 
باستئناف احملادثات مع صندوق النقد الدولي 

بشأن خطة دعم قصيرة ومتوسطة املدى.
وي��ري��د املانحون أن يشهدوا س��ن إصاحات 
في لبنان مبا في ذلك إج��راءات للتصدي للفساد 
والكسب غير املشروع اللذين أدي��ا إل��ى االنهيار 
االقتصادي قبل أن يقدموا مليارات ال��دوالرات من 

املساعدات املخصصة بالفعل للباد.
وحسب مسودة البيان ال��وزاري، فإن احلكومة 
ستبدأ في تنفيذ اإلصاحات بالتوازي مع استئناف 

املفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان أن���ه س��ي��ج��ري »استئناف 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى 
اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا 
إنقاذيا قصيرا ومتوسط األمد يتزامن مع املباشرة 

بتطبيق اإلصاحات في املجاالت كافة.

لبنان يعتزم استئناف املفاوضات مع 
الدائنني إلعادة هيكلة الدين العام

لندن تنضم إلى نادي 
مصدري السندات اخلضراء

ف��ي ب��داي��ة ه��ذا األس��ب��وع إسبانيا، ف��ي ب��داي��ة األسبوع 
املقبل بريطانيا، في نهاية األسبوع املقبل - بعد انتهاء 
انتخاباتها املقبلة - رمب��ا تلحق بهما أملانيا، بإصدار 

»السندات اخلضراء«.
قبل هذه االقتصادات القوية الثاثة، كانت هناك فرنسا 
وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وعديد من ال��دول األخ��رى قد 
صبغت سنداتها باللون األخضر لتمويل خططها في مكافحة 
التغير املناخي في وجه القصور املالي الذي فرضه وباء 

كوفيد - 19.
وتركزت التقارير املالية واملصرفية التي ص��درت في 
جنيف أم��س، على أول »سند أخ��ض��ر« للمملكة املتحدة 
سيطلقه مكتب إدارة الديون في بريطانيا في 20 )سبتمبر( 
على أن يكون استحقاق ه��ذه السندات في 21 )يوليو( 

.2033
وب��ه��ذه اخل��ط��وة، ستنضم لندن ألول م��رة إل��ى ن��ادي 
م��ص��دري السندات اخل��ض��راء التي أطلقت ألول م��رة في 
2007، حيث طاملا كانت بريطانيا متخلفة عن إص��دار 
السندات اخلضراء مبجيئها في املرتبة 12 في أرقام سندات 
املناخ السنوية في 2020 بعد الواليات املتحدة والصني 

ومجموعة من الدول األوروبية.


