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أصدر مصــرف اإلمــارات المركــزي تعميمين 
للبنوك العاملــة في الدولة للبحث عن وتجميد 
أيــة حســابات أو ودائع أو اســتثمارات عائدة 
ألي من األشــخاص والكيانــات الواردة في قرار 
مجلــس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أســماء 
59 فــرداً و12 كياناً كإرهابيين. وأعلن المصرف 

تحديد عدد من المؤسســات المالية التي قامت 
بفتح حســابات بنكية لصالح هؤالء األشــخاص 
والكيانات اإلرهابيــة. ووجه في تعميمه الثاني 
البنــوك والمؤسســات المالية األخــرى العاملة 
في الدولة بالتطبيــق الفوري إلجراءات العناية 
الواجبــة المعززة بشــأن المعامالت مع أي من 
البنــوك القطريــة التالية: بنك قطر اإلســالمي، 
بنك قطر الدولي اإلســالمي، بنك بروة، مصرف 

الريان، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة. وجاء في 
البيــان: في إطار جهود كل من المملكة العربية 
الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة ومملكــة البحرين 
الموحــدة والمســتمرة في مكافحــة اإلرهاب، 
وفي إطار جهودهــم بتحديث القوائم الصادرة 
في دولهم بأســماء الكيانات واألفراد المصنفين 
كإرهابيين، واســتناداً إلى قــرار مجلس الوزراء 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 
باعتماد أســماء 59 فــرداً و12 كياناً كإرهابيين، 
فقد قام المصرف المركــزي بإصدار تعميمين. 
التعميم األول موجه إلى البنوك والمؤسســات 
المالية األخرى العاملة فــي الدولة للبحث عن 
وتجميد أية حســابات أو ودائع أو اســتثمارات 
عائدة ألي من األشــخاص والكيانات الواردة في 
قرار مجلــس الوزراء أعاله.وفي الوقت ذاته تم 

تحديد عدد من المؤسســات المالية التي قامت 
بفتح حســابات بنكية لصالح هؤالء األشــخاص 
والكيانات اإلرهابيــة. ونتيجة لذلك، فقد أصدر 
المصرف المركزي تعميماً ثانياً وجه فيه البنوك 
والمؤسسات المالية األخرى العاملة في الدولة 
بالتطبيــق الفوري إلجــراءات العنايــة الواجبة 
المعززة بشــأن المعامالت مــع أي من البنوك 

القطرية الوارد ذكرها.

 –

يرى خبــراء اقتصاديون أردنيون وفلســطينيون أن 
قــرار المقاطعــة العربية لقطر، ســيهوي باالقتصاد 
القطــري تدريجياً، وســيؤدي إلى انهيــار قطاعات 
أخرى في حال اســتمرار المقاطعــة، والتي ظهرت 
معالمهــا في بدايــات المقاطعة من خــالل ارتفاع 
األســعار وتدني مســتوى الريال القطري ألول مرة 
منــذ 11 عاماً. وأكدوا أن المقاطعة لها آثار ســلبية 
وتمس خطوطاً رئيسة في االقتصاد القطري، فإغالق 
الــدول لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة 
القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوســائل 
النقل القطريــة كافة القادمة والمغادرة سيشــكل 
بالنســبة لها اكبر تحٍد. فهذه المنافذ تستخدم لنقل 

البضائع واألغذية وغيرها من السلع األساسية. 

وقــال الخبير االقتصادي حســام عايش أن أخطر ما 
فــي المقاطعة إنها تأتــي دون اســتعداد وبالتالي 
الدولــة تواجهــه بأقصى مــا لديها مــن إمكانات، 
هــذا يعني تكاليف مرتفعة وأعبــاء غير محدودة. 
التكيف مــع هــذه المقاطعة ليس باألمر الســهل 
ويحتــاج إلى خطــط لمواجهتهــا. باإلضافة الى أن 
المســتهلك اعتاد على نوعيــة معينة من الخدمات 
ومن الصعــب ان يرضى بأقل منها. ويردف عايش: 

أيضاً هذه المقاطعة اثرت على ســعر صرف الريال 
القطــري مقابل العمالت األخرى، ومن دون شــك 
ســيتأثر قطاع االســتثمارات واإلنشــاءات باإلضافة 
إلى البورصــة القطرية التي انهــزت. وأيضاً إغالق 
الحــدود البرية ســيؤثر على اســتضافة قطر لكأس 
العالــم 2020، من خالل الحدود البرية الســعودية 
القطريــة كانت تســتورد مواد اإلنشــاءات وغيره. 
اآلثــار عديدة وال يمكن حصرها، فهنالك آثار تظهر 
بشــكل ســريع وأخرى طويلــة المــدى ولكن من 
المؤكــد أن المقاطعة خطيرة. في الســياق نفســه 
تؤكد الخبيرة االقتصادية لما العبســة أن المخزون 
الغذائــي القطري يكفيها فقط لمدة 12 شــهراً، لذا 
فالبحــث عــن دول تمدها بالغذاء ســيتطلب منها 
جهدا وكلف إضافية. وهذا ســينعكس على اســعار 
هذه السلع باألسواق، حيث تبلغ قيمة وأرادت قطر 

الغذائية الســنوية حوالي مليار دوالر سنوياً. معظم 
هذه الواردات من السعودية واإلمارات. 

وقال الخبير االقتصادي الفلســطيني د.عمر شعبان، 
أن المقاطعــة التي تبنتها عدة دول كبيرة على قطر 
مرة واحدة وبشكل جماعي أخذت باالعتبار اقتصاد 
قطــر الصغير انه مؤثر جداً، خاصة انه جاء بشــكل 

مفاجئ ومن دون تحضيرات بشكل كبير.
وأوضــح أن قطر بحاجــة إلى الحيــازات البرية 
والبحرية والجوية لدول الخليج لطائراتها وبواخرها، 
وثبــت ذلك عندما ارتفعت تكلفة الطيران القطري 
الــذي اضطر للطيران لســاعات أطول في فضاءات 
أخــرى بدالً من المســافات القصيرة فــوق الخليج 

والسعودية.

وعلى صعيد انهيار الريال القطري ألول مرة منذ 11 
عــام مقابل العمالت الدولية، ارجع د.عمر شــعبان 
انهيــار الريال كنتيجــة مباشــرة للمقاطعة ونتيجة 
تدهور واضح في البورصة في سوق المال القطري، 
وفي ذات الوقت انخفاض في قيمة العملة القطرية 

مقابل العمالت الدولية األخرى..
ألن الدول تتوقف عن التعامل بالعملة فينخفض 
الطلب عليهــا، وعندما ينخفض الطلب على العملة 
يصبــح المعروض أكثــر من المطلــوب وبناء على 
ذلك تنخفض أســعارها مثل السلع. وأضاف:«ال شك 
برز تأثير ذلك على ســوق المال بشــكل مباشر ولو 
اســتمرت األزمة لفترة طويلة قد يؤثر على ســوق 
االقتصاد القطري بشكل كبير وخاصة على السياحة 
واالســتثمارات والتعاقــدات مع قطر، وســينعكس 
بشــكل سلبي على ســوق المال وقد نصل لمرحلة 
الريال القطري غير مطلوب في الســوق الدولي وال 
يتــم تداولهــا». كما يرى الدكتــور معين رجب، أن 
العملة تتأثر مع ســعر الصــرف، وهذا ناتج عن رد 
فعل وليس الســعر الحقيقي ولكن الحكم الحقيقي 
على سعر الصرف على االنخفاض أو مقداره مرهون 
لفترة الزمن، وال يمكــن الحكم عليه من أيام، ألنه 
يحتاج الســتقرار، وما يحدث اآلن نتيجة ردود فعل 
وليس سياســة ثابتة، ولكن أصحاب رؤوس األموال 

حذرين ولديهم تخوف كبير وال يزال القلق وارداً.

واصــل الريــال القطــري هبوطــه أمــام الدوالر 
في ســوق العقــود اآلجلــة، صباح أمس، وســط 
مخــاوف من نزوح رؤوس األموال بســبب األزمة 
الدبلوماســية التي أضرت بالبالد. وزادت العقود 
اآلجلــة للدوالر مقابل الريال اســتحقاقاً عاماً إلى 
630 نقطة، مســجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 
2015 حيــن أثار هبوط أســعار النفط والغاز قلقاً 
بشــأن متانــة االقتصــادات الخليجيــة. وفي ذلك 
الشــهر بلغت العقــود اآلجلة ذروتهــا عند 650 

نقطة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون الســيادية 
القطرية إلى 101 نقطة، أمس، لتســجل مســتوى 
جديد هو األعلى في ســبعة أشــهر مع اســتمرار 
األزمــة. وأظهــرت بيانــات مــن «آي.إتــش.إس 
ماركــت» ارتفاع عقــود مبادلة مخاطــر االئتمان 
القطرية ألجل خمس سنوات أربع نقاط أساس عن 
إغــالق أول من أمس لتصل إلى أعلى مســتوياتها 
منــذ منتصف نوفمبــر. وزادت العقــود القطرية 
44 نقطة أســاس منذ بداية األسبوع حين قطعت 
بعض الدول العربية من بينها السعودية واإلمارات 
العالقات الدبلوماســية مع قطر وأوقفت وســائل 
النقــل الجوي والبحــري والبري وفرضــت قيوداً 

على السفر.

وفي األيــام الماضيــة رن الهاتف فــي قطر أكثر 
مــن أي وقت مضى، حيــث انهالت مكالمات من 
أصدقــاء كثيرين للســؤال عن الوضــع الحالي في 
البلــد، هكذا يروي موظف في إحدى الشــركات 
األلمانيــة يعيش فــي العاصمــة القطرية الدوحة 
منــذ أكثر من ثالثة أعوام ويفضــل عدم اإلفصاح 

عن اسمه.
هــذه األســئلة المكثفة عن األحــوال في قطر 
والبحريــن  الســعودية  أعلنــت  بعدمــا  جــاءت 
واإلمــارات ودول أخرى مثل مصــر قطعها لكافة 
العالقــات الدبلوماســية معهــا. وإغــالق الحدود 
ووقف حركــة الطيران معها. فلم يعد مســموحاً 
للطائــرات القطريــة بالتحليق فوق الســعودية، 
وســتضطر الطائــرات المقلعة من قطــر للتوجه 
إلى أوروبا على ســبيل المثال حالياً للتحليق فوق 

إيران.
في وســائل اإلعالم القطرية ظهرت خالل األيام 
الماضيــة تقارير عن تكدس للقطريين في المتاجر 
قلقــاً من التطورات الالحقــة، وهو ما دفعهم إلى 
التكالب على شــراء المــواد الغذائية لدرجة أدت 
إلى خلو األرفف في المتاجر، حيث قال الموظف 
فــي الشــركة األلمانية في مكالمــة هاتفية: «في 
أول يومين كان هناك بعض الطوابير في المتاجر، 
أجهزة الفريزر التي بها الدجاج المجمد القادم من 
الســعودية فارغة، وكذلك الحال بالنسبة لثالجات 
األلبان الطازجة التي يتم إنتاجها في السعودية».

وبحســب بيانات قطرية رسمية فإن %70 من 
واردات قطر تأتي من الســعودية واإلمارات. وإذا 
ظلت الحدود مغلقــة على الدوام فهناك مخاوف 
مــن أن تعاني قطر من عجز في توفير العديد من 
المنتجات، حيث ستضطر إلى االعتماد على الطرق 

البحريــة أو الجويــة بالكامل في تدفــق البضائع، 
وهو ما يمثل تحدياً لوجستياً لها.

لكــن ال شــيء ينــم اآلن عــن فرصة لتســوية 
ســريعة لألزمة، بل العكس. حيث يقول الموظف 
في الشــركة األلمانيــة في الدوحة إنــه قلق من 
التطــورات األخيرة، مشــيراً إلى أنه ســيعود هذا 
العام إلى بلده، وقال: «عندما أغادر قطر سأتنفس 

الصعداء».

وقالــت وكالة موديز للتصنيــف االئتماني، أمس، 
إن جودة االئتمان القطري ســتتراجع إذا استمرت 
األزمــة مع جيرانها الخليجييــن لفترة طويلة مما 
يزيد نســبة ديون البالد ويؤثر ســلباً على ســيولة 

المصارف.
وبحســب «رويترز» قالــت «موديز» لعمالئها، 
«إذا طــال أمــد الخــالف بين قطــر وجيرانها في 
مجلــس التعاون الخليجي أو اشــتدت حدته فمن 
المحتمــل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع 
تكاليــف التمويــل للحكومة والكيانــات القطرية 

األخرى».
وتصنــف موديز قطر حالياً عند Aa3 مع نظرة 
مســتقرة أو مــا يعادل ســبع درجــات أعلى من 

التصنيف العالي المخاطر.
وقالــت موديز، «قــد يتضمن التصعيــد قيوداً 
علــى تدفقات رأس المال، ما ســيؤثر ســلباً على 
ســيولة وتمويل المصارف القطريــة»، مضيفة أن 
إجمالــي الديــن الخارجــي لقطر يبلــغ 150 في 
المئة من الناتــج المحلي اإلجمالي. وكانت وكالة 
ســتاندرد آند بورز للتصنيــف االئتماني خفضت 
 AA من AA- تصنيف قطــر، أول من  أمس، إلى
ووضعتهــا على قائمــة المراقبــة االئتمانية ذات 
التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتماالً 
كبيــراً لخفض جديد في التصنيــف. وهبط الريال 
ألدنى مســتوياته في 11 عاماً إلى 3.6530 رياالت 
للدوالر، أول من  أمس، بعدما خفضت «ستاندرد 
آنــد بــورز» التصنيــف االئتماني لقطــر. وقالت 
«ستاندرد آند بورز»، «نتوقع اآلن زيادة المخاطر 
المتعلقة بالتمويــالت الخارجية لالقتصاد بأكمله، 
بما في ذلك االســتثمار األجنبي المباشر وتدفقات 
المحافــظ، وللقطاع المالي وقد يــؤدي ذلك إلى 
ضغوط على ترتيبات ربط عملة قطر». وارتفعت 
تكلفة التأمين على الديون الســيادية القطرية من 
مخاطــر التخلف عن الســداد ارتفاعاً حاداً، صباح 
أمس، بعد خفض التصنيف االئتماني للبالد بسبب 
أزمتها الدبلوماســية مع الــدول العربية. وبلغت 
عقود مبادلة مخاطر االئتمان القطرية ألجل خمس 
سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع 
ديســمبر من العام الماضــي، مقارنة مع 80 ، أول 
من  أمس، و65.5 في نهاية األسبوع الماضي، قبل 
أن تقطع السعودية واإلمارات ومصر العالقات مع 
قطر متهمــة إياها بدعم اإلرهاب. وتنطوي عقود 
مبادلة مخاطر االئتمان القطرية في الوقت الحالي 
على احتمال تخلف عن الســداد نســبته 6.0 في 
المئة في الســنوات الخمس المقبلة. وزادت أيضاً 
عقود مبادلة مخاطر االئتمان السعودية كثيراً إلى 
98 نقطة من 90 بعد أن هوت أسعار النفط نحو 4 

في المئة في تعامالت األسواق الخارجية.
قال مصدر مقرب من شــركة هاباج لويد 
األلمانية لرويترز أمس إن اندماج الشركة 
مــع شــركة المالحــة العربيــة المتحدة 
المملوكة لســت دول خليجية يسير وفق 
المخطط له علــى الرغم من الخالف بين 

قطر وجيرانها.
أضــاف المصــدر أنــه ال توجد إشــارات 
فــي الوقــت الحالــي علــى أن األزمــة 
الدبلوماســية ســتؤثر علــى الصفقة التي 
جرى إبرامها الشهر الماضي كطرف واحد 
مــع هاباج لويــد. ويقــول تحالف لدول 
عربيــة تقوده الســعودية واإلمــارات إن 
قطــر تمول «اإلرهاب» وتقف إلى جانب 
إيــران. وأغلقــت دول التحالف حدودها 
أمــام قطر لوقــف واردات الغذاء وتلقت 
بنــوك توجيهات بعدم تنفيذ أنشــطة مع 
مؤسســات قطريــة. وتمتلــك قطر 14 % 
والســعودية 10 % من الشركة المندمجة 
وللبلديــن تمثيل في المجلس اإلشــرافي 
للشــركة التــي باتــت خامــس أكبر خط 
لشــحن الحاويــات فــي العالم.وتشــمل 
الخطــوات التاليــة فــي االندمــاج إدراج 
أحجــام النقل التي لــدى المالحة العربية 
علــى منصة بيانات هاباج لويد وتأســيس 
مقر جديد لمنطقة الشــرق األوســط إلى 
جانب نقــل موظفين. ومالكو هاباج لويد 
هــم ســي.إس.ايه.في التشــيلية ومدينة 
هامبورج والمســتثمر كالوس مايكل كون 
ومجموعة توي السياحية إلى جانب بعض 

مستثمري األقلية.فرانكفورت - رويترز

كشفت شــركة نورســك هيدرو النرويجية 
لرويتــرز أمس عن أن مصنع ألومنيوم قطر 
أوجد طرقاً بحرية جديدة لتصدير المعدن 
عقــب قطع الســعودية ومصــر واإلمارات 
العربيــة المتحدة والبحريــن العالقات مع 

قطر، الذي تسبب في تعطيل الشحنات. 
وقــال متحدث باســم هيــدرو، التي تملك 
%50 مــن ألومنيــوم قطــر، إن العمالء قد 

يواجهون بعض التأخيرات في التسليم. 
وأحجمــت هيدرو عن ذكــر الموانئ التي 
تخطــط ألومنيوم قطر حالياً الســتخدامها. 
وينتــج المصنع أكثر من 600 ألف طن من 
األلومنيوم األولي سنوياً.    أوسلو – رويترز 

كشــف مســؤول فــي مجلــس الغــرف 
الســعودية، أن هناك أكثر من 300 شركة 
ســعودية مستثمرة في الســوق القطرية 
باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال، متوقع 
خروج هذه الشركات خالل األيام القليلة 
المقبلــة فــي حــال اســتمرت المقاطعة 

الخليجية والعربية لقطر.
المســؤول لصحيفــة «االقتصادية»  وقال 
الســعودية أمس إن الشــركات السعودية 
المســتثمرة فــي الســوق القطرية تعمل 
فــي قطاعات الصناعــة والعقــار والنقل 
والســياحة  اللوجســتية  والخدمــات 
والمقــاوالت، مضيفــاً أن هناك شــركات 
ســعودية لها أكثر من 50 عاماً مســتثمرة 
في قطر بشراكة قطرية وخليجية ساهمت 
واالقتصاديــة  العمرانيــة  النهضــة  فــي 
الحكوميــة والخاصة. وأضــاف، أن هناك 
شــركات وطنيــة ســعودية أعلنت خالل 
اليوميــن الماضيين الخروج من الســوق 
القطرية والتوجه لالســتثمار في المملكة 
وبعض الدول الخليجية والعالمية، بسبب 

األوضاع السياسية التي تشهدها قطر.
ســعودية  شــركات  هنــاك  أن  وأوضــح 
مستثمرة في مجال العـــقار والصـــناعة 
اســتعـــدادها  أبــدت  والمقــاوالت 
القـــطرية وفك  الســوق  للخــروج مــن 
الشــراكات مع نظيراتهــا القطــــرية في 
ظــل التخبـــطات السياســية فــي النظام 
فــي  التدخــل  ومــــحاولــة  القطــــري، 
البيت الخلـــيجي، مضــيفاً أن الشــركات 
التجاريــة  للغــرف  أكــدت  الســعودية 
التابعة لهــا التقيد باألوامــر والتوجيهات    
السعودية.  الرياض – وكاالت

السلع التركية المستوردة جواً على رفوف سوبر ماركت في الدوحة أمس | رويترز

يرى أســتاذ االقتصاد في جامعة األزهر د. معين رجب، أن قطر تواجه ظرفاً  اســتثنائياً  غير عادي من خالل 
جيرانهــا في المقام األول، وســتتأثر بعدم انتظام وصــول احتياجاتها، فهي مطلوب منها أن تبحث عن بدائل 
أخرى، ألن تأثير الدول المقاطعة كبير. ويرى خالل حديثه للبيان، أن الوضع االستثنائي يستدعي وضع قطر 
لخطط وبرامج تتناسب مع الحدث، وتقضي لربما إعالن حالة الطوارئ بالنسبة لكيفية استقبال وتوزيع السلع 

التي تحتاجها، ومن المعلوم أن قطر بلد قليل السكان ويكفيه القليل من كميات السلع.
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1987 
قامت املخابرات القطرية بتجنيد أحد 
العسكريني لجمع معلومات حساسة 

حول القوات البحرينية ومدى 
جاهزيتها يف جزر حوار

10
ألقي القبض عىل العسكري وصدر 

بحقه حكم بالسجن 10 سنوات قبل 
أن يخرج بعفو أمريي يف العام 1993

1988
جّندت مخابرات قطر اثنني من 

العاملني يف وزارة الداخلية البحرينية 
لتمرير معلومات حساسة إىل الدوحة 

تتعلق بالقوات املسلحة البحرينية 
وتشكيالتها وتحركاتها والقواعد 
واملطارات والطائرات الحربية 

ومنظومة األسلحة

5
ألقت املنامة القبض عىل العنرصين 
وحكم عليهام بالسجن ملدة 5 سنوات

1996
حاولت املخابرات القطرية جمع 

معلومات حساسة عن البحرين، وذلك 
من خالل ضابط يدعى فهد الباكر 

وبالتعاون مع امرأة قطرية جندت يف 
العام 1993 وتدعى سلوى فخري، 
وهي متزوجة من بحريني وكانت 

مقيمة آنذاك يف البحرين

3
ُضبطت «خلية الباكر» يف أكتوبر 1996 

وحكم عىل أعضائها بالسجن ثالث 
سنوات قبل أن يخرجوا بعفو أمريي يف 
ديسمرب من العام نفسه وغادروا إىل 

قطر

8
قبض عىل عسكري جندته قطر وحكم 
عليه بالسجن مثاين سنوات بعد أن قام 
بتزويد املخابرات القطرية بآخر عدد 

وصل إليه التجنيد يف قوة دفاع 
البحرين مستغالً تردده عىل الدوحة 
لزيارة خالته وأوالده املقيمني هناك

2016
إلقاء القبض عىل قطري من قبل وزارة 

الداخلية البحرينية بعد أن أقّر 
باستالمه مبالغ من جهات أمنية 

قطرية لتشكيل خلية تجسس داخل 
البحرين وأكد تجنيد عدد من نشطاء 

تويرت ملهاجمة حكام الخليج

غرافيك: حازم حسني
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