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أشار األمين العام التحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إلى أّن 
"أسعار الصرف وموازين القوى والعمالت تتغير حول العالم، وشهدنا 
الدوالر هو العملة الدولية منذ عام 1945، والذي شهد ارتفاًعا عام 

1971، ولكن هذا ال يمنع حدوث أي تغيير في العالم".
وأكد حنفي خالل جلسة بعنوان: "المخاطر التي تواجه النمو االقتصادي 
العالمي في ظل األزمة الجيوسياسية الدولية"، وترأسها رئيس مجلس 
المؤتمر  خالل  فايد،  طارق  القاهرة  لبنك  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
آخر،  اتجاه  ناحية  يتغير  "العالم  أّن   ،2022 لعام  العربي  المصرفي 
وفكرة استقرار سعر الصرف ليست هدفًا في حد ذاتها، ولكن المطلوب 
هو أال يحدث ارتفاعات وانخفاضات، وسواء حدث ذلك بشكل سلس، 

هذا ال يمنع طالما يحقق األهداف االقتصادية المطلوبة".
رقمية  طرق  لظهور  نظًرا  تتغير؛  العالم  حول  الدفع  "طرق  وتابع: 
جديدة، وسط تحالفات مالية موجودة بالفعل، على سبيل المثال روسيا 

العالم تتلقف هذا، بما فيهم دول  تحرك تريليون دوالر، وأجزاء من 
عربية، ويمكن النظر لمعالجة هذه األموال بشكل قانوني، يوجد فرصة 
كبيرة اآلن لتغير طرق الدفع؛ ألن العالم يتغير، ويُعاد ترتيب األمور".
وسأل: في ِخضم األحداث الحالية وتداعيات الحروب الُممنهجة، سواء 
الساحة نُظم  العمالت، هل سيخرج على  التكنولوجية أو الصحية أو 
مالية وتجارية مختلفة، مثل نظام الُمقايضة أو العمالت غير التقليدية، 
وكيف سيؤثر ذلك على سعر الصرف في الدول األضعف، وما النُظم 
التجارية والمالية التي ستخرج على الساحة، وهل نجتذب استثمارات 

ساخنة أو مباشرة أو أدوات دين أي استثمارات أفضل؟
الجتياز  األمثل  السبيل  التجارية  االستراتيجية  التحالفات  أّن  معتبرا 

األزمة الحالية. 
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي: ال مشكلة بتغّير سعر الصرف العالمي طالما يحقق األهداف االقتصادية



سعر  رفع  التونسي  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  قرر 
الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25 في 
المرتفع، وهي  التضخم  المئة لمحاربة  7 في  إلى  المئة 

أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5 في المئة في أبريل 
)نيسان(، من 7.2 في المئة في مارس )آذار( و7 في 

المئة في فبراير )شباط(.
وبحسب البنك المركزي فقد بلغ عجز الحساب الجاري 
2.7- في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في األشهر 

تفاقم  بسبب   ،2021 في  المئة  في   -1.7 مع  مقارنة   ،2022 من  األولى  األربعة 
العجز التجاري.

ووصلت احتياطات النقد األجنبي إلى 23.655 مليار دينار )7.76 مليار دوالر(، 

أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في السادس عشر 
أو  دينار  مليار   23.313 )أيّار(، مقارنة مع  من مايو 

133 يوما من الواردات في نهاية 2021.
المرتفع  المنحنى  حيال  العميق  قلقه  عن  البنك  وعبّر 
أقرب  في  اقتصادية  إصالحات  إلى  ودعا  للتضخم، 
وقت ممكن الستعادة النمو االقتصادي، من أجل ضمان 
العام. ويهدف  الدين  الكلي واستدامة  استقرار االقتصاد 
اإلجراء  هذا  خالل  من  المركزي  البنك  إدارة  مجلس 
أفق  في  تلوح  التي  التضخمية  للضغوط  التصدي  إلى 

التوقعات، وإلى تجنب أي انزالق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

ارتفاع احتياطات تونس األجنبية 7.76 مليار دوالر

The Board of Directors of the Central Bank of Tunisia decided to 
raise the main interest rate by 75 basis points from 6.25 percent 
to 7 percent to combat high inflation, the first rate increase since 
2019.
Inflation in Tunisia rose to 7.5 percent in April, from 7.2 percent 
in March and 7 percent in February.
According to the Central Bank, the current account deficit 
amounted to -2.7 percent of GDP in the first four months of 
2022, compared to -1.7 percent in 2021, due to the worsening 
trade deficit.
Foreign exchange reserves amounted to 23.655 billion dinars 

($7.76 billion), or 124 days of imports, on May 16, compared to 
23.313 billion dinars, or 133 days of imports, at the end of 2021.
The Bank expressed its deep concern about the high inflation 
curve, and called for economic reforms as soon as possible to 
restore economic growth, in order to ensure macroeconomic 
stability and the sustainability of public debt. The Board of 
Directors of the Central Bank aims, through this measure, to 
address the looming inflationary pressures on the horizon of 
expectations, and to avoid any slippage in inflation and any 
exacerbation of the external sector deficit.
Source (Al-Arab Newspaper of London, Edited)

Tunisia's Foreign Reserves Increased by 7.76 billion dollars

The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, indicated that "exchange rates, balances of power 
and currencies change around the world, and we have seen the 

dollar as the international currency since 1945, which witnessed 
an increase in 1971, but this does not prevent any change in the 
world."
Hanafi stressed during a session entitled: "The risks facing 
global economic growth in light of the international geopolitical 
crisis," it was chaired by the Chairman and CEO of Banque du 
Caire, Tarek Fayed, during the 2022 Arab Banking Conference, 
that "the world is changing in another direction, and the idea of 
exchange rate stability is not a goal in itself, but what is required 
is not to occur highs and lows, and whether it happens smoothly, 
this does not prevent as long as it achieves the required economic 
goals."
He continued: “Payment methods around the world are changing, 
due to the emergence of new digital methods, amid already 
existing financial alliances, for example Russia moves a trillion 
dollars, parts of the world receive this, including Arab countries, 
and can consider to process this money legally, there is a great 
opportunity now to change the payment methods; Because the 
world is changing, and things are being rearranged."
He asked: In the midst of the current events and the repercussions 
of systematic wars, whether technological, health, or currencies, 
will various financial and commercial systems, such as the barter 
system or non-traditional currencies, emerge on the scene? How 
will this affect the exchange rate in the weaker countries, what 
trade and financial systems will come out on the scene, and will 
we attract hot or direct investments or debt instruments which are 
better investments?
Considering that strategic business alliances are the best way to 
overcome the current crisis.
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafi: No Problem Changing the Global Exchange Rate as long as it Achieves Economic Goals


