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الحرب التجارية... توقعات بخفض اليوان
واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــحــــدة مــن  ــت الــــــواليــــــات املــ ــجــ أجــ
الجمركية  الـــرســـوم  حـــرب  ــديــد  ج
مع الصني والتي بدأت منذ عشرة 
ــلـــت الــــرســــوم األمــيــركــيــة  أشــــهــــر، بـــعـــدمـــا دخـ
اإلضافية على سلع صينية بقيمة 200 مليار 
دوالر حــيــز الــتــنــفــيــذ أمــــس الــجــمــعــة. ولـــوح 
ــالـــد تـــرامـــب بــرســوم  الــرئــيــس األمــيــركــي دونـ
أخـــرى قــد يتم فرضها قــريــبــا، وذلـــك بــمــوازة 
اســـتـــمـــرار مـــحـــادثـــات تــمــثــل مــحــاولــة أخــيــرة 

إلنقاذ اتفاق تجاري بني البلدين. 
وأشــــــار بــنــك غـــولـــدمـــان ســـاكـــس، فـــي تــقــريــر 
نــشــرتــه وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« إلــــى أنــــه هــنــاك 
احتمال بنحو 30 في املائة أن يفرض  ترامب  
رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 
ــم يــتــم اســتــهــدافــهــا  300 مــلــيــار دوالر الــتــي لـ
بــعــد. وفــــي حـــني لــفــت تـــرامـــب إلــــى أن الــعــمــل 

قــد بـــدأ لتنفيذ هـــذه الــعــمــلــيــة، يــتــوقــع كبير 
االقتصاديني فــي غولدمان جــان هاتزيوس 
في مذكرة، أن يتم إصدار هذا القرار، في حال 
الــســيــر بـــه، فـــي غــضــون أســبــوعــني، فـــي حني 
أن التنفيذ قــد يستغرق مــا يصل إلــى ثالثة 
أشهر. ولكن حتى في الوقت الذي تهدد فيه 
بــكــني بــالــرد، اتــفــق مــفــاوضــون فــي واشنطن 
على االستمرار في التفاوض لليوم الثاني، 
ــى اتــفــاق  ــال الـــتـــوصـــل إلــ ــ مــمــا ُيــبــقــي عــلــى آمـ
فـــي نــهــايــة املـــطـــاف قـــد يـــزيـــل تــهــديــدا كــبــيــرا 

لالقتصاد العاملي.
وأصدر ترامب أوامر زيادة الرسوم الجمركية، 
قائال إن بكني »خرقت االتفاق« عبر التنصل 
من تعهدات سابقة قدمتها خــالل أشهر من 
املفاوضات. وقالت وزارة التجارة الصينية 
إنها ستتخذ إجــراءات مضادة دون أن تذكر 
ــوزارة أن املــحــادثــات  تــفــاصــيــل. وشـــرحـــت الـــــ
مستمرة، وأنها »تأمل في أن يكون بمقدور 

الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة لــــقــــاء مـــــع الــــصــــني فــي 
منتصف الــطــريــق، وحــل الــقــضــيــة«.  ووضــع 
»بــلــومــبــيــرغ« احــتــمــاالت لــلــرد على  تــقــريــر لـــ
الـــرســـوم األمــيــركــيــة، بينها أن تــقــوم الصني 
بــخــفــض قــيــمــة الــــيــــوان لــلــتــقــلــيــل مــــن تــأثــيــر 
القرار األميركي على اقتصادها. كذا، تمتلك 
الصني 1.1 تريليون دوالر من ديون الحكومة 
األميركية عبر ســوق الــســنــدات، أي أكثر من 
أي دولــــة أجــنــبــيــة أخـــــرى. إذا تــخــلــت عــنــهــا، 
فقد يــكــون ذلــك ســالحــا قــويــا يهز االقتصاد 
األميركي. أيضا، تعتبر الصني، أكبر مشتر 
لفول الصويا األميركي، وقد فرضت بالفعل 
رســـومـــا بــنــســبــة 25 فـــي املـــائـــة عــلــيــهــا، وقــد 
توقف الــصــادرات مــن أمــيــركــا، مــا يؤثر على 
تسويق املحصول في واليات الغرب األوسط 

التي تشكل قاعدة ترامب االنتخابية.
ــدة عــلــى  ــريــ ــغــ ــب عـــبـــر تــ ــ ــرامـ ــ ــــني قــــــال تـ ــي حـ ــ فـ
»تويتر«، إن األمـــوال املتلقاة من التعريفات 

ستستخدم في شــراء املنتجات الزراعية من 
املــــزارعــــني األمــيــركــيــني لــشــحــنــهــا إلــــى بــلــدان 

أخرى للحصول على مساعدات غذائية.
ــر املــالــيــة الــفــرنــســي بــرونــو لــو مير  ــد وزيـ وأكـ
ــه ال يـــوجـــد »تــهــديــد أكــبــر  أمــــس الــجــمــعــة، أنــ
للنمو العاملي« من تصاعد النزاع التجاري 
ــات املـــتـــحـــدة والــــصــــني. وشــرحــت  ــواليــ بـــني الــ
أوكــســفــورد ايكونوميكس لــالســتــشــارات أن 
الــرســوم اإلضافية قد تقلص الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي األمـــيـــركـــي بــنــســبــة 0.3 فـــي املــائــة 
والــــنــــاتــــج الــصــيــنــي بــنــســبــة 0.8 فــــي املـــائـــة 
فــي 2020. واعــتــبــر جيمس غــريــن املستشار 
ــدى مـــاكـــالرتـــي اســـوســـيـــتـــس، والـــــــذي كـــان  ــ لـ
حــتــى أغــســطــس/ آب أكــبــر مـــســـؤول بمكتب 
املــمــثــل الــتــجــاري األمــيــركــي فــي الــســفــارة في 
بكني أن »الصينيني فــي النهاية سيرغبون 
فـــي اســـتـــمـــرار املـــفـــاوضـــات. الـــســـؤال هـــو أيــن 

سيتوجهون بالرد؟«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ال تــزال األزمــة الــحــادة في السيولة تــراوح مكانها في 
الـــســـودان، رغــم إطــاحــة الــرئــيــس الــســابــق عمر البشير 
وحكومته، باعتبارها أحد الدوافع الرئيسة في اندالع 
االحتجاجات الشعبية على األقل في مراحلها األولى 
مــن نهاية الــعــام املــاضــي. ورصـــدت »العربي الجديد« 
اســتــمــرار حــالــة االســتــيــاء الــعــام فــي أوســـاط املواطنني 
املتجمهرين أمــام نــوافــذ الــصــرافــات اآللــيــة واملــصــارف 
ــاطـــق بـــحـــري وأم درمـــــــان، بسبب  ــنـ فـــي الـــخـــرطـــوم ومـ
شــح الــســيــولــة. ويــعــانــي الـــســـودان مــن أزمـــة كــبــرى في 

السيولة بدأت منذ فبراير/ شباط 2018 عقب االرتفاع 
املــتــصــاعــد فــي قيمة الــــدوالر مــقــابــل الــجــنــيــه. وتسبب 
ــــودان املــــركــــزي ســـيـــاســـة امــتــصــاص  ــــسـ تــنــفــيــذ بـــنـــك الـ
السيولة مــن األســـواق وإيــقــاف املــضــاربــات فــي أسعار 
الــذهــب والــعــمــالت األجــنــبــيــة فــي حــــدوث خــفــض حــاد 
فــي سعر صــرف الجنيه وتغيير اتــجــاهــات مــدخــرات 
املودعني إلى خارج الجهاز املصرفي، بعد أن بدأوا في 
السحب التدريجي لــودائــعــهــم، خــوفــا مــن عــدم الــقــدرة 

على استردادها.
ــال املــواطــن شــوقــي الهميم لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنه  وقـ
 من صــراف إلــى آخــر من دون 

ً
يبحث عن النقد منتقال

جــــــدوى،  بــســبــب االصـــطـــفـــاف الــطــويــل فـــي الــطــوابــيــر 
وسرعة نفاد النقود. ولفت إلى أنه ال يمكن للفرد سحب 
ــفــي جنيه مــن الــصــرافــات و500 جنيه من  أكــثــر مــن أل
املصارف، وهي ال تغطي االحتياجات األسرية خاصة 
في شهر رمضان الــذي يرتفع فيه االستهالك. وأشــار 
لوا خيرًا بالتعديالت الحكومية  إلى أن املواطنني تفاء
الجديدة، ولكنها لم تحل األزمة. وشرح موظف في أحد 
»العربي الجديد« أن  البنوك الرئيسية في الخرطوم لـ
البنك املركزي ال يوفر سيولة كافية لتغذية الصرافات 
اآللـــيـــة وهــنــالــك بــعــض الــبــنــوك تــغــذي صــرافــاتــهــا من 
مواردها الذاتية. وكانت السلطات األمنية السودانية 

قد كشفت عن وجود أموال بالنقد األجنبي والعمالت 
ــامــة الرئيس املخلوع عمر البشير  املحلية فــي مقر إق
بلغت أكثر مــن 6 ماليني يـــورو، و351 ألــف دوالر، و5 
مــلــيــارات جنيه ســودانــي، ووجــهــت بــإيــداع املبالغ في 

خزينة بنك السودان املركزي.
ولفت املسؤول املصرفي السابق محمد أحمد البشرى 
»العربي الجديد« إلى إمكانية استغالل األموال التي  لـ
استولى عليها مسؤولون في الحكومة السابقة والتي 
تم تحويلها لبنك السودان، في حل أزمة السيولة إلى 
حني الفصل في قضايا الفساد، ليلتزم البنك بسدادها 

متى ما طلب منه ذلك.

تجّدد أزمة السيولة يثير غضب السودانيين

أسهم »أوبر« 
في وول ستريت

طرحت مجموعة أوبر لخدمة 
تشارك النقل أسهمها الجمعة في 
بورصة وول ستريت، في خطوة 
بارزة لهذا القطاع وما يطلق عليه 

»االقتصاد التشاركي«. وتم تداول 
السهم بـ45 دوالرًا في االكتتاب 
األولي، ما يعني تقييم الشركة 

الناشئة بأكثر من 82 مليار دوالر، 
بحسب وثائق قدمت لهيئة األوراق 

املالية والبورصة. ويبدأ التداول 
بأسهم شركة أوبر ومقرها سان 

فرانسيسكو، في بورصة نيويورك 
تحت اسم »أوبر« في واحدة من 

أكبر عمليات االكتتاب األولي في 
قطاع التكنولوجيا. وكانت أوبر 

تطمح ألن تبلغ قيمة االكتتاب 
األولي أكثر من 100 مليار دوالر، 

بعد انطالقة صعبة ملنافستها 
األميركية ليفت.

 
إنقاذ الطبقة الوسطى 

األميركية
طالب رئيس االحتياطي الفدرالي 

األميركي جيروم باول الجمعة، 
بوضع »سياسات عامة سليمة« 

ملساعدة مزيد من األميركيني على 
االنتماء إلى الطبقة الوسطى، التي 

راد. وأشار باول إلى أّن 
ّ
تتراجع باط

سر الطبقة املتوسطة 
ُ
»معّدل دخل أ

نما بشكل أبطأ منذ سبعينيات 
القرن املاضي مقارنة بذوي الدخل 

املرتفع، ما أدى إلى عدم مساواة 
أكبر في مستوى الدخل«. 

نزوح في سوق األسهم
قال »بنك أوف أميركا ميريل 

لينش« الجمعة، إن األسهم العاملية 
سجلت نزوح تدفقات بقيمة 20.5 
مليار دوالر في األسبوع املاضي، 

في الوقت الذي تسببت فيه »صدمة 
االتفاق التجاري« في دفع املزيد 

من األموال إلى السندات، في أحدث 
مؤشر على الكيفية التي تسبب بها 
توترات التجارة العاملية اضطرابات 

في أسواق املال. وقال البنك إن 
األسهم األميركية شهدت خروج 

تدفقات بقيمة 14 مليار دوالر.
 

التخلّي عن النفط اإليراني
ت شركة الصني 

ّ
تخل

للبتروكيماويات )مجموعة 
سينوبك( ومؤسسة البترول 

الوطنية الصينية، أكبر شركتي 
تكرير مملوكتني للدولة، عن شراء 

نفط إيراني للتحميل في مايو/ أيار، 
بعد إنهاء واشنطن العمل بإعفاءات 

من العقوبات لزيادة الضغط على 
طهران. والصني أكبر عميل لنفط 

إيران مع استيرادها 475 ألف 
برميل يوميًا في الربع األول من 

العام الحالي.

انتعاش صادرات ألمانيا 
أظهرت بيانات الجمعة ارتفاع 

الصادرات األملانية على غير املتوقع 
 بأن 

ً
في مارس/ آذار، ما يثير آماال

التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا 
لن يؤثر سلبًا بشكل كبير على 

النمّو في الربع األول، رغم عوامل 
معاكسة ناجمة عن نزاعات تجارية 

ها. 
ّ
لم يتم حل

أخبار

التخزين يعزز 
النمو البريطاني

سجل االقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0,5 في املائة في الربع األول من العام الحالي، مدفوعا بتخزين الشركات للسلع قبل بريكست، بحسب ما 
أظهرت بيانات رسمية الجمعة. وتجاوز إجمالي الناتج الداخلي نسبة 0,2 في املائة التي تم تسجيلها في األشهر الثالثة األخيرة من العام 2018، وفق 
ما ذكر بيان ملكتب اإلحصاءات الوطني، مضيفا أن التصنيع ازداد بنسبة 2,2 في املائة. وعّوض األداء القوي في مجال الصناعة التباطؤ الذي شهده 
اإلنتاج في قطاع الخدمات والــذي بلغت نسبته 0,3 في املائة. ورفــع املصرف املركزي األسبوع املاضي توقعاته بشأن نمو االقتصاد لهذا العام مع 

تعويض التخزين تراجع االستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي.

اقتصاد
السبت 11  مايو/ أيار 2019 م  6  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1713  السنة الخامسة
Saturday 11 May 2019

)Getty /إيان فورسيز(
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اقتصاد

عمان ـ زيد الدبيسية

ــاديـــون أن  ــتـــصـ ــبــــراء اقـ اعـــتـــبـــر خــ
الــتــعــديــل الــــــوزاري الــثــالــث الـــذي 
أجــــــــــراه يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء األردنــــــــي عـــمـــر الـــــــــرزاز، قــــد ســاهــم 
ــة االحـــتـــقـــان الــشــعــبــي ضد  ــ فـــي زيـــــادة درجـ
السياسات االقتصادية للحكومة بــداًل من 
نزع فتيل األزمــة التي يشهدها األردن منذ 
ــام. وبــمــوجــب التعديل الـــوزاري  أكــثــر مــن عـ
فقد خرج من الحكومة خمسة وزراء ودخل 
ــن بــيــنــهــم وزيــــــر الــداخــلــيــة  إلـــيـــهـــا ســـتـــة، مــ
السابق سالمة حماد الذي حل مكان سمير 
مبيضني، ومحمد العسعس املستشار في 
الــــديــــوان املــلــكــي أصـــبـــح وزيــــــرًا للتخطيط 
والتعاون الدولي، ونضال البطاينة وزيرًا 
لــلــعــمــل، ومـــديـــر الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة امللكية 
ــابـــر وزيــــــرًا لــلــصــحــة. فـــي حـــني تم  ســعــد جـ
اإلبقاء على وزير االتصاالت مثنى الغرايبة 
الــذي يعتبر مــن أكثر الـــوزراء إثـــارة للجدل 
منذ تشكيلة الحكومة في حزيران/ يونيو 
ــه  مــن الــعــام املــاضــي، مــع تغيير اســـم وزارتـ

لتصبح وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.
ــد تـــزامـــن الــتــعــديــل الــــــوزاري مـــع الــدعــوة  وقـ
لـــتـــجـــديـــد االحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
مــــركــــز رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، والــــداعــــيــــة إلـــى 

تخفيض األسعار وتعيني وزراء يمتلكون 
ـــة مــــراعــــيــــة  ـ ـــاديـ ـ ــــصـ ــتـ ـ ـ رؤى ســــيــــاســــيــــة واقـ
ملطالب املواطنني، وذلــك باستلهام تجربة 
االحــتــجــاجــات الــتــي شــهــدهــا األردن الــعــام 
املــاضــي فــي شــهــر رمــضــان ضــد ســيــاســات 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة هــانــي املــلــقــي 
والـــتـــي أدت إلــــى إقــالــتــهــا وتــكــلــيــف الـــــرزاز 

بتشكيل حكومة جديدة.
ــب املحتجون بإقالة الحكومة بعدما  وطــال
جـــاء الــتــعــديــل الــــــوزاري مــن وجــهــة نظرهم 
ــة مــــع إعـــــــادة وزيــــر  مــخــيــبــا لــــآمــــال، خـــاصـ
ــيـــة ســـالمـــة حـــمـــاد الــــــذي ال يــحــظــى  ــلـ الـــداخـ
بقبول عند غالبية األردنيني، وكذلك إعطاء 
رئيس الــديــوان الخدمة املدنية املعني قبل 
ثــالثــة أشــهــر تــقــريــبــا، وزارة لــلــعــمــل، بــرغــم 
ــتــــراضــــات الـــواســـعـــة عــلــى تــعــيــيــنــه في  االعــ

موقعه السابق.
نائب رئيس الوزراء األسبق جواد العناني 
قال لـ »العربي الجديد« إن التعديل الوزاري 
لـــم يـــأت بــجــديــد وكـــل مـــا حـــدث هـــو تغيير 
للوجوه، وكان األولى واألهم أن يتم تغيير 
النهج االقــتــصــادي للحكومة بحيث تعيد 
الــنــظــر بــبــرامــجــهــا عــلــى الــنــحــو الـــذي يضع 
حـــدا لــلــمــديــونــيــة املــتــفــاقــمــة الــتــي تــجــاوزت 
40 مليار دوالر وكذلك التخفيف من الفقر 

والبطالة.
وأضـــــــاف أن بـــعـــض الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
ــة االقــتــصــاديــة،  ــ ســاهــمــت فـــي تــعــمــيــق األزمـ
وخاصة ما تضمنه قانون ضريبة الدخل 

الــجــديــد الـــذي رفــع األعــبــاء على القطاعات 
االقــتــصــاديــة واألفــــــراد وســـاهـــم فـــي تــراجــع 

النشاط االقتصادي.
وانتقد نائب رئيس الوزراء األسبق ممدوح 
العبادي التعديل الــوزاري الثالث لحكومة 

الرزاز واعتبره غير جدي.
بـــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن األوضـــــاع  عـــايـــش لــــ
االقتصادية في األردن ال تبعث على التفاؤل 
فـــي املـــرحـــلـــة الــحــالــيــة وخـــاصـــة مـــع تــفــاقــم 
املــشــكــالت األســاســيــة مــثــل حــجــم املديونية 
وفوائد الدين العام والبطالة التي تجاوزت 
18.7 في املائة، والفقر الذي ارتفعت نسبته 
إلــى حــوالــي 16 فــي املــائــة بحسب التقارير 
الحكومية، إال أن الــواقــع يــقــول إن النسبة 

أعلى من ذلك بكثير.
ــاء ربــمــا  وأضــــــاف أن الــتــعــديــل الـــــــوزاري جــ
مــســتــفــزًا لــلــشــارع الــــذي كـــان يــتــوقــع تغيير 
وزراء انــخــرطــوا بــالــتــأزيــم، خــاصــة وزيـــري 
الطاقة واالتصاالت وإدخــال تعديالت على 
ــــذي تــم  الـــفـــريـــق االقــــتــــصــــادي الـــحـــكـــومـــي الــ
ــقـــاء عــلــيــه بــاســتــثــنــاء وزيــــرة التخطيط  اإلبـ
ــاري قـــعـــوا الـــتـــي حـــل مــحــلــهــا الــعــســعــس.  ــ مـ
وأشــار الى أن الحكومة لم توفق بالتعديل 
مــن حيث التغييرات الــتــي طـــرأت عليه وال 
ــادة  ــا ســـاهـــم فـــي زيــ مـــن حــيــث الــتــوقــيــت، مـ
ــادات لـــلـــحـــكـــومـــة لــــدرجــــة املــطــالــبــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
برحيلها مــن قــبــل املــحــتــجــني فــي تحركات 

الخميس. 
وقــال عايش إن املواطن األردنــي يمر اليوم 
بــــأوضــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة لــلــغــايــة وغــيــر 
مسبوقة نتيجة الرتــفــاع األســعــار وزيـــادة 
ــقــــدرات  الــــضــــرائــــب، مــــا أدى الـــــى تــــراجــــع الــ
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــني وركـــــود الـــســـوق، ما 
يعكس مدى الضائقة االقتصادية في البالد. 
واعتبر أن حالة مــن القلق عــادت لتسيطر 
على الشارع بسبب توصل الحكومة التفاق 
مع صندوق النقد الدولي لتجديد برنامج 

الرباط ـ مصطفى قماس

عــادت الحكومة املغربية إلــى التلويح بفتح 
مـــلـــف تــســقــيــف أربـــــــاح شــــركــــات املـــحـــروقـــات 
)تعيني حــد أقــصــى لـــأربـــاح(. وتعمل وزارة 
الطاقة واملــعــادن، بطلب من رئيس الحكومة 
سعد الــديــن العثماني، على دراســـة مشروع 
الــتــســقــيــف. وكـــانـــت وزارة الــــشــــؤون الــعــامــة 
والحكامة وعـــدت بــالــشــروع فــي تطبيقه في 
مــــارس/ آذار املـــاضـــي، لكنها لــم تــفــعــل ذلــك، 
وإنــمــا أحــالــت املـــشـــروع عــلــى الــعــثــمــانــي، من 

أجل حسم املوقف حياله.
ــعـــودة لــلــحــديــث عـــن الــتــســقــيــف في  وتـــأتـــي الـ
ــفــــاعــــات الــتــي  الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي ظـــل االرتــ
تعرفها أسعار السوالر والبنزين، بما له من 
تأثير على القدرة الشرائية لأسر والقطاعات 
اإلنتاجية. وتؤكد شركات توزيع املحروقات 
أن سعر الــســوالر والــبــنــزيــن ال يــحــدده سعر 
الــخــام فــي الــســوق الــدولــيــة، بــل ســعــر النفط 
املـــكـــرر، مــضــافــا إلـــيـــه ســعــر الــنــقــل والــتــأمــني 

والضريبة الداخلية على االستهالك.
وكـــانـــت الــلــجــنــة االســتــطــالعــيــة الــبــرملــانــيــة، 

أوصـــت بتطبيق املــشــروع بــعــد مالحظتها 
تحقيق شــركــات تــوزيــع املــحــروقــات ألربــاح 
كبيرة منذ تحرير األســعــار فــي ديسمبر/ 
ــل فــي  ـ ـامـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول 2015. وقـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ كـ
»العربي  القطاع الزراعي محمد بنبراهيم لـ
الــجــديــد«، إن ارتــفــاع أســعــار الــســوالر وصل 
إلـــى أكــثــر مــن دوالر للتر الـــواحـــد، مــا يؤثر 
على كلفة اإلنتاج، داعيا إلى تدخل الدولة. 
واعتبر الخبير فــي الطاقة عمر الفطواكي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وضع  فــي تصريح لـــ
سقف ألربــاح شركات املــحــروقــات، قد يدفع 
ــارة مــســألــة االســتــثــمــار في  ــ ــيـــرة إلـــى إثـ األخـ
ــيـــة. وأوضــــــــح أن الـــشـــركـــات  ــتـ ــتـــحـ الـــبـــنـــيـــة الـ
ستركز على دورهــا في االستثمار من أجل 

تــوفــيــر املــخــزون االســتــراتــيــجــي بــعــد توقف 
عمل مصفاة املحمدية منذ أغــســطــس/ آب 
2015. ورفــضــت شــركــات تــوزيــع املحروقات 
عبر تجمعها املهني، التراجع، بعدما جرى 
تحرير سوق البنزين والسوالر. كذا، اعتبر 
مــجــلــس املــنــافــســة أن تــســقــيــف األربـــــــاح لن 
يكون مجديا من ناحية خفض األسعار في 
السوق، ما أثار حفيظة وزير الشؤون العامة 
والحكامة لحسن الــــداودي، الــذي اعتبر أن 
قــــرار املــجــلــس لــيــس ســــوى اســـتـــشـــارة. غير 
أنــه رغــم الــطــابــع االســتــشــاري لـــرأي مجلس 
املــنــافــســة، إال أن الــحــكــومــة مــلــزمــة بــأخــذه 
باالعتبار، وخاصة أن مطالب كثيرة كانت 
تــشــدد عــلــى تــعــزيــز دور مــجــلــس املــنــافــســة، 
وخاصة بعد حمالت املقاطعة التي طاولت 

أكثر من سلعة في اململكة.
وتــتــجــه األنـــظـــار إلـــى املــجــلــس خـــالل الــفــتــرة 
ــد بـــإصـــدار تــقــريــر حــول  املــقــبــلــة، بــعــدمــا وعــ
درجــــة املــنــافــســة فـــي ســــوق املـــحـــروقـــات، إثــر 
تحفظه على فكرة التسقيف التي ذهــب إلى 
أنها غير مبررة من وجهة نظر قانون حرية 

األسعار واملنافسة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

منحت حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي فــي ليبيا، 
40 شـــركـــة أجـــنـــبـــيـــة، بــيــنــهــا شـــركـــة تـــوتـــال 
الــفــرنــســيــة، فـــتـــرة ســـمـــاح ملــــدة ثـــالثـــة أشــهــر 
لــتــجــديــد تــراخــيــصــهــا وتــصــحــيــح وضــعــهــا 
ــــدر عــن  ــانـــونـــي، تـــراجـــعـــا عــــن تــعــمــيــم صـ ــقـ الـ
ــنـــاعـــة الــخــمــيــس،  وزارة االقــــتــــصــــاد والـــصـ
يـــدعـــو إلــــى تــعــلــيــق أنــشــطــة هــــذه الــشــركــات 
بسبب انتهاء تراخيصها. ولــم تجدد فروع 
الــشــركــات األجنبية التي وردت فــي القائمة 
تراخيصها منذ ســنــوات، علما أن بعضها 
انقضت مهلته منذ عام 2009 و2015 و2018، 
فـــي حـــني أن تــرخــيــص شــركــة تـــوتـــال انتهى 
يــوم 6 مايو/ أيــار املــاضــي. وأكــد مصدر في 
»العربي الجديد«، أن هذا  وزارة االقتصاد لـ
 

ّ
اإلجـــراء جــاء بعد املراجعة اإلداريـــة للسجل
التجاري وتراخيص الشركات. وقال املحلل 
االقــــتــــصــــادي مــحــمــد الـــفـــرجـــانـــي إن الـــقـــرار 
خــطــأ فــي ظــل األزمــــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــالد. 
وسأل في حديث مع »العربي الجديد«: »ما 
الجدوى من اتخاذ قــرار بإيقاف شركات ثم 
إعــطــائــهــا فــرصــة لــتــجــديــد رخــصــهــا؟ وملـــاذا 
لم تقم وزارة االقتصاد بــدورهــا في تطبيق 
القانون منذ عــام 2009؟«، واعتبر أن هناك 

حربا اقتصادية ضد بعض الشركات لغرض 
تسجيل موقف سياسي.

فــي املــقــابــل، اعتبر املحلل االقــتــصــادي علي 
املحجوب أن قرار تجديد التراخيص ال يقع 
ضــمــن أي حـــرب اقــتــصــاديــة عــلــى الــشــركــات، 
واإلجراء ليس موجها ضد شركة توتال كما 
أشاع البعض وال ضد غيرها من الشركات. 
ولــفــت إلـــى أن دور وزارة االقــتــصــاد تنفيذ 
الــــقــــانــــون، الــــــذي يـــنـــّص عـــلـــى أن أي شــركــة 

أجنبية تــرغــب فــي فتح فــرع لها فــي ليبيا، 
عــلــيــهــا أن تــتــقــدم إلـــى الــــــوزارة بــاملــســتــنــدات 
ــمــنــح 

ُ
ــع الــــرســــوم املــــقــــررة وت ــدفـ املــطــلــوبــة وتـ

إذنا ملزاولة النشاط ملدة 5 سنوات، خاضعا 
للتجديد بعد انقضاء املهلة.

وأضــاف أن عــدم تجديد األذون هو مخالفة 
قانونية، في حني أن التشديد على تطبيق 
ــقــوانــني ال يمكن وضعه ضمن الصراعات  ال
 
ً
الــســيــاســيــة. وشـــــرح أن شـــركـــة تـــوتـــال مــثــال
لديها عــقــود ســاريــة مــع املــؤســســة الوطنية 
للنفط، ما يتطلب منها تجديد اإلذن لضمان 

استمرارية عملها.
وتعاقدت املؤسسة الوطنية للنفط مع شركة 
تــوتــال عــلــى تــطــويــر حــقــل املـــبـــروك، بموجب 
برمت سنة 

ُ
اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج أ

1992. كــمــا تــعــاقــدت املــؤســســة مـــع الــشــركــة 
الــفــرنــســيــة ســـنـــة 1974 عـــلـــى تـــطـــويـــر حــقــل 
الــجــرف الــبــحــري، كـــذا تعمل الــشــركــة ضمن 
ائــتــالف تــقــوده شــركــة ريــبــســول فــي تشغيل 
ــد الــشــركــة  ــرارة الـــنـــفـــطـــي، وتــــوجــ ــ ــشـ ــ حـــقـــل الـ
الفرنسية في مجال خدمات متعلقة بنشاط 
االســتــكــشــاف، وتــســهــم فــي مــشــاريــع لــزيــادة 
أكثر من مليون برميل من النفط يوميا من 
الحقول الليبية، وتهدف للوصول إلــى 2.1 

مليون برميل يوميا بحلول عام 2023.

تحركات معيشية 
في األردن

التحذير يطاول »توتال« الفرنسية 
)ليون نايل/ فرانس برس(

تحريك مشروع »تسقيف« أرباح شركات الوقود

تراخيص الشركات األجنبية تثير البلبلة

التعديل الوزاري زاد احتقان الشارع

الحكومة تالحق مصانع تجميع السيارات

لم يهّدئ التعديل 
الوزاري في حكومة 
عمر الرزاز األردنيين، إذ

 زاد االحتقان مع اإلبقاء 
على وزراء مثيرين 

للجدل، ما جدد 
التحركات المعيشية

المغرب مال وناس

ليبيا

%15
ــي نــســبــة اإلدمــــــاج  ــ ه
من  قانونيًا  ة  ب و ل ط م ل ا
السيارات  جميع  ت ت  ا ك ر ش
في السنوات الثالث األولى 
من بدء نشاطها، لترتفع 
الــســنــة  40% فـــي  ـــى  ـ ل إ
الرابعة، ثم إلى 60% بعد 

السنة الخامسة.

تحقيق

تجدد االحتجاجات حول 
مقر الحكومة للمطالبة 

بخفض األسعار

مصانع التجميع لم 
تسهم في خفض قيمة 

واردات المركبات

حملة مكافحة الفساد 
تطاول 3 من ممثلي 

وكاالت السيارات

أسعار المحروقات 
تنعكس على اإلنتاج 

والقدرة الشرائية

الجزائر ـ حمزة كحال

تتجه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــى 
ــا عــــلــــى قـــطـــاع  ــهـ ــتـ ــبـــضـ فــــــــرض قـ
ــارات، بعد سنوات  ــســي تجميع ال
طويلة مــن الشد والــجــذب، بــني الحكومات 
ــارات، الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ املـــتـــعـــاقـــبـــة ومــــصــــانــــع الــ
فرضت منطقها واستطاعت العمل خارج 
األطــر القانونية، بل وحتى بيع السيارات 
ــفــاعــا من  املجمعة محليا بأسعار أكــثــر ارت

تلك املستوردة، في األسواق الجزائرية.
ـــ »الــعــربــي الجديد«  وأكـــد مــصــدر حكومة ل
أن وزيـــــرة الــصــنــاعــة واملــنــاجــم الــجــزائــريــة 
جميلة تمازيرت عرضت على حكومة نور 
الــديــن بـــدوي املــؤقــتــة، يـــوم األربـــعـــاء، خطة 
لكبح اســتــيــراد هياكل الــســيــارات املوجهة 
ــيــا. وتــقــضــي الــخــطــة حسب   للتجميع مــحــل
ــدر ذاتـــــــه، وضـــــع حـــصـــة ســـنـــويـــة مــن  املــــصــ
 Semi knocked« الــهــيــاكــل مـــن صــنــف
down«، تــتــقــاســمــهــا مــصــانــع الــتــجــمــيــع 
ــاء،  ــبــ وفـــــق مــعــايــيــر امـــتـــثـــالـــهـــا لـــدفـــتـــر األعــ
ومــدى التزامها بدفع الضرائب املستحقة 
عليها، وفق نقاط تحسب لصالح العالمة 
التجارية التي ستكون لها أكبر حصة من 

الهياكل املستوردة. 
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة فــي وقــت ال تـــزال فيه 
مــصــانــع تــجــمــيــع الــســيــارات تــنــشــط خــارج 
الــــقــــانــــون مـــنـــذ األول مــــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
ــع  ــا رفــــضــــت وضـ ــدمـ ــعـ الــــثــــانــــي املـــــاضـــــي، بـ
طلبات اعتماد وفــق دفتر األعباء الجديد، 
الذي رفضته املصانع، والذي يلزمها برفع 
نسبة اإلدماج، أي ما يتم إنتاجه محليا من 
قطع غــيــار، بنسبة 15 فــي املــائــة مــن املــواد 
األولية املستخدمة في عمليات التصنيع، 
في السنوات الثالث األولى من بدء النشاط 
الــصــنــاعــي، لــتــرتــفــع إلـــى 40 فـــي املـــائـــة في 
الــســنــة الــرابــعــة، ثــم إلـــى 60 فــي املــائــة بعد 

السنة الخامسة.
ــار الــحــكــومــة املــؤقــتــة  ــهـ  كـــذلـــك يـــتـــزامـــن إشـ
املــعــيــنــة، قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن، سيفها في 
وجــه مصانع تجميع الــســيــارات الناشطة 
في الجزائر، مع استهداف أصحاب مصانع 

تجميع السيارات من قبل حملة »مكافحة 
الـــفـــســـاد«. إذ مــنــع مــحــي الـــديـــن تــاحــكــوت 
مالك وكالة »هيونداي« ومراد عوملي ممثل 
عـــالمـــة »فـــولـــكـــس فـــاغـــن« وبـــعـــيـــري محمد 
مالك وكالة »ايفيكو« اإليطالية، من السفر 
وصــــودرت جــــوازات ســفــرهــم، مــع إحالتهم 
إلــى التحقيق، فــي قضايا تتعلق بتهريب 

األموال والحصول على امتيازات.
ــتـــصـــادي جـــمـــال نــور  وحـــســـب الــخــبــيــر االقـ
الـــديـــن فــــإن »الــحــكــومــة عــجــزت ســابــقــا عن 
فــــــرض ســـلـــطـــان الــــقــــانــــون عـــلـــى أصـــحـــاب 
مــصــانــع تجميع الــســيــارات، نــظــرًا لقربهم 
مـــن عــائــلــة الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
ــرت كثيرًا  ــغــّي بوتفليقة، إال أن املــعــطــيــات ت
اليوم، وربما تريد الحكومة انتهاز الفرصة 

لتنظيم القطاع«.
ـــ »العربي الجديد« أن »االرتــفــاع  وأضــاف ل
في واردات الهياكل السنة املاضية يرجع 
إلى ارتفاع عدد املصانع املرخصة مقارنة 
بــالــســنــة الـــتـــي قــبــلــهــا، إذ دخـــلـــت عــالمــات 
ــا« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  ــيــ جــــديــــدة مـــثـــل »كــ

و»ســوزوكــي« اليابانية و»فولكس فاغن« 
األملــانــيــة، يــضــاف إلــى ذلــك ارتــفــاع أصناف 
 
ً
الــســيــارات املجمعة داخـــل املــصــانــع، فمثال
مصنع »ريــنــو« الفرنسي كــان يجمع نوعا 
ــبـــول« الــســنــة املــاضــيــة  ــامـ ــو »سـ واحــــــدًا وهــ
وحاليا يجمع ثالثة أصناف، منها رباعية 
الــــدفــــع«. ووفــــق نــــور الـــديـــن فــــإن »اإلشـــكـــال 

يــبــقــى مـــن الــجــانــب االقـــتـــصـــادي للعملية، 
إذ كــــان الـــهـــدف مـــن وراء إطـــــالق مــصــانــع 
تجميع الــســيــارات كبح واردات الــســيــارات 
الــتــي تــعــدت فــاتــورتــهــا ســنــة 2014 عتبة 4 
مــلــيــارات دوالر، والـــهـــدف الــثــانــي هــو نقل 
التكنولوجيا إلى الجزائر، من خالل إطالق 
شـــركـــات مـــنـــاولـــة صــغــيــرة تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
املصانع، إال أن فاتورة الــواردات تكشف أن 
ــم يتحققا بــعــد، فاملصانع باتت  الــهــدفــني ل
تستورد سيارات مفككة وال تنتج أي شيء 

في الجزائر«.
ــاتــــورة االســـتـــيـــراد املــتــعــلــقــة  وتــضــاعــفــت فــ
بــهــيــاكــل الــســيــارات والــتــجــهــيــزات املوجهة 
ملــصــانــع الــتــجــمــيــع املــحــلــيــة، حــيــث بــلــغــت 
ــة 3 مـــلـــيـــارات  ــرابــ ــة قــ ــيـ خــــالل الـــســـنـــة املـــاضـ
ــن املــســتــوى  دوالر، مــحــقــقــة قــفــزة كــبــيــرة عـ
املحقق خــالل السنة التي سبقتها واملقدر 
بـ 1.67 مليار دوالر، وهو ما يعادل ارتفاعا 
بنسبة تفوق 79 في املائة بني عامي 2017 

و2018.
وكانت مصانع تجميع السيارات في قلب 

الشارع  التي شغلت  الفضائح  مــن  لعديد  ا
الجزائري في السنوات املاضية، بــدأت مع 
تسريب صور من ميناء الجزائر لسيارات 
شبه مركبة ال تنقصها إال العجالت، كانت 
املعتمدة  التجميع  مصانع  ألحــد  ة  ه ج و م

في البالد.
أمـــــا الــفــضــيــحــة األخـــــــرى فـــكـــانـــت مــتــعــلــقــة 
باألسعار، إذ كشفت الحكومة الجزائرية أن 
علن 

ُ
أسعار السيارات املجمعة في البالد امل

عنها من قبل العالمات التجارية املعتمدة 
تــفــوق بــكــثــيــر األســـعـــار الــتــي تــعــرض على 
الجزائريني، ال بل بلغ الفارق بني 500 ألف 
دينار جزائري )4.9 آالف دوالر( ويصل في 
ــى أكثر من مليون دينار  بعض األحــيــان إل

)10 آالف دوالر(.
يــذكــر أن عـــدد مــصــانــع تــجــمــيــع الــســيــارات 
املــعــتــمــدة فــي الــجــزائــر يبلغ خــمــســة، وهــي 
تابعة لعالمات »ريــنــو« الفرنسية و»كيا« 
و»هــــيــــونــــداي« الـــكـــوريـــتـــني الــجــنــوبــيــتــني، 
بــاإلضــافــة إلـــى »فــولــكــس فـــاغـــن« األملــانــيــة 
و»ســـوزوكـــي« الــيــابــانــيــة، فــي وقــت حجزت 
فيه الحكومة رخصتني؛ واحــدة لـ »بيجو« 

الفرنسية واألخرى لـ »نيسان« اليابانية.
ــة لــرفــع  ــريـ ــزائـ ــذلـــك تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـ كـ
الحظر عن استيراد السيارات املستعملة، 
ـــوات، فــي  ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـــن 10 سـ ـ ــر مـ ـ ـثـ ـ ـ بــــعــــدمــــا دام أكـ
محاولة لرفع العرض في سوق السيارات، 
بــعــد مـــحـــاوالت ســابــقــة أجــهــضــهــا الــبــرملــان 
ــف رئــيــس الحكومة 

ّ
الــجــزائــري مــرتــني، وكــل

الــجــزائــريــة املؤقتة نــور الــديــن بـــدوي وزيــر 
املالية محمد لوكال ووزير التجارة سعيد 
جالب، باقتراح صيغة كفيلة بتحقيق ذلك.

ورأى الخبير املختص في سوق السيارات 
بالجزائر، مالك شــرف، أن »ارتــفــاع أسعار 
ــيــــارات فــــي الــــســــوق، وتــجــمــيــد بــعــض  الــــســ
مــصــانــع الــتــركــيــب فــي الــجــزائــر إلنــتــاجــهــا، 
على خلفية توترات الحراك الشعبي، كانت 
من بني الدوافع التي جعلت الحكومة تفكر 
في العودة الستيراد املركبات املستعملة، 

ضمن مساعي خفض األسعار«.
وأضاف املتحدث نفسه لـ »العربي الجديد« 
أن »ارتـــفـــاع الــفــاتــورة الــســنــويــة الســتــيــراد 
الهياكل املوجهة لتجميع السيارات، التي 
بلغت 3 مليارات دوالر دفــع الحكومة الى 
اللعب على وترين، خفض امليزان التجاري 
واألسعار، وحماية تآكل احتياطي العملة 

الصعبة، الذي يوشك على النفاد«.
ولــفــت شــرف إلــى أن »الــحــكــومــة الجزائرية 
تــــواجــــه إشــــكــــااًل قـــانـــونـــيـــا يــمــكــن حـــلـــه فــي 
عالقتها مع املصانع، وإشكااًل آخر هو في 

 إمــكــانــيــة الــتــفــاهــم مـــع مــجــمــعــي الــســيــارات 
فـــي الـــجـــزائـــر، إذ لـــم يـــتـــم اإلعــــــالن إن كـــان 
عني أم 

ّ
سيعقد اتفاق بني الحكومة واملصن

سيتم إصدار قرار ملزم، وهو ما قد يحيلنا 
ــديــــد حــــــول مـــصـــيـــر مــصــانــع  ــدل جــ إلــــــى جــــ

التجميع«.
ُيذكر أن الجزائر كانت قد جمدت عمليات 
ــل من  ــارات املــســتــعــمــلــة ألقــ ــيـ ــيـــراد الـــسـ ــتـ اسـ
ثالث سنوات سنة 2006، وهو بني النقاط 
الــتــي تــعــرقــل مــفــاوضــات انــضــمــام الــجــزائــر 
إلـــى منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة بــعــد تحفظ 
العديد من الدول، منها االتحاد األوروبي، 
عــلــى الــقــرار الـــذي تـــراه يــتــعــارض مــع مبدأ 

»حرية تنقل السلع«. االمتيازات 
في الجزائر

تحاول الحكومة الجزائرية السيطرة على جماح مصانع تجميع السيارات في البالد، والضغط 
عليها لزيادة عمليات اإلدماج الصناعي وصوًال إلى تقليص حجم واردات الهياكل، وكذا خفض 

أسعار السيارات المطروحة في السوق المحلية، لتقليل األعباء عن المستهلكين
ركود السيارات المستعملة

اع الــســيــارات بشكل عــام مشكالت متواصلة فــي الجزائر.  ــطــ ه ق يــواجــ
وتشير بيانات الديوان الجزائري لإلحصائيات، إلى أن عدد السيارات 
ر يبلغ نحو 5.9 مــاليــن ســيــارة، منها 1.9 مليون سيارة  ــ ئ زا ــجــ ل ا فــي 
متداولة في السوق املستعملة. وتعاني هذه السوق من الركود منذ فترة. 
ــأســواق السيارات املستعملة، الــركــود الــذي ضرب  ويعزو املتعاملون ب
ــى الحالة السياسية واالقتصادية التي تمر بها الجزائر في  القطاع إل
الفترة األخيرة، وكانت لها تداعيات سلبية كبيرة على الطلب. وتعتبر 
ســوق السيارات املستعملة مــالذ الجزائرين الطامحن في الحصول 

على سيارة بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع أسعار املركبات الجديدة 
املجمعة محليًا، إذ يتعدى سعر أرخص سيارة عتبة مليون وأربع مئة 
ألف دينار )13 ألف دوالر(. في حن يراوح سعر السيارة املستعملة، بن 
100 ألف دينار )840 دوالرًا(، و300 ألف دينار )2600 دوالر(. وتساعد 
املشكالت املعيشية واالقتصادية في خفض الطلب على هذه السلعة. 
وتعّد سوق السيارات أكثر األسواق حيوية في البالد، ما دفع العديد من 
العاملن بالقطاع إلى إطالق تحذيرات حول اآلثار السلبية التي ستلحق 

بالشركات، في حال استمرار حالة الركود لفترات طويلة.

اإلصــالح االقتصادي الذي كان يفترض أن 
ينتهي في آب/ أغسطس املقبل.

وأشــار صندوق النقد الدولي في بيان قبل 
أيام في أعقاب موافقته على املراجعة الثانية 
ـــي، إلـــى أن الحكومة  ـ ألداء االقــتــصــاد األردنـ

مــطــالــبــة بــمــزيــد مـــن اإلصــــالحــــات لتحسني 
الـــوضـــع املـــالـــي وزيــــــادة اإليـــــــرادات املــحــلــيــة. 
وبحسب مــســؤول أردنـــي فــإن الــصــنــدوق ما 
زال يضغط على الحكومة لزيادة الحاصالت 
الضريبية، حيث مــا تــم تحقيقه مــن وجهة 

نــظــر الـــصـــنـــدوق بــتــعــديــل قـــانـــون الــضــريــبــة 
غير كــاٍف. ورفعت الحكومة بموجب قانون 
ضــريــبــة الـــدخـــل الـــــذي بـــــدأت بــتــطــبــيــقــه في 
مطلع 2019، الضريبة التي تطاول املواطنني 

وكذلك املؤسسات االقتصادية.

جانب من تحرك مساء 
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