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التهرب الضريبي في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

املغربي  الــجــبــائــي  الخبير  كــشــف 
ــــديـــــث مــع  ــد الـــــرهـــــج فـــــي حـ ــمـ مـــحـ
الـــــجـــــديـــــد«،  أن حــجــم  »الــــعــــربــــي 
ــلـــى الــــدخــــل لـــدى  ــة عـ ــبـ ــريـ الــــتــــهــــرب مــــن الـــضـ
اململكة،  في  التجار  و  الحرة  املهن  ممارسي 
الطريقة  أن  وأكـــد  دوالر.  مليون  بــــ500  يــقــدر 
التي تتعاطى بها اإلدارة الجبائية مع املهن 
ــرة، كــــان فــيــهــا نــــوع مـــن الــتــســاهــل، على  الـــحـ
اعتبار أن تسوية وضعية بعض املهن تجاه 

اإلدارة، لم تراع مبدأ املساواة الضريبية.
ــقـــادات  ــتـ ــأتــــي هـــــذا فــــي ســـيـــاق تـــوجـــيـــه انـ ويــ
ــرة، بـــســـبـــب ضــعــف  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــهـ ــ ــاب املـ ــ ــحــ ــ ألصــ
التي  الــدخــل،  على  الضريبة  فــي  مساهمتهم 
ــة مـــن إيـــراداتـــهـــا الــبــالــغــة  ــائـ تـــأتـــي 82 فـــي املـ
االقتطاع  من  دوالر  مليارات  أربعة  من  أكثر 
اإلدارة  من أجــور األجـــراء واملوظفني. وكانت 

الجبائية، قد أكدت في العام املاضي تشديد 
مالحظة  بعد  املهنية،  الــدخــول  على  املراقبة 
ــارق بــــني إيـــــــــرادات الـــضـــريـــبـــة عــلــى  ــ ــود فــ ــ وجــ
الـــدخـــل املـــحـــجـــوزة عــنــد املــنــبــع وتـــلـــك الــتــي 
تــأتــي مــن تصريحات أصــحــاب املــهــن الــحــرة. 
املاضي،  العام  في  الجبائية  اإلدارة  وعمدت 
املهن  إلــى تدشني حملة استهدفت أصــحــاب 
ــــادة تــصــحــيــح تصريحاتهم  إعـ عــبــر  الـــحـــرة، 
الــخــاص بــالــضــريــبــة عــلــى الــدخــل عــلــى مــدى 

أربعة أعوام السابقة.
ــرادات إضــافــيــة في  ــ ودرت تــلــك املــراجــعــات إيـ
خزانة  على  دوالر  مليون   80 بــحــدود   2018
املاضي.  الثاني  كانون  ديسمبر/  في  الدولة 
ولم يستسغ العديد من ممارسي املهن الحرة، 
الجبائية،  اإلدارة  إليها  عمدت  التي  املراقبة 

حيث سعى بعضهم إلى االحتجاج.
مع  مفاوضات  في  الجبائية  اإلدارة  ودخلت 
واملستشفيات  واألطــبــاء  واملوثقني  املحامني 

التصريحات  إلى تصحيح  أفضت  الخاصة، 
الجبائية واستيفاء إيرادات فائتة.

وينتظر أن تواصل اإلدارة الجبائية، عمليات 
املــراجــعــة الــضــريــبــة مــع فــئــات أخــــرى، ضمن 
ــرة، الـــتـــي تــضــم 93 ألــــف شخص  املـــهـــن الــــحــ
ــو مــــا يـــفـــتـــرض أن يـــســـاهـــم فــي  ــ مــــصــــرح، وهـ
تــغــذيــة خــزانــة الــدولــة بـــإيـــرادات مــهــمــة، وفــق 

مصادر »العربي الجديد«.
املتحدين،  املستهلكني  جمعية  رئيس  ورأى 
وديـــع مــديــح، أن الــطــريــقــة الــتــي تــعــاطــت بها 
الــحــرة، ستفضي  املهن  مــع  الجبائية  اإلدارة 
فـــي املــســتــقــبــل إلــــى تـــفـــادي إدالء أصــحــابــهــا 
بتصريحات تعكس حقيقة إيراداتهم. وسجل 
أجــل محاربة  من  الجبائية  اإلدارة  تحرك  أن 
الغش الجبائي في املهن الحرة، جاء بعدما 
املستشفيات  فـــي  يــعــمــلــون  أطـــبـــاء  أن  تــجــلــى 
إيــرادات جبائية،  للدولة  يوفرون  الحكومية 
ــاء الــعــامــلــني فـــي عــيــاداتــهــم  ــبــ أكـــثـــر مـــن األطــ

أواملستشفيات الخاصة. وهو أمر ال يستقيم 
من وجهة نظر املساواة الجبائية.

وبلغت إيرادات الجباية الضريبية اإلجمالية 
مــلــيــار دوالر،  املـــاضـــي، حـــوالـــي 15.5  الـــعـــام 
بـــزيـــادة 4.3 فــي املــائــة مــقــارنــة بــالــعــام الــذي 
ســبــقــه. ورفـــعـــت املـــراجـــعـــة الــجــبــائــيــة للمهن 
الـــحـــرة، إيــــــرادات الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 7.1 
في املائة، كي تصل إلى حوالي 4.5 مليارات 

دوالر في 2018.
ــن بـــنـــســـودة، الــــخــــازن الــعــام  ــديـ ــور الـ وكـــــان نــ
للمملكة، أكد أن اإليرادات الجبائية للدولة، ال 
تزال تنخفض لتمثل 18.9 في املائة من الناتج 
اإلجــمــالــي املــحــلــي، بــعــدمــا كــانــت تــتــراوح ما 
بني 19 و23 في املائة. ولفت إلى أن انخفاض 
معدل  انخفاض  واكــبــه  الجبائية،  اإليــــرادات 
تغطية النفقات بتلك اإليـــرادات، حيث انتقل 
من 85 في املائة في 2008 إلى 73.6 في املائة 

في 2017.

لندن ـ العربي الجديد

وجــهــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي طــوكــيــو الجمعة تهمتني 
جــديــدتــني إلـــى رئــيــس مــجــلــس إدارة نــيــســان الــســابــق 
الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  املوقوف  كارلوس غصن 
فــي الــيــابــان، وهـــي اســتــغــالل الــثــقــة وعـــدم الــكــشــف عن 
نيسان  ملجموعة  البورصة  تقارير  في  إيــراداتــه  كامل 
بــعــدم  املــتــعــلــقــة  الــتــهــمــة  ووجـــهـــت  و2018.   2015 بـــني 
الــكــشــف عـــن كــامــل الـــدخـــل إلـــى مــســاعــده غــريــغ كيلي 
أفــرج عنه بكفالة في 25 كانون األول/ديسمبر،  الــذي 
املعنوية  الشخصية  بصفتها  نيسان  مجموعة  وإلــى 

ــِهــم األطـــراف الثالثة 
ُّ
الــتــي قــدمــت الــوثــائــق املــدانــة.  وات

فــي العاشر مــن كــانــون األول/ديــســمــبــر املــاضــي بعدم 
السابقة،  الخمسة  املداخيل لألعوام  كامل  الكشف عن 
وفق وكالة  »رويــتــرز«. ومثل كارلوس غصن الثالثاء 
للمرة األولـــى أمــام القضاء حيث بــدا نحيال وأكــد أنه 
»اتــهــم خــطــأ« ونــفــى االتــهــامــات املــوجــهــة إلــيــه. وقــالــت 
النيابة إن استغالل الثقة يتمثل بمحاولة غصن دفع 
نيسان إلى تغطية »خسائر في استثمارات شخصية« 
خــالل األزمـــة املــالــيــة فــي تشرين األول/أكــتــوبــر 2008. 
وتــبــلــغ قــيــمــة هـــذا املــبــلــغ 1.85 مــلــيــار يـــن )15 مليون 
ــورو(. ولــتــســويــة هـــذه املشكلة املــالــيــة، حــصــل غصن  يــ

على موافقة رجل أعمال سعودي يدعى خالد الجفالي 
 وأعاد له املبلغ في وقت الحق من 

ً
على أن يكون كفيال

وقـــال غــصــن في  اإلدارة«.  رئــيــس مجلس  »احــتــيــاطــي 
 إلى 

ً
تبريره إن هذا املبلغ دفع لقاء خدمات قدمها فعال

نيسان. ومنذ توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 
أودع كــارلــوس غصن فــي مــركــز لالحتجاز فــي شمال 
طوكيو. وكان يعاني مساء األربعاء من حمى أجبرت 

املحققني على تعليق استجوابه. 
وإلى جانب هذه االتهامات الجديدة، يمكن أن تقرر 
النيابة نظريا تقديم مبرر رابــع لتمديد توقيفه في 
وقــت تــم الكشف عــن معلومات جــديــدة فــي الصحف 

ــام املـــاضـــيـــة. وعــنــدهــا ســيــوضــع غــصــن في  ــ فـــي األيــ
التوقيف االحترازي لـ48 ساعة يمكن تمديدها مرتني 

لعشرة أيام.
اخــتــارت مجموعة  االنتكاسات،  هــذه  الرغم من  وعلى 
رينو إبقاء رجل األعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي 
ــي مـــنـــصـــبـــه عـــلـــى رأس مـــجـــلـــس إدارتـــــــهـــــــا، خـــالفـــا  ــ فـ
لــشــريــكــتــيــهــا الــيــابــانــيــتــني نـــيـــســـان ومــيــتــســوبــيــشــي 
الــلــتــني قــامــتــا بــإقــصــائــه مــن مجلس اإلدارة.  مـــوتـــورز 
وقالت املجموعة، وفق »فرانس بــرس« إنها لم تلحظ 
أي عملية تزوير في إيرادات مسؤوليها الرئيسيني في 

2017 و2018.

ورطة كارلوس غصن تتسع... اتهامات جديدة بالفساد

فائض بميزان المعامالت 
الجارية التركي

أظهرت بيانات البنك املركزي 
التركي الجمعة أن الفائض في 

ميزان املعامالت الجارية بلغ 
986 مليون دوالر خالل نوفمبر/ 

تشرين الثاني. وكان ميزان 

املعامالت الجارية مصدر قلق 
كبير للمستثمرين، حيث ظل لفترة 

طويلة يسجل عجزًا، بما جعل 
االقتصاد معتمدًا على التدفقات 

الخارجية لتمويل العجز.

عجز كبير بميزانية ألمانيا 
تواجه الحكومة األملانية عجزا 

بنحو 100 مليار يورو في خططها 
للميزانية حتى عام 2023 مع تباطؤ 

االقتصاد وفقًا ملا ذكرته مجلة 
دير شبيغل الجمعة نقال عن ورقة 

أعدها خبراء في املجموعة البرملانية 
التابعة للمحافظني الذين تتزعمهم 
املستشارة األملانية أنجيال ميركل. 

وحققت الحكومة فائضا في 
امليزانية بنحو 11 مليار يورو 

)12.68 مليار دوالر( في 2018 في 
الوقت الذي عززت فيه قوة النمو 

االقتصادي إيرادات الضرائب. 

أوروبا تريد التفاوض مع 
واشنطن

أكدت املفوضة األوروبية للتجارة 
سيسيليا مالستروم أن تفويضها 
ملناقشة اتفاق تجاري مع الواليات 

املتحدة »أوشك على االنتهاء«، 
ما يفتح الطريق أمام محادثات 
رسمية. وقالت ماملستروم إن 

االتحاد األوروبي مستعد إلدراج 
 أنواع اآلليات« في 

ّ
»السيارات وكل

املفاوضات »إذا كان هناك رغبة 
متبادلة بذلك«. وقالت إنها »ما 

زالت تأمل« بإعفائها من رسوم 
جمركية محتملة جديدة على قطاع 

السيارات قد تفرضها اإلدارة 
األميركية في »شباط/فبراير«. 

فضيحة ببيانات الوظائف 
اليابانية

أقرت وزارة العمل اليابانية أنها 
أخفقت على مدى سنوات في جمع 

بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي 
الشهري الذي يعد مؤشرا مهما 

على الرواتب وساعات العمل. 
وتساعد هذه املعلومات في تحديد 

االمتيازات الحكومية املختلفة، 
خاصة تلك املتعلقة بتأمني العمل. 

وأفادت الوزارة بأن الفضيحة تعود 
إلى عام 2004 وأنه ستتم إعادة 

دفع ما مجموعه 53 مليار ين 
)490 مليون دوالر( إلى عشرين 

مليون موظف. 

ماكرون لن يشارك 
في »دافوس«

قال مسؤول في مكتب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة 

إن الرئيس لن يشارك في املنتدى 
االقتصادي العاملي في دافوس هذا 

العام، وأرجع ذلك إلى ازدحام جدول 
أعماله بما في ذلك املناقشات التي 

بدأت ردًا على احتجاجات »السترات 
الصفراء«. وفي وقت سابق هذا 
األسبوع ألغى الرئيس األميركي 
دونالد ترامب زيارته إلى منتدى 

دافوس في سويسرا.

أخبار

الذهب نحو 
1425 دوالرًا

توقع بنك االستثمار الدولي »غولدمان ساكس« أن ترتفع أسعار الذهب خالل الـ12 شهرًا املقبلة ألعلى مستوى منذ 2013. وقال البنك في مذكرة للعمالء، 
إن سعر الذهب قد يرتفع إلى مستوى 1425 دوالرًا لألوقية، وهو مستوى لم يشهده املعدن األصفر منذ أكثر من خمس سنوات. وأضاف البنك »أن أسعار 
الذهب استفادت من ارتفاع التوترات الجيوسياسية التي تغذي مشتريات البنوك املركزية في حني ساعدت املخاوف من حدوث ركود على تعزيز الطلب من 
املستثمرين الذين يسعون إلى أصول آمنة«. وصعد الذهب في تعامالت، الجمعة، 6.59 دوالرات، ليصل سعر األوقية إلى 1293 دوالرًا. كذا ارتفعت األسعار 

في العقود اآلجلة تسليم فبراير/ شباط املقبل، 6.30 دوالرات إلى نحو 1293 دوالرًا لألوقية.

اقتصاد
السبت 12  يناير/ كانون الثاني 2019 م  6  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1594  السنة الخامسة
Saturday 12 January 2019

)Getty /سبنسر بالت(
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

للحكومة  الجزئي  اإلغــاق  يدخل 
األميركية يومه الثاني والعشرين 
السبت، ليصبح األطول في تاريخ 
الواليات املتحدة، مع ارتفاع حدة الخافات 
مــا بــن الــرئــيــس األمــيــركــي والــديــمــقــراطــيــن 
حــول تمويل الــجــدار على طــول الــحــدود مع 
املكسيك. ويأتي ذلك، وسط ارتفاع كبير في 
دخول االقتصاد في دوامة من الركود. وقال 
للجنة  الديمقراطي  الرئيس  تومسون  بيني 
األميركي  النواب  الداخلي في مجلس  األمــن 
لم  فــدرالــي  إن »نحو مليون موظف  غاضبًا، 
الــســنــة، ألن  فــي  راتـــب  أول  الجمعة  يتسلموا 
الــرئــيــس قـــرر جــعــل الــحــكــومــة رهــيــنــة ملطلبه 
الــســخــيــف، لــجــدار حــــدودي غــيــر فــّعــال وغير 

مجد«. 
من جهته، صّرح رئيس االحتياطي الفدرالي 
 
ً
 طــويــا

ً
األمـــيـــركـــي جـــيـــروم بـــــاول، بــــأن شــلــا

لــلــحــكــومــة الــــفــــدرالــــيــــة ســـيـــكـــون لــــه »تـــأثـــيـــر 
ــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم.  مـــلـــحـــوظ« عـــلـــى أكـ
وقبل أن يحط في تكساس، أعلن ترامب في 
تــغــريــدة أنـــه لــن يــشــارك فــي مــنــتــدى دافـــوس 
االقتصادي العاملي الذي سيجري من 21 إلى 
25 كانون الثاني/ يناير، مبررًا ذلك »بتعنت 

الديمقراطين«.
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ ــدد الـــرئـــيـــس األمـ ــ وهــ
الخميس، بإعان حالة طــوارئ وطنية على 
طـــول الــحــدود مــع املــكــســيــك. ويــريــد الرئيس 
دوالر  مليارات   5,7 على  الحصول  األميركي 
ــد بــتــشــيــيــده خـــال حملته  لــلــجــدار الــــذي وعـ
قاطع  بشكل  خصومه  ويرفض  االنتخابية. 
ــوال ملــشــروع يــعــتــبــرونــه »ال  ــ ــراج عــن األمـ ــ اإلفـ
ــرت وســــائــــل إعــــام  ــ ــ ــًا« ومـــكـــلـــفـــًا. وذكـ ــيـ أخـــاقـ
في  يفكر  األبيض  البيت  أن  أميركية عديدة، 
تحويل أموال مخصصة للمساعدة العاجلة 

بــكــوارث مثل بــورتــوريــكــو،  ملناطق تــضــررت 
لتمويل بناء حاجز على الحدود. 

ووضع االقتصاديون خطر حدوث ركود في 
الــواليــات املتحدة، في أعلى مستوى له منذ 
أكثر من ست سنوات، وسط تصاعد املخاطر 
ــيـــة، مـــع إغـــــاق الــحــكــومــة  ــالـ فـــي األســـــــواق املـ
الــفــيــدرالــيــة واســتــمــرار الــحــرب الــتــجــاريــة مع 

الصن.
الــــذيــــن شــمــلــهــم اســتــطــاع  املـــحـــلـــلـــون  ورأى 
عــلــن أمـــس الــجــمــعــة، أن 

ُ
»بــلــومــبــيــرغ« الــــذي أ

مــتــوســط احــتــمــال حــــدوث هــبــوط فــي الــنــمــّو 
املئة،  فــي  املقبلة يبلغ 25  الـــ 12  فــي األشــهــر 
بعدما كان 20 في املئة في استطاع كانون 
يبقي  أن  اآلن  املــتــوقــع  مــن  ديــســمــبــر.  األول/ 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك املركزي 
األميركي( على أسعار الفائدة ثابتة في الربع 
األول من 2019، بداًل من رفعها، بعدما شهد 

العام املاضي أربعة تحركات تصاعدية.
وانــــــخــــــفــــــض مـــــتـــــوســـــط تــــــوقــــــعــــــات الــــنــــمــــّو 
االقــتــصــادي لــعــام 2019 فــي أمــيــركــا إلــى 2.5 
فـــي املـــئـــة مـــن 2.9 فـــي املـــئـــة فـــي 2018، وفــق 
»بلومبيرغ« مع تاشي دفعة التحفيز املالي.
وقـــال بــريــت رايــــان، وهــو اقــتــصــادي أميركي 
في دويتشه بنك إيه جي الجمعة، إن »إغاق 
الحكومة يؤثر على ثقة الشركات، ويمكن أن 

بأن  نقول  ال  نحن  املستهلك.  ثقة  على  يؤثر 
ــوال،  ــ ــودًا قــريــبــًا بـــأي حـــال مـــن األحـ ــ هــنــاك ركـ
ــــدت بــشــكــل  ــتـ ــ ــــد اشـ ــيــــة قـ ــن الـــــظـــــروف املــــالــ ــكـ لـ
مــلــمــوس خــــال الــشــهــريــن املـــاضـــيـــن، لــديــك 
قــضــايــا الــتــجــارة املــســتــمــرة الــتــي تــؤثــر على 
النمّو العاملي، ونرى أن الثقة في األعمال في 
«. واعتبر 

ً
الــواليــات املــتــحــدة تــتــضــاءل قــلــيــا

رايان أنه يوجد نسبة 20 في املئة من وصول 
االقتصاد إلى مرحلة الركود، ارتفاعًا من 12 

في املئة في استطاع ديسمبر.
وتـــوقـــع املــحــلــلــون عـــمـــومـــًا، أن يـــؤثـــر إغـــاق 
الــحــكــومــة بشكل جــزئــي )الــــذي قـــال الرئيس 
دونالد ترامب إنه قد يستمر ألشهر إن لم يكن 
ســـنـــوات(، عــلــى إضــعــاف الــنــمــّو االقــتــصــادي 
الفصلي بنسبة 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية كل 

أسبوع.
ــيـــر الــــخــــبــــراء  ــبـ ويــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، خــــفــــض كـ
االقـــتـــصـــاديـــن فــــي بـــنـــك جـــيـــه بــــي مـــورغـــان 
تــشــيــس وشـــركـــاه، مــايــكــل فــيــرولــي توقعاته 
إلى  الحالي  العام  األول من  الربع  للنمّو في 
املــئــة سنويًا مــن 2.25 فــي املئة،  نسبة 2 فــي 
الجزئي  لــإغــاق  السلبية  اآلثـــار  إلــى  مشيرًا 

على االقتصاد.
كما أدى إيقاف العمل في العديد من اإلدارات، 
ــــدارات الــبــيــانــات الحكومية،  إلـــى تــأخــيــر إصـ
مــثــل مــبــيــعــات الــتــجــزئــة واملـــخـــزونـــات، الــتــي 
لتقييم  واملحللون  املستثمرون  يستخدمها 

حالة االقتصاد.
إن تـــراجـــع الــتــفــاؤل بـــن املــســتــهــلــكــن ســوف 
ــواق املـــالـــيـــة من  ــ ــ يــعــتــمــد عــلــى مـــخـــاوف األسـ
تباطؤ أوسع، خال الفترة املقبلة. القطاعات 
الــتــي تــتــأثــر بــارتــفــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مثل 
ــرجـــح أن تتلقى  املـ ــن  مـ الــــســــيــــارات،  صــنــاعــة 
ــره كــبــيــر االقــتــصــاديــن  ــ ضـــربـــة، وفـــقـــًا ملـــا ذكـ
جابن.  مايكل  باركليز،  بنك  فــي  األميركين 
الـــحـــرب  ــرغ«، إن  ــيــ ــبــ ــومــ ــلــ ــة »بــ ــالــ ــوكــ لــ وقــــــــال 
التجارية مع الصن التي تساهم في تباطؤ 
األسعار  رفعت  عــام،  العاملية بشكل  التجارة 
أيضًا  األميركية، تؤثر  الشركات  على بعض 

على النمّو وتزيد من خطر حدوث هبوط.
وبسبب اإلغاق الحكومي، تتأثر الكثير من 
إدارة األغذية والعقاقير  إذ ال تقوم  األعمال، 
الروتينية  التفتيش  عمليات  بعض  بــإجــراء 
عـــلـــى ســـامـــة األغـــــذيـــــة، وقـــــد تــنــفــد األمــــــوال 
الجديدة. وال يمكن  األدويــة  الازمة ملراجعة 
والبورصات  املالية  األوراق  لجنة  توافق  أن 
على االكــتــتــابــات الــعــامــة األولــيــة، كما تتأثر 
القروض العقارية مع عدم قدرة االطاع على 

بيانات املقترضن.

بغداد ـ سالم الجاف

توقع نّواب عراقيون، عدم قدرة البرملان على تمرير املوازنة 
املالية لعام 2019، خال الشهر الحالي، بسبب حجم املشاكل 
توزيع  آلية  انتقدوا  بينما  تمريرها،  طريق  تعترض  التي 
التنمية  برامج  مع  تتناسب  ال  أنها  واعتبروا  االعــتــمــادات، 
التي وعــدت بها الحكومة. وكــان مجلس الـــوزراء قد أكــد أن 
املالية بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي، أي  النفقات  حجم 
تريليون   22.8 يبلغ  مالي  بعجز  دوالر،  مليارات   108 نحو 

دينار، أي بنحو 19 مليار دوالر.
وقال النائب عن تحالف اإلصاح سام الشمري، في حديث 
ــة املــالــيــة لــعــام  مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »قـــانـــون املــــوازنــ
املتوجهة  املالية  املخصصات  ضعف  بسبب  يمّر  لــن   2019
إلــى رفــع مستوى الضريبة على  املــحــافــظــات، إضــافــة  نحو 
»هــنــاك خــافــات كبيرة  أن  كــبــيــر«، مبينًا  املــواطــنــن بشكل 
نواب  وخاصة  التخصيصات،  بشأن  السياسية  الكتل  بن 
املحافظات«. وأكد  تلك  لكونها ال تنصف  املــحــررة،  املناطق 
الشمري أن »تلك التخصيصات قليلة جدًا وال تكفي إلعمار 
قرى ومناطق داخل املدن التي تضررت بفعل اإلرهاب، والتي 
 عن منظومة 

ً
شهدت خرابًا كبيرًا في البنى التحتية، فضا

الطرق املهترئة«، مشيرًا إلى أن »نواب املكّون الكردي كذلك 
مــعــتــرضــون عــلــى املـــوازنـــة، وطــالــبــوا بــإرجــاع نسبة 17 في 
املــئــة إلـــى اإلقــلــيــم«. مــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــنــائــب عــن تحالف 
الــنــصــر نـــدى شــاكــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
النفط  »املوازنة فقدت ركنًا أساسيًا منها، ألن سعر برميل 
انخفاض  إلـــى  يشير  تــذبــذبــًا  يشهد  واآلن  دوالرًا،   56 كـــان 
املــدمــرة،  »املــحــافــظــات  أن  املقبلة«. وأوضــحــت،  الفترة  خــال 
الحكومة إلعمارها،  التي وضعتها  املخصصات  تكفيها  ال 
 عن أن املحافظات الجنوبية التي نعتقد أنها مستقرة 

ً
فضا

تــحــتــاج إلـــى إعــمــار بنيتها الــتــحــتــيــة. فــالــفــســاد الــكــبــيــر في 
مــجــالــس املــحــافــظــات بــعــثــر األمــــــوال فــيــهــا«. وأشــــــارت إلــى 

بيانات صحيحة،  تعداد سكاني، وقاعدة  »الحاجة إلجــراء 
تقسم وفقها املوازنة«.وينتقد نواب آلية توزيع األموال في 
املوازنة، التي ال تتناسب مع متطلبات املرحلة، وقال النائب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »هــنــاك مشكلة في  جــمــال املــحــمــداوي، لـــ
ــرادات مــع وجـــود سقف نفقات عــال بــمــوازنــة 75 باملئة  ــ اإليـ
منها تشغيلي، والقسم اآلخر منها استثمار، وهذه مشكلة 

كبيرة في املوازنة«.
وأضاف: »كما أن آلية توزيع هذه األموال ما زالت كاسيكية 
يعيشها  التي  واملشاكل  التنمية  متطلبات  مع  تنسجم  وال 
البلد، من كثرة البطالة وضعف التنمية االقتصادية، وعدم 
الكافية  األمــوال  الخاص، ومــدى تخصيص  القطاع  تحريك 
للمشاريع االستثمارية التي من املمكن أن تحرك االقتصاد 
وتمتص البطالة«. وكان مسؤولون عراقيون، قد كشفوا عن 
تصادم وتعارض كبير بن البرنامج الحكومي الذي قدمه 
رئيس الحكومة عادل عبد املهدي إلى البرملان وصّوت عليه 
خال جلسة منح الثقة لحكومته، وبن حجم املوازنة التي 
الــــوزراء، والــبــنــود الــتــي تضمنتها. وأوضــح  أقــرهــا مجلس 
ــتـــصـــادي الـــعـــراقـــي بــــال الــحــســن لـ  الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن االقـ
»العربي الجديد«، أن عدم تمرير املوازنة هذا الشهر يعني أن 
مشاريع مهمة وحّساسة ستتوقف، مثل إعمار مستشفيات 
البصرة  فــي  التحلية  ومحطات  والبصرة  واألنــبــار  نينوى 
بات املوظفن ستدفع 

ّ
ومشاريع تأهيل املدارس. كما أن مرت

بطريقة االقتراض من الحكومة عبر البنك املركزي، على أمل 
سدادها بعد إقرار املوازنة.

وأضاف أن العمل الحكومي سيتلكأ للغاية، وهذا بكل تأكيد 
سيدفع ثمنه املواطن العراقي ال البرملان أو األحــزاب، مبينًا 
وزارة  مخصصات  بن  بالتفاوت  يرتبط  الحالي  الخلل  أن 
وأخــــرى، ومحافظة وأخــــرى، وتــوجــيــه أمـــوال ملــشــاريــع غير 
مهمة على حساب مشاريع أهم، إضافة إلى مطالبة جزء من 
نواب البرملان بتخصيص مرتب لكل عائلة ال تمتلك مدخواًل 

ماليًا ويكون ذلك كحصة لها من عائدات النفط العراقي«.

مليون موظف أميركي بال 
رواتب... ومخاوف من الركود

)Getty /تناقض ما بين الموازنة واألهداف التنموية )فرانس برس(خالل تحرك يدعو لوقف اإلغالق الجزئي )مايكل ويليامسون

الخالفات تعّطل إقرار الموازنة

يستمر اإلغالق الجزئي 
في الحكومة األميركية 
مع ارتفاع حّدة الخالف 

على تمويل »جدار 
المكسيك«، ما رفع من 

مخاوف دخول االقتصاد 
في دّوامة الركود

تقلّص صادرات النفط اإليراني
أشارت بيانات ناقالت النفط إلى أن 

صادرات إيران من الخام ستتقلص بشدة 
للشهر الثالث في يناير/ كانون الثاني، في 
وقت تواجه صعوبات في إيجاد مشترين 
في ظل العقوبات األميركية الجديدة على 
الرغم من حصول مشتريها التقليديني 

على استثناءات. وهبطت صادرات الخام 
اإليرانية إلى أقل من مليون برميل يوميًا في 

نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بمبيعات 
معتادة عند 2.5 مليون برميل يوميًا قبل 

فرض العقوبات في مايو/ أيار. وبذلك عادت 
الصادرات إلى ما كانت عليه خالل الجولة 

السابقة من العقوبات في الفترة من عام 
2012 إلى عام 2016.

أكبر مكسب أسبوعي لليورو 
سجل سعر صرف اليورو الجمعة 1.1581 

دوالر، ليحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ 
أربعة أشهر. جاء ذلك مع تراجع الدوالر 

بفعل إشارات حذرة من مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك املركزي األميركي( بشأن 
املزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وظل 

اليورو يتحرك في نطاق 1.12 إلى 1.15 دوالر 
باألشهر الثالثة املاضية بسبب مخاوف بشأن 
النمو وإشارات إلى أن البنك املركزي األوروبي 

من غير املرجح أن ينهي التحفيز قريبًا.

ارتفاع في سوق األسهم
ارتفعت األسهم اليابانية، الجمعة، مقتفية 
أثر صعود األسهم األميركية. وقفز سهم 

 
ً
أوليمبوس كورب 9.9 في املائة مسجال

أعلى مستوى في نحو ثالثة أشهر، وارتفع 
املؤشر نيكي القياسي واحدا في املائة، 

وعلى أساس أسبوعي، زاد املؤشر 4.1 في 
املائة، محققًا أكبر مكسب أسبوعي في 

أكثر من شهرين. وواصلت وول ستريت 
صعودها، وارتفع املؤشر داو جونز 0.5 في 
املائة. وزاد املؤشر ستاندرد آند بورز 500 

بمقدار 11.5 نقطة أو 0.44 في املائة. وصعد 
مؤشر ناسداك 0.42 في املائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

13
شهدته  حكوميًا  إغــالقــًا 
 ،1981 عـــام  مــنــذ  أمــيــركــا 
هو  الحالي  اإلغــالق  أن  إال 
البالد  شهدت  إذ  ــول.  األط
 21 لمدة  حكوميًا  إغالقًا 
خالل   1995 عام  في  يومًا 

والية بيل كلينتون.

تقارير عربية

العراقمال وسياسة

قال وزير الفالحة الجزائري عبد 
القادر بوعزقي، إن بالده تترقب 
ــي،  ــانـ ــثـ ــانــــون الـ ــايــــر/كــ ــنــ ــة يــ ــايـ ــهـ نـ
وصـــــول لـــقـــاحـــات ضـــد طــاعــون 
بالبالد.  الحيوانية  الــثــروة  يــهــدد 
ــن مــحــمــد عـــلـــيـــوي رئــيــس  ــلــ وأعــ
ــاد الـــجـــزائـــري لــلــفــالحــني،  االتــــحــ
»الحكومة  أن  األنــاضــول،  لوكالة 
ــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة  قـــــد أقـــــــــرت تــ
ســتــصــرف لــلــمــتــضــرريــن الــذيــن 
نفقت ماشيتهم ســواء كــان لهم 
عليوي،  وبــحــســب  ال«.  أم  تــأمــني 
فإن املرض ضرب 26 والية )من 
ــل 48( خــصــوصــا شــمــالــي  أصــ
الرعي.  بمناطق  املــعــروفــة  الــبــالد 
وتـــوقـــع عــلــيــوي انــحــســار الــوبــاء 
الــوبــاء تسبب  أن  قريبًا، وكشف 
منذ ظــهــوره فــي نفوق مــا بــني 7 
و8 آالف رأس من املاعز والغنم. 
ــدى الـــجـــزائـــر نــحــو 3 مــاليــني  ــ ولـ
مــلــيــونــا  و26  ــقـــر،  ــبـ الـ مــــن  رأس 
املاعز  مــن  الغنم، و5 ماليني  مــن 

ونحو مليون من اإلبل.

الثروة 
الحيوانية 

بالجزائر
تونس ـ إيمان الحامدي

مــع تــقــدم مــوســم جني الــزيــتــون وعــصــره في 
نتائج  مــن  املنتجن  مــخــاوف  تتفاقم  تونس 
يـــقـــولـــون إنـــهـــا غــيــر مــبــشــرة بــســبــب تــراجــع 
أسعار الزيت محليًا ودوليًا مقارنة باملوسم 
املــاضــي، داعـــن إلــى ضـــرورة إنــقــاذ منظومة 
إنــتــاج الــزيــتــون قــبــل فــــوات األوان. ويــطــالــب 
منتجو الزيت بتدخل حكومي القتناء الزيت 
بـــأســـعـــار أعـــلـــى وتــخــزيــنــه لــلــمــحــافــظــة على 
ــادة النظر فــي برمجة  تــوازنــات الــقــطــاع وإعــ

املغروسات الجديدة. 
 2018  /2017 ــــي  ــــاضـ املـ لـــلـــمـــوســـم  ــا  ــ ــــافـ وخـ
الزيتون  إنتاج  أرقامًا جيدة في  الــذي سجل 

والزيت، تعرف محاصيل املوسم الحالي في 
مجمل املحافظات املنتجة تراجعا قدر بنحو 
30% نتيجة مواسم الجفاف املتاحقة، وعدم 
توفير  على  الحالية  الــغــرســات  نوعية  قـــدرة 

محاصيل مهمة لسنوات متتالية.
ــلـــى عــكــس املـــتـــوقـــع لـــم يــتــرتــب عــلــى قلة  وعـ

اإلنــتــاج هــذا املــوســم 2018/ 2019 زيـــادة في 
أسعار زيت الزيتون حيث سجل سعر اللتر 
نحو 10 دنانير )الدوالر = نحو 2.95 دينار( 

مقابل 11.5 دينارًا في املوسم املاضي.
ويــرجــع منتجو الــزيــت تــراجــع األســعــار في 
السوق املحلية إلى وجود فوائض من إنتاج 
املوسم املاضي والتأثر بسعر السوق العاملي 
ــدوره تــراجــعــا مــا دفــعــهــم إلــى  الـــذي يــعــرف بــ
املطالبة بتدخل عاجل من قبل ديــوان الزيت 
الــحــكــومــي لــشــراء فــوائــض اإلنــتــاج وتكوين 
مــخــزونــات لــتــصــديــرهــا الحــقــا وفـــق أســعــار 
تحفظ استقرار واستدامة منظومة الزيتون.

نائب  الجديد« شــرح  »العربي  لـ وفــي حديث 
رئـــيـــس الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــفــاحــن فـــوزي 

يواجهها  التي  التحديات  صعوبة  الزياني، 
ــذا الــــعــــام، مــشــيــرا إلــــى أن  قـــطـــاع الـــزيـــتـــون هــ
ــا كـــبـــيـــرا فــي  ــعــ ــرف تــــراجــ ــعــ ــد تــ ــ املـــنـــظـــومـــة قـ
تــواجــه نفس  املقبلة وقــد  الخمس  الــســنــوات 

مصير منظومة الدواجن والحليب.
وأكد الزياني عدم قدرة جزء كبير من منتجي 
اإلنتاج  كلفة  مواجهة  على  والزيت  الزيتون 
هذا العام بسبب تراجع أسعار الزيت محليا 
إلــى توسع كبير فــي غراسة  ودولــيــا، منبها 
الزيتون في السنوات األخيرة في بلد يشكو 

من ضعف كبير في موارده املائية.
وقال نائب رئيس نقابة املزارعن إن ارتفاع 
د موجة غير 

ّ
سعر الزيت املواسم املاضية ول

مــســبــوقــة فــي غــراســة أشــجــار الــزيــتــون دون 
أي دراســــة جـــدوى عــن قــدرتــهــا عــلــى اإلنــتــاج 
وتحّمل الجفاف، داعيا وزارة الزراعة وديوان 
والحفاظ  التعديلي  بدورهما  للقيام  الــزيــت 
على تـــوازن قــطــاع يعيش منه أكــثــر مــن 200 
املسؤول  تأكيده. وحمل  مــزارع بحسب  ألــف 
الــزراعــة ومــن ورائــهــا الديوان  النقابي وزارة 
التي  الصعوبات  مسؤولية  للزيت  الوطني 
يواجهها منتجو الزيتون والزيت، داعيا إلى 
ارتــقــاء ديـــوان الــزيــت إلــى مسؤولياته، وذلــك 
بــاقــتــنــاء كــمــيــات هــامــة وتــرويــجــهــا بــالــداخــل 
بأسعار تفاضلية مع ضرورة االعتماد على 
بوادر علمية من أجل ترويج الزيت التونسي. 
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة كــشــف عــنــهــا مدير 
عــام ديــوان الزيت شكري بيوض، ينتظر أن 
تبلغ صادرات تونس من زيت الزيتون خال 
املوسم الجاري 2018/ 2019 حوالي 170 ألف 
طن بدخل يتراوح بن 1.6 و1.8 مليار دينار 
أي ما بن 535 و602 مليون دوالر. وتصدر 
تونس بن 70 و80 في املائة من إنتاج زيت 
ى يتم استهاكه في السوق 

ّ
الزيتون، وما تبق

املحلية. وقال بيوض نهاية نوفمبر/ تشرين 
الثاني املاضي لوكالة األنباء الرسمية »وات« 
إن هذه الكميات ستأتي من اإلنتاج املتوقع 
إلى  إضافة  املقبل  املوسم  في  الزيتون  لزيت 

مخزونات من املوسم املنقضي.
وفــســر املـــســـؤول تـــراجـــع اإلنـــتـــاج بــأكــثــر من 
النصف هذا املوسم مقارنة باملوسم املنقضي 

)325 ألف طن( إلى عامل الجفاف. وأفاد بأن 
القطاع  إنتاج 40% من هــذا املوسم جــاء من 
قــامــت تــونــس بغراسة مهمة  املـــروي بعد أن 
اإلنتاج،  املاضية ودخلت طور  السنوات  في 
من  التقليص  فــي  ملموس  مــا ســاهــم بشكل 

ظاهرة املعاومة.
ــــادرات زيـــت الــزيــتــون فــي املــوســم  وبــلــغــت صـ
بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة  ألـــــــف طـــــن  املـــــاضـــــي 215 
األهــداف  بذلك  دينار متجاوزة  مليار   2.146
ألـــف طــن بقيمة 2  املــرســومــة بــتــصــديــر 200 

مليار دينار، حسب بيانات لوزارة الزراعة.
ــتــــون فــــي تــــونــــس عــلــى  ــزيــ وتـــمـــتـــد مــــــــزارع الــ
ــق بــيــانــات  مــســاحــة 1.9 مــلــيــون هـــكـــتـــار، وفــ
رســـمـــيـــة، مـــا يـــعـــادل 88 مــلــيــون شـــجـــرة مع 
تــوقــعــات بــبــلــوغ 100 مــلــيــون شــجــرة زيــتــون 
الخطط  القادمة، حسب  الثاث  السنوات  في 

الحكومية. 
ــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول رئـــيـــس غـــرفـــة مــصــدري  ومــ
»العربي الجديد«  الزيت عبد السام الوادي لـ
إن التحدي األكبر الذي يواجه املصدرين هو 
الـــزيـــادة فــي الـــصـــادرات املــعــلــبــة، مــشــيــرا إلــى 
أن صـــــادرات الــزيــت الــســائــب لــم تــعــد تحقق 

القتصاد الباد قيمة مضافة. 
ويشير رئيس الغرفة إلى أن القيمة املضافة 
اقتصاديات  إلــى  القطاع تذهب  املــرجــوة مــن 
بــلــدان أخـــرى عــلــى غـــرار إيــطــالــيــا وإسبانيا 
الــلــتــن تــقــتــنــيــان الـــزيـــت الــتــونــســي الــســائــب 
وتــعــيــدان تــرويــجــه مــعــلــبــًا. واعــتــبــر الــــوادي 
ــون املــعــلــب  ــتــ ــزيــ ــت الــ ــ تــــواضــــع صــــــــــادرات زيــ

إضعافًا من قيمة املنتج التونسي.
واقــتــرح إعـــادة النظر فــي تــدخــات صندوق 
تنمية صــادرات الزيتون املعلب حتى يؤدي 

دورا أكثر فاعلية، متوقعًا
الزيتون املعلب في  أن ترتفع صـــادرات زيــت 
السنوات املقبلة باعتبار مواصلة استكشاف 
أســـــواق جـــديـــدة واعـــــدة عــلــى غــــرار األســــواق 

األميركية والكندية واآلسيوية.
ــادرات  ــ وحـــســـب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، بــلــغــت صــ
املوسم املاضي من الزيت املعلب حوالي 18.4 
ألف طن، ومن املنتظر أن تصل إلى حوالي 40 

ألف طن من زيت الزيتون املعلب عام 2020.

تحذيرات من تدهور القطاع الزراعيتراجع األسعار وضعف الطلب يهددان الزيتون

تراجع إنتاج الزيتون هذا الموسم )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

ر مدير اتحاد املزارعن األردنين، 
ّ
حذ

الــعــوران، مــن تــدهــور القطاع  محمور 
الــزراعــي في بــاده، بسبب اإلجـــراءات 
الحكومية الــتــي أضـــرت بــالــزراعــة في 
ــفـــاع  ــة ارتـ ــرة، خـــاصـ ــ ــيـ ــ ــوات األخـ الـــســـنـ
الضرائب وفتح  اإلنتاج وزيــادة  كلف 
بـــاب االســتــيــراد رغـــم تــوفــر املنتجات 

املحلية.
وقال العوران، في تصريحات خاصة 
ــزارعــــن  ــديــــد«، إن املــ الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
ــهــــون الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات  يــــواجــ
املــتــرتــبــة عــلــى فــتــح بــــاب االســـتـــيـــراد، 
ـــى تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى  ــا أدى إلــ مــ
املــنــتــجــات املــحــلــيــة وعـــرقـــلـــة تــســديــد 
االلتزامات املالية من قروض وغيرها، 
ــادرات الــزراعــيــة  مــشــيــرا إلــــى أن الــــصــ
ــة ســجــلــت  ــيـ ــوانـ ــيـ بـــــــدون الـــــثـــــروة الـــحـ
انخفاضا، خال العام املاضي، بنسبة 

تقدر بحوالي %80. 
وحـــــســـــب مـــــديـــــر اتــــــحــــــاد املــــــزارعــــــن 
األردنــيــن، فــإن عــام 2018 كــان األســوأ 
مــن حيث  الـــزراعـــي  لــلــقــطــاع  بالنسبة 
الـــخـــســـائـــر الـــتـــي ال تـــوجـــد تـــقـــديـــرات 
بالطبع  لكنها  اآلن،  حــتــى  بحجمها 
الــصــادرات،  إلــى جانب تراجع  كبيرة، 
ــة األولــــــــى إلـــى  ــالــــدرجــ وأرجــــــــع ذلـــــك بــ
إغــاقــات الــحــدود مــع كــل مــن ســوريــة 
األراضـــــــــي  أن  ـــًا  ــحـ مــــوضــ والــــــــعــــــــراق، 
السورية تشكل بوابة األردن للتصدير 
إلى أوروبــا الشرقية وروسيا وتركيا 

وبلدان عربية.
ــادات لــلــتــعــامــل  ــقـ ــتـ ــوران انـ ــعــ ووجـــــه الــ
الــرســمــي مــع مــشــاكــل الــقــطــاع، قــائــا : 
القطاع  مــطــالــب  تجاهلت  »الــحــكــومــة 
الــــزراعــــي بــعــدم فــتــح بــــاب االســتــيــراد 
ــتـــوفـــرة مــحــلــيــا، حيث  لــلــمــنــتــجــات املـ
ســمــح بــجــلــب الــــــــواردات مـــن ســـوريـــة، 
ــارف عـــلـــيـــهـــم  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــــــســــــمــــــاح ملـــــــن يــ
بــالــبــحــارة بـــإحـــضـــار طـــن يــومــيــا من 

املنتجات، ما أثر على أسعار الخضار 
والفواكه املحلية«. 

وأوضح أن وزارة الزراعة تتعامل مع 
هذا امللف بنوع من التخبط واالرتباك 
والعشوائية من دون النظر للخسائر 
الــتــي تــكــبــدهــا املـــــزارع األردنـــــي خــال 
السنوات املاضية. وأكد أهمية انتباه 
ــي يــعــانــي  ــتــ الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــشـــاكـــل الــ
مــنــهــا الــقــطــاع، حــيــث اضــطــرت أعـــداد 
كبيرة مــن املــزارعــن إلــى تــرك الــزراعــة 
واالنـــتـــقـــال إلـــى أعـــمـــال ومــهــن أخـــرى، 
بسبب كلف اإلنتاج والضرائب وعدم 

املقدرة على التصدير.
املزروعة  املساحات  إن  الــعــوران  وقــال 
فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر، مـــا يـــهـــدد األمـــن 
الـــغـــذائـــي لــــــأردن الـــــذي يــعــتــمــد على 
املنتجات املحلية لتغطية جانب كبير 
مــن احــتــيــاجــات الــســوق مــن الخضار 
استيراد  لسوى  يحتاج  وال  والفواكه 

كميات قليلة من الخارج.
وقــّدرت وزارة الزراعة أعــداد العاملن 
في القطاع بأكثر من 30 ألفا، وبلغت 
من  للمزارعن  املقدمة  القروض  قيمة 
ــام املــاضــي  ــعـ قــبــل الـــبـــنـــوك املــحــلــيــة الـ
باإلضافة  دوالر،  مليون   500 حــوالــي 
ــــن مــــؤســــســــات مــالــيــة  إلــــــى قـــــــروض مـ
وجهات أخــرى. وأشـــارت الـــوزارة، في 
أحـــدث تقرير لــهــا، إلــى أن الــصــادرات 
عــام 2017 حوالي  في  بلغت  الزراعية 
تــتــوفــر  لــــم  فــيــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   1.1
ــن صــــــادرات  ــيـــات رســـمـــيـــة عــ ــائـ إحـــصـ

العام املاضي.
الزراعية  األردن  واردات  قيمة  وتــقــدر 
مـــلـــيـــارات دوالر  بـــحـــوالـــي 4  ســـنـــويـــًا 
خضار  بينها  مــن  مختلفة،  دول  مــن 

وفواكه، حسب بيانات غير رسمية.
انــخــفــاض  الــــزراعــــة  وزارة  ــعــــت  وأرجــ
ــلـــتـــحـــديـــات اإلقــلــيــمــيــة  ــادرات لـ الـــــــصـــــ
ــدوديـــــة املـــتـــتـــالـــيـــة  واإلغـــــــاقـــــــات الـــــحـــ
إلـــى فــقــدان األردن أســواقــه  الــتــي أدت 
الــطــبــيــعــيــة وصـــعـــوبـــة الــــوصــــول إلــى 

أسواق بعيدة جغرافيا بسبب ارتفاع 
ــطــــرق الــبــريــة  أجــــــور الـــنـــقـــل وطــــــول الــ
والـــبـــحـــريـــة والـــتـــعـــقـــيـــدات اإلقــلــيــمــيــة 
واألزمــات السياسية في بعض الدول 

باملنطقة.
انــعــدام األمــن  ووصــلــت نسبة انتشار 
الــحــاّد بــن مجموع السكان  الــغــذائــي 
و2017   2015 عـــامـــي  بـــن  األردن  فـــي 
إلى نحو 13.9%، ارتفاعًا من متوسط 
12.7% بن 2014 و2016، وفق تقرير 
منظمة األغـــذيـــة الــعــاملــيــة. وبــلــغ عــدد 
انعدام  يعانون من  الذين  األشــخــاص 
األمـــن الــغــذائــي فــي الــبــاد 1.3 مليون 
نسمة. وكان رئيس نقابة تجار املواّد 
الــغــذائــيــة، خــلــيــل الــحــاج تــوفــيــق، أكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي تصريحات  لـــ
ســـــابـــــقـــــة، أهــــمــــيــــة تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
األردن،  فــــي  ــي  ــذائــ ــغــ الــ لــــأمــــن  ــلــــى  أعــ
ــاع  ــ يـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة مــتــابــعــة أوضـ
ــذاء مـــن حــيــث الــكــمــيــات املــنــتــجــة  ــغــ الــ
واملــســتــوردة، واملــحــافــظــة عليها عند 
أعــلــى املــســتــويــات، واألخــــذ باالعتبار 

الظروف الطارئة إقليميًا أو دوليًا.
وقــــال رئــيــس االتـــحـــاد الــعــام ملــزارعــي 
لـ  فـــي تــصــريــح  ــدام  ــان خـــ ــدنـ األردن عـ
الغذائي  األمــن  إن  الــجــديــد«،  »العربي 
فــي خطر غير مسبوق وذلــك  لـــأردن 
لعدة عوامل، أهمها تراجع املساحات 
الـــزراعـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســنــوات 
األخـــيـــرة بــنــســبــة وصــلــت إلـــى 60 فب 
ــائــــة، مـــا أثــــر عــلــى كــمــيــات اإلنـــتـــاج  املــ

الزراعي.
وأضـــــــــاف أن ذلــــــك جــــــاء بـــســـبـــب قــلــة 
املــيــاه وارتــفــاع كلف اإلنــتــاج، وإغــاق 
الحدود وخاصة مع سورية والعراق، 
ــادرات  ــ ــــصــ الــ ــار  ــســ ــحــ انــ إلــــــى  أدى  مـــــا 
الــزراعــيــة بشكل كبير. وأكـــد خـــدام أن 
االهــتــمــام بــالــقــطــاع الـــزراعـــي األردنـــي 
املطلوب،  بالشكل  ليس  الحكومة  من 
وأن رفـــع لــلــضــرائــب والـــرســـوم ساهم 

في تعميق مشكلة املزارعن.

األردنتونس

170 ألف طن صادرات 
مرتقبة لزيت الزيتون 

بالموسم الحالي
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الكويت ترفع أسعار الخام 
آلسيا 

رفعت الكويت أسعار البيع الرسمية 
لخامني تصدرهما آلسيا في شهر فبراير/ 

شباط. وتحدد سعر مزيج خام التصدير 
الكويتي لشهر فبراير/ شباط عند 25 

سنتًا للبرميل بزيادة 10 سنتات، بينما 
ارتفع سعر البيع الرسمي لخام الكويت 

الخفيف املمتاز 40 سنتًا ليسجل عالوة 
قدرها 1.50 دوالر للبرميل.

شكوك باستقرار العملة 
السودانية

شكك عدد من خبراء االقتصاد بوعود 
الحكومة السودانية، حول قرب استقرار 
عملتها )الجنيه( أمام العمالت األجنبية. 
وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2018، توقع 
رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير 

املالية معتز موسى، انخفاض أسعار الدوالر 
قريبًا بصورة واضحة أمام الجنيه. وأكد 

املحلل االقتصادي السوداني محمد الناير، 
أن التوقعات والوعود بإحداث استقرار في 
أسعار صرف الجنيه السوداني تبدو »غير 
كافية حتى اآلن«. وأكد أنه لن يكون هنالك 
انخفاض أو استقرار لسعر الصرف حتى 

نهاية الربع األول من العام الحالي. ولفت 
املتخصص بالشؤون االقتصادية، أبوالقاسم 

إبراهيم إلى أن الوعود الحكومية باستقرار 
سعر الصرف تقوم على تصورات 

افتراضية. وطالب بوجود سياسات واضحة 
وحقيقية إلصالح الوضع االقتصادي 

الداخلي، دون االعتماد على املنح والقروض.

ارتفاع إنتاج الحبوب بالجزائر
توقع وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد 
البحري في الجزائر عبد القادر بوعزغي، أن 
يتجاوز اإلنتاج الوطني من الحبوب للموسم 
الفالحي الحالي ذلك الذي تحقق في موسم 
2017-2018، والذي فاق 60 مليون قنطار 

»شريطة أن تكون الظروف املناخية مالئمة«.

قيمة الموازنة الليبية 
قال محافظ مصرف ليبيا املركزي الصديق 

الكبير، إنه لم يتم تحديد القيمة الفعلية 
مليزانية ليبيا لعام 2019. وجاء تصريح 

الكبير ردًا على ما ذكره النائب في املجلس 
الرئاسي أحمد معيتيق، الذي صّرح بأن 
الحاضرين في الجلسة التاسعة للحوار 

االقتصادي الليبي في تونس، اتفقوا على أن 
تتراوح قيمة امليزانية ما بني 47 و51 مليار 

دينار ليبي.


