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الفالح يتحفظ على خطط بن سلمان
لندن ـ العربي الجديد

ــال  ــشـ ــنـ ــنـ ــايـ فـ  « قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة 
الخالفات  إن  البريطانية،  تايمز« 
الداخلية بني مسؤولني حكوميني 
فــــي الـــســـعـــوديـــة طـــغـــت عـــلـــى صــفــقــة الــطــاقــة 
ــعــتــهــا اململكة 

ّ
الــشــمــســيــة الــضــخــمــة الــتــي وق

ــوفـــت بــانــك«  ــع مـــصـــرف »سـ فـــي نـــيـــويـــورك مـ
العهد السعودي،  أثناء زيارة ولي  الياباني، 

محمد بن سلمان، للواليات املتحدة. 
الــصــدد،  بــهــذا  فــي تقرير  وذكـــرت الصحيفة، 
يــوم الجمعة، أن الــخــالف بــني وزيــر البترول 
ــــني الـــرئـــيـــس  ــح، وبــ ــالــ ــفــ ــالــــد الــ ــعــــودي خــ ــســ الــ
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
يــاســر الـــرمـــيـــان، يــمــكــن أن يــقــود إلـــى عرقلة 
خطط اإلصـــالح االقــتــصــادي فــي السعودية. 
ع، أثناء زيارته 

ّ
وكان محمد بن سلمان قد وق

املــتــحــدة، صفقة قيمتها  لــلــواليــات  األخـــيـــرة 

الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  مــــع  دوالر  مـــلـــيـــار   200
ملــصــرف »ســوفــت بــانــك«، مــاســايــوشــي صــن، 
إلنـــشـــاء »حــديــقــة شــمــســيــة« لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائية من الشمس في السعودية. وهو 
مــشــروع فــي حـــال تــنــفــيــذه ســيــكــون األضــخــم 
ــقـــريـــر »فـــايـــنـــنـــشـــال  فــــي الــــعــــالــــم.  وحــــســــب تـ
تـــايـــمـــز«، فــــإن ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي يــعــول 
على هذا املشروع ليكون أحد ركائز اإلصالح 
االقتصادي. ويوفر املشروع طاقة كهربائية 
في حال إنشائه، حسب التقرير، تقدر بنحو 
200 غيغاوات، يمكن أن تكفي حاجة الطاقة 
الكهربائية ألكثر من 150 مليون منزل، أو ما 
السعودية  أربعة أضعاف احتياجات  يعادل 
السعودية  النفط  وزارة  ولكن  الكهرباء.  مــن 
ترى أن املشروع ال يملك الجدوى االقتصادية.

وحسب عدة أشخاص على اطالع بالصفقة، 
الفالح،  الــســعــودي، خالد  البترول  فــإن وزيــر 
ــة أرامــــكــــو الـــتـــي تـــشـــرف عـــلـــى خــطــط  ــركــ وشــ

تحفظات  لها  املــتــجــددة،  للطاقة  الــســعــوديــة 
عــلــى املـــشـــروع. ونــســبــت الصحيفة إلـــى أحــد 
هــــؤالء األشـــخـــاص املــطــلــعــني عــلــى املـــشـــروع، 
قــولــه »هـــذه مــشــاريــع مــعــقــدة، ويــجــب أال يتم 
اإلعــــــالن عــنــهــا بــشــكــل مــفــاجــئ لــأشــخــاص 
ــال الــتــقــريــر، إن  الــذيــن يــشــرفــون عــلــيــهــا«. وقــ
»هـــذه املــعــارضــة تــوضــح صـــراع النفوذ على 
السلطة بــني يــاســر الــرمــيــان الـــذي يــرغــب في 
حــصــد ثـــمـــار تــوقــيــع الــصــفــقــة حــتــى يتميز 
على الوزير خالد الفالح، خالل زيارة محمد 
الصحيفة،  قالت  فيما  ألمــيــركــا«.  بــن سلمان 
ــــرون أن الـــتـــاريـــخ يــعــيــد نــفــســه،  إن آخـــريـــن يـ
كبار  بــن سلمان  األمــيــر محمد  فاجأ  حينما 
املسؤولني في اململكة بإعالن بيع حصة من 

أرامكو من دون علمهم«. 
تنبع من  لــم  »الــصــفــقــة  إن  الصحيفة  وقــالــت 
وإنما  السعودية،  النفط  وزارة  داخــل  وحــدة 
نبعت من صندوق االستثمارات العامة، الذي 

هــو نفسه مستثمر فيها ولــديــه عــالقــات مع 
مصرف سوفت بانك«. كما أن الصفقة خلقت 
اململكة  استراتيجية  الشكوك حول  حالة من 
إن بعض  املــتــجــددة، حيث  بالطاقة  الخاصة 
مــديــري أرامــكــو أبــلــغــوا بــالــتــوقــف عــن تنفيذ 
مشاريع حكومية، حسب قول شخص قريب 
مــن »أرامــــكــــو«.  وتــابــعــت الــصــحــيــفــة أن عــدة 
من  الشمسية  الطاقة  بخصوص  مقترحات 
قبل مصرف »سوفت بانك«، كانت مطروحة 
منذ شــهــور، ولــكــن وزيـــر الــبــتــرول السعودي 
اقـــتـــصـــاديـــة.  ــدوى  ــ جــ ذات  لــيــســت  ــا  ــهـ أنـ رأى 
ــر الـــفـــالـــح كــــان حــاضــرًا  وأضــــافــــت: أن الــــوزيــ
عن  وبــشــكــل مستعجل،  ــــالن،  اإلعـ تــم  حينما 
الصفقة فــي فــنــدق بـــالز هــوتــيــل بــنــيــويــورك، 
ولكن من غير املعروف إلى أي درجة كان على 
علم بها. مشيرة في هذا الصدد، إلى أن الوزير 
الفالح غادر الفندق أثناء املؤتمر الصحافي 

للرئيس التنفيذي ملصرف »سوفت بانك«.

عاد املستثمرون لشراء الدوالر وسط تكهنات بأن سعر 
الــفــائــدة األمــيــركــيــة يتجه إلـــى الـــزيـــادة خـــالل الشهور 
النقدية  السياسة  الــذي يخيف صناع  التضخم  للجم 
ــــدوالر قــد تــعــرض ملوجة  بــالــواليــات املــتــحــدة. وكـــان الـ
مبيعات في بداية األسبوع في أعقاب تصريحات فهم 

منها أن اإلدارة األميركية ترغب في دوالر ضعيف. 
الــدوالر إلى أعلى مستوى في  وحسب رويترز، ارتفع 
أسبوعني مقابل سلة عمالت يوم الجمعة، مع صعود 
فيه  الــذي هبط  الوقت  في  األميركية،  السندات  عوائد 
الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي فـــي أعـــقـــاب بــيــانــات اقــتــصــاديــة 
لــآمــال، وتــعــلــيــقــات مــن مــحــافــظ بــنــك إنكلترا  مخيبة 

املـــركـــزي تــشــيــر إلـــى أن رفـــع أســعــار الــفــائــدة لــن يكون 
بخطى سريعة. كما ارتفع أمام العملة األوروبية، حيث 
سجل اليورو 1.2248 دوالر، وهو أدنى مستوى للعملة 
األوروبية املوحدة في أسبوعني، منهيًا األسبوع على 
انخفاض قــدره 0.39% في أكبر خسارة أسبوعية في 
 %0.2 الـــدوالر  ارتفع  اليابانية  العملة  وأمــام  شهرين. 
إلـــى 107.50 يــنــات، بــعــد أن المـــس أعــلــى مــســتــوى في 
شهرين عند 107.85 ينات. وارتفع مؤشر الدوالر، الذي 
يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست عمالت 
رئيسية، 0.4% إلى 90.314 بعد أن المس أعلى مستوى 
فـــي حـــوالـــي أســـبـــوعـــني. وبـــلـــغ الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 

األميركية ألجل عامني 2.453 باملئة يوم الجمعة، وهو 
تصريحات  بفعل   ،2008 أيلول  سبتمبر/  منذ  األعلى 
تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة، صدرت عن بعض 
مسؤولي مجلس االحتياطي الفدرالي )البنك املركزي 
 ،

ً
األمــيــركــي(. وقفز العائد على الــســنــدات األطـــول أجــال

حيث عــزز ارتــفــاع أســعــار السلع األولــيــة الــرهــان على 
ارتــفــاع مــعــدل التضخم فــي الــواليــات املــتــحــدة. وهبط 
ــــى مــســتــويــاتــه فـــي أســبــوعــني مــقــابــل  الـــيـــورو إلــــى أدنـ
الــدوالر، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، 
مع تقليص املستثمرين مراهناتهم القياسية املرتفعة 
قــبــل اجــتــمــاع للبنك املــركــزي األوروبـــــي، فــي األســبــوع 

املقبل حيث من املتوقع إلى حد كبير، أال يبدي صانعو 
ــــى تــغــيــيــر فــــي الــســيــاســة  الـــســـيـــاســـات أي إشــــــــارات إلـ
األولية  بالسلع  املرتبطة  العمالت  وتعرضت  النقدية. 
لــضــغــوط مــن تــراجــع األســهــم الــصــيــنــيــة، حــيــث سجل 
الدوالران األسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياتهما 
ــام الــعــمــلــة  ــ ــل. كـــمـــا ارتــــفــــع أمــ ــ ــ فــــي أســـبـــوعـــني عـــلـــى األقـ
الــيــورو 1.2248 دوالر، وهــو  األوروبـــيـــة، حــيــث ســجــل 
أدنى مستوى للعملة األوروبية املوحدة في أسبوعني، 
في  باملئة   0.39 قـــدره  انخفاض  على  األســبــوع  منهيا 

أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.
)رويترز(

المستثمرون يعودون لشراء الدوالر

تركيا تسحب ذهبها المخزن 
في أميركا

سحب البنك املركزي التركي في 
2017 كامل احتياطيات الذهب، 
التي كان يخزنها في الواليات 

املتحدة، بعد تأزم العالقة بني أنقرة 
وواشنطن، حسبما نقلته وكالة 
»تاس« عن وسائل إعالم تركية.
وذكرت وسائل اإلعالم التركية، 

حسب الوكالة، أن تركيا كانت 
تحتفظ بنحو 28.7 طنا من املعدن 

األصفر النفيس في الواليات 
املتحدة، وجرت إعادة جزء منه 

إلى تركيا، فيما تم تخزين الباقي 
في أوروبا، في بنك إنكلترا، وبنك 

التسويات الدولية في سويسرا.
ولم يصدر بيان رسمي من 

املركزي التركي بهذا الشأن، ما 
يدل على أن عملية النقل تمت 

وسط سرية تامة، إال أن بيانات 
املركزي أظهرت ذلك، حيث أشار 
التقرير املالي للعام 2016 إلى أن 

احتياطيات الذهب املخزنة في 
الواليات املتحدة بلغت 28.689 
طنا، لكن الخانة الخاصة بهذه 

االحتياطيات لم تتضمن في تقرير 
نهاية عام 2017 أي رقم.

)تاس(

نيسان تستغني عن مئات 
الوظائف في بريطانيا

قال مصدر لرويترز أمس الجمعة،  
إن شركة نيسان لصناعة السيارات 

استغنت عن مئات الوظائف في 
مصنعها في ساندرالند، أكبر 

مصنع للسيارات في بريطانيا، 
بينما تسعى للتغلب على تراجع 

في الطلب على السيارات التي تعمل 
بالديزل في أرجاء أوروبا. وتصنع 
نيسان سيارتيها قشقاي وجوك 
في املصنع الواقع في شمال شرق 
إنكلترا لكن املبيعات في بريطانيا، 

ثاني أكبر سوق للسيارات في 
أوروبا، هبطت 35% منذ بداية العام 

الحالي، وهو هبوط أسوأ بكثير 
من مجمل الطلب في القطاع الذي 

انخفض %12. 
)رويترز(

ارتفاع كبير في سهم جنرال 
إليكتريك األميركية 

قفز الربح الفصلي لشركة جنرال 
إلكتريك األميركية، من العمليات 

املستمرة إلى أكثر من ثالثة أمثال 
بدعم من تعزز أنشطتها للطيران 

والرعاية الصحية. وحسب رويترز 
أمس، قالت الشركة إن األرباح 

العائدة للمساهمني من العمليات 
املستمرة ارتفعت إلى 369 مليون 
دوالر في الربع األول املنتهي في 

31 مارس/آذار من 122 مليون 
دوالر قبل عام. وأضافت أن عائد 
السهم من العمليات املستمرة زاد 
إلى أربعة سنتات من سنت واحد. 

وارتفع إجمالي اإليرادات %6.6 
إلى 28.7 مليار دوالر. وصعد 

سهم جنرال إلكتريك %3.9 
لينهي جلسة التداول في بورصة 
وول ستريت عند 14.54 دوالرا. 
ولكن قيمة السهم هبطت بأكثر 

من 50% على مدى االثني عشر 
شهرًا املاضية.

)رويترز(

أخبار

فرنسا: فوضى 
مواصالت 

وسط اإلضرابات

تعاني العاصمة الفرنسية باريس فوضى مواصالت في هذا الربيع وسط إضرابات عمالية مستمرة ملوظفي وعمال املترو الذين يحتجون على مشروع 
إصالح خطوط السكك الحديدية. وبدأ العمال في السكك الحديدية الفرنسية يوم األربعاء إضرابًا ضمن سلسلة من اإلضرابات املخطط لها خالل الشهر 
الجاري، احتجاجا على خطة اإلصالح الحكومية. وعرقل إضراب عمال الشركة املشغلة للقطارات السريعة )تي جي في( وشركة السكك الحديدية الفرنسية 
)اس ان سي اف( بعض خدمات السكك الحديدية ما تسبب بحدوث حالة من الفوضى واالزدحام في جميع أنحاء البالد. كما يشارك عمال مترو األنفاق في 
باريس بهذا اإلضراب حيث تم تشغيل نصف عدد القطارات فقط في خط )ار اي ار( الذي يصل إلى مطار )شارل ديغول( الدولي. وسيرفع مشروع اإلصالح  

إلى مجلس الشيوخ في نهاية مايو/آذار على أن يتم اعتماده نهائيا في مطلع يوليو/ تموز املقبل كحد أقصى.
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الجزائر ـ حمزة كحال

الحكومية  التصريحات  تصاعدت 
فـــي الـــجـــزائـــر، الـــرافـــضـــة انــتــقــادات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــلــحــلــول 
ــــل تــوفــيــر  ــتـــي لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الــــدولــــة مــــن أجـ الـ
سيولة مالية ملواجهة احتياجاتها التمويلية، 
الناجمة عن انخفاض  املــوارد  في ظل تراجع 

أسعار النفط.
ر صندوق النقد، في تقرير له يوم اإلثنني 

ّ
وحذ

املاضي، من أن »الجزائر تتجه مباشرة نحو 
ــيـــة«، مــنــتــقــدا إفــــــراط الــحــكــومــة في  ــالـ أزمـــــة مـ
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــمــويــل غــيــر الــتــقــلــيــدي، ما 
يتسبب في تجاوز نسبة التضخم املستويات 
املعتادة. لكن وزير التجارة، محمد جالب، قال 
»الحكومة  إن  الــســبــت،  أمــس  فــي تصريحات، 
التقليدي لسد  التمويل غير  سترافق تطبيق 
العجز فــي املــيــزانــيــة بــرقــابــة صــارمــة لتفادي 
الـــتـــضـــخـــم«، مــضــيــفــا أن »الـــلـــجـــوء إلـــــى هـــذا 
التمويل هــو خــيــار اقــتــصــادي بــات ضــروريــا 

لتفادي خيار االستدانة الخارجية«.
ــراح صــنــدوق  ــتــ وأضــــــاف جـــــالب، ردًا عــلــى اقــ

النقد الدولي الذي دعا الجزائر إلى االقتراض 
الخارجي ملواجهة نقص عائدات النفط »نحن 
إلى  الــلــجــوء  بــتــفــادي  لنا  فــي وضعية تسمح 

االستدانة الخارجية«.
وجاء أول رد على صندوق النقد يوم الخميس 
املــاضــي عــلــى لــســان وزيــــر الــعــمــل والتشغيل 
ــراد زمــــالــــي، الـــذي  ــ والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، مـ
الــذي  التقليدي  غير  التمويل  »خــيــار  إن  قــال 
الجزائر، عكس  في  نجح  أثيرت ضجة حوله 
ما يحاول صندوق النقد الدولي الترويج له«. 
دول  تتبنى  أن  »يخشى  الصندوق  أن  وتــابــع 
أخرى مثل هذا الخيار، وبالتالي تتخلى عن 
اللجوء إلى االستدانة من مؤسساته«، مؤكدا 
الــدولــيــة،  الــتــي تــدلــي بها الهيئات  أن األرقــــام 

ومنها الصندوق، تنقصها الشفافية«.
وجاءت تحذيرات صندوق النقد، في تقريره 
أحمد  الحكومة  أن كشف رئيس  األخير، بعد 
أويحيى، مطلع األسبوع املاضي، أن »الجزائر 
)نــحــو 19.5  ديــنــار  قــرابــة 2200 مليار  طبعت 
مليار دوالر(، ما سمح للبنك املركزي بإقراض 
ودفــع  املــشــاريــع  لتمويل  العمومية  الــخــزيــنــة 

الديون املستحقة على عاتق الدولة«.
أزمــــة   ،2014 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ الــــجــــزائــــر،  ــيـــش  ــعـ وتـ
اقتصادية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط، 

وفقدانه ما يقرب من 50% من قيمته.
كــمــا تــهــاوت احــتــيــاطــات الــجــزائــر مــن العملة 
نهاية  حــتــى  دوالر  مــلــيــار   97.3 إلـــى  الصعبة 
ــه، مــطــلــع فــبــرايــر/ 2017، حــســب مـــا صــــرح بــ

الجزائر، محمد  بنك  املــاضــي، محافظ  شباط 
لــوكــال، فيما كــانــت االحــتــيــاطــات عــنــد 114.1 
تراجعا  يمثل  مــا   ،2016 نــهــايــة  دوالر  مــلــيــار 
بنحو 16.8 مليار دوالر ما بني نهايتي 2016 
أن  الــــدولــــي  الــنــقــد  ــنـــدوق  ــوقـــع صـ وتـ و2017. 
 %3.5 الجزائري  الخام  الداخلي  النمو  »يبلغ 
بــخــصــوص  مــتــشــائــم  لــكــنــه جــــد  فــــي 2018«، 

السنوات القادمة. 
نهاية  عدلت،  قد  الجزائرية  الحكومة  وكانت 
ــقـــد، ما  ــنـ الـــعـــام املــــاضــــي، قـــانـــون الـــقـــرض والـ
سمح للبنك املركزي بطباعة النقود، لتمويل 
الــداخــلــي  الــديــن  املــشــاريــع الحكومية وســــداد 
ــة ديـــــــون شــــركــــات الـــبـــنـــاء  لـــلـــحـــكـــومـــة، خــــاصــ
العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول 
الـــبـــنـــوك فـــي أزمـــــة ســـيـــولـــة. غــيــر أن الــخــطــوة 
أحــزاب  تلقى معارضة شديدة من  الحكومية 
اآلثار  من  تخوفوا  اقتصاد  سياسية وخبراء 
التضخم  ارتــفــاع  مثل  النقود،  لطبع  السلبية 

وانخفاض قيمة العملة املحلية.
لكن رئيس الحكومة الجزائري، الذي يوصف 
التقليدي«،  غير  »الــتــمــويــل  عملية  بمهندس 
أشــــار إلـــى أن نــســبــة الــتــضــخــم انــخــفــضــت من 
5.6% نهاية 2017 إلى 5.2% في يناير/كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي، ثـــم إلـــى 4.9% فـــي فــبــرايــر/

شباط املاضي، الفتا إلى أن هذه األرقام تؤكد 
تحكم الحكومة في التضخم، عكس تحليالت 

الخبراء.
غير أن صندوق النقد الدولي أكد، في تقريره 
األخير، أن نسبة التضخم املتوقعة مع نهاية 
ويتوقع   ،%7.2 إلــى  قــد تصل  الجارية  السنة 
أن تصل إلى 8.1% في العام املقبل 2019 و%9 
أن »تــعــجــز مــداخــيــل  يــتــوقــع  كــمــا  فـــي 2020، 
ــوازن لــلــمــيــزانــيــة،  ــتــ ــن إعــــــادة الــ ــات عـ ــروقـ املـــحـ
ــفـــاع أســـعـــار الــبــرمــيــل«، منتقدا  حــتــى مـــع ارتـ
الخارجي  الدين  إلــى  اللجوء  الحكومة  رفــض 
تجارب  أن  غير  امليزانية.  فــي  العجز  لتغطية 

القاهرة ـ جيهان عبد الغني

الجديدة عن  املصرية  املــوازنــة  كشفت وثيقة 
املوجه للمصدرين  الدعم  زيــادة مخصصات 
بنحو 54%، ليصل إلى 4 مليارات جنيه )226 
في  مــلــيــار جنيه   2.6 مــقــابــل  دوالر(،  مــلــيــون 
املوازنة الحالية.  وبررت الحكومة زيادة دعم 
املــصــدريــن فــي وثيقة املــوازنــة الــتــي حصلت 
»العربي الجديد« على نسخة منها، بأهمية 
الصادرات في ضبط امليزان التجاري وميزان 

املدفوعات للدولة.
ويبدأ العمل باملوازنة الجديدة 2018 /2019، 
وبحسب  املــقــبــل.  يوليو/تموز  مــن  األول  فــي 
بـــيـــانـــات الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 
الخارجية  التجارة  ارتــفــع حجم  واإلحــصــاء، 
ملــصــر خـــالل الـــعـــام املـــاضـــي 2017 إلـــى 91.8 
مليار دوالر، مقابل 89.8 مليار دوالر فى عام 
مليار   25.8 نــحــو  الـــصـــادرات  ومــثــلــت   .2016

دوالر، مقابل 21.7 مليار دوالر.
ونــصــت املــوازنــة الــتــي تــم توزيعها قبل أيــام 
ملناقشتها،  )الــبــرملــان(  الـــنـــواب  مجلس  عــلــى 
عــلــى تــخــصــيــص 3 مـــلـــيـــارات جــنــيــه )169.5 

العامة  الهيئة  تــصــرف  تحت  دوالر(  مليون 
ــيــــة لــــتــــرفــــيــــق املـــنـــاطـــق  ــنــــاعــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــصــ

الصناعية مقابل 1.4 مليار جنيه.
للحكومة  املوجهة  االنتقادات  حــدة  وتتزايد 
بــســبــب زيـــــادة املــخــصــصــات املــوجــهــة لــدعــم 
رجـــــــــال األعــــــمــــــال وزيــــــــــــادة أجـــــــــور الـــــــــــوزراء 
والبرملانيني، بينما تقلص في املقابل الدعم 
الذي يستفيد منه ماليني الفقراء ومحدودي 

الدخل في البالد.
ــة، أنـــه سيتم  وتــظــهــر بــنــود مـــشـــروع املــــوازنــ
خــفــض إجـــمـــالـــي مــخــصــصــات دعــــم الـــوقـــود 
والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار 
النفطية  املـــواد  دعــم  سيتراجع  حيث  جنيه، 
إلى نحو 89 مليار جنيه )5 مليارات دوالر(، 

مــقــارنــة بــــ 110.1 مــلــيــارات جــنــيــه فـــي الــعــام 
املالي الحالي. كما سيتخفض دعم الكهرباء 
إلــى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في 

املوازنة الحالية 2017/2018.
أعلن  قد  الكهرباء محمد شاكر،  وكــان وزيــر 
يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، رفـــع أســعــار شريحة 
الــكــهــربــاء لــلــمــنــازل واملـــحـــالت الــتــجــاريــة في 
أول يوليو/تموز املقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم 
نــهــائــيــا عـــن الــكــهــربــاء ســيــتــم خـــالل املـــوازنـــة 

العامة في 2021.
ــزيــــادة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي،  وتـــعـــد تــلــك الــ
حيث اعتادت الحكومة املصرية كل عــام مع 
شريحة  أسعار  تحريك  على  امليزانية  بداية 
الكهرباء. وفي املقابل، وافق مجلس النواب، 
وفـــق مــجــلــس الـــنـــواب يـــوم اإلثـــنـــني املــاضــي، 
الـــوزراء  مرتبات  زيـــادة  على  نهائية،  بصفة 
ومـــا فــي حكمهم مــن مــســؤولــني إلـــى 42 ألــف 

جنيه شهريا )2373 دوالرا(.
وتــشــيــر تــكــلــفــة الــــزيــــادة إلــــى أن املــســؤولــني 
سيستحوذون وحدهم على ما يقرب من ثلث 
الزيادة التي اقترحتها الحكومة في مشروع 

املوزانة، والتي تصل إلى 26 مليار جنيه.

الرباط ـ مصطفى قماس

رجــحــت مــصــادر رســمــيــة، أن تــبــرم الحكومة 
اتــفــاقــا جــديــدًا مــع أصــحــاب املخابز  املغربية 
خالل األيام القليلة املقبلة، يهدف إلى وضع 
يحد  ما  القطاع،  لعمل  استرشادية  ضوابط 
من شكاوى املخابز من ارتفاع التكاليف في 
الخبز  بينما يشهد سعر  األخيرة،  السنوات 

املدعم ثباتا عند 1.2 درهم )0.13 دوالر(.
ودخلت الفدرالية الوطنية للمخابز ووزارات 
الفالحة واملالية والداخلية في مفاوضات من 
إلــى اتفاق جديد، خاصة بعد  أجــل الوصول 
أن  اتفاق في 2015، دون  العمل بآخر  انتهاء 

يجري تجديده بينما لم تزد أسعار الخبز.
وشكل سعر الخبز محورًا مهما في االتفاق 
الــجــديــد، وفـــق املـــصـــادر، الــتــي لــم تفصح عن 
اآللية الجديدة التي سيتم العمل بها، وسط 
تحريك  أو  الــخــبــز  أوزان  بتعديل  يتعلق  مــا 
األسعار. ويحصر القانون وزن الخبز املحدد 
ــرام، غير  ــم، فــي 200 غـ ســعــره بنحو 1.2 درهـ
الـــوزن إلى  إلــى خفض ذلــك  أن مخابز تعمد 
التكاليف  ارتفاع  بدعوى  غراما   160 حوالي 

التي تتحملها. 
ــت الحكومة، قبل ســنــوات، الــطــرف عن 

ّ
وغــض

ــى خــفــض األوزان،  لـــجـــوء بــعــض املـــخـــابـــز إلــ

تفاديا للزيادة في سعره، التي تثير مشاعر 
األسر املغربية.

ــادة فـــي ثــمــن الــخــبــز ســبــبــا في  ــزيــ وكـــانـــت الــ
األحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء 
في يونيو/حزيران 1981. ويستهلك املغاربة 
105 ماليني رغيف في اليوم، حسب تقديرات 

فيدرالية املخابز. 
الــتــي تحظي بالدعم  الــدقــيــق  وتــصــل حــصــة 
ــي 6.5 مـــاليـــني قــنــطــار  ــام الـــحـــالـــي إلــ ــعـ فـــي الـ

)القنطار يعادل 100 كيلوغرام(، بعدما كانت 
قبل سنوات في حدود عشرة ماليني قنطار، 
الدولة في  حيث يخضع ذلــك ملراقبة ممثلي 
األقــالــيــم، الــتــي يــفــتــرض فيها الــحــرص على 
ــراض غــيــر تــوفــيــر  ــ ــدم تــوجــيــه الــدقــيــق ألغــ عــ

الخبز املدعم.
وعبرت املخابز عن استعدادها للحفاظ على 
سعر الخبز املدعم في حدود 1.2 درهم، غير 
أنــهــا تطالب بــوضــع قــانــون لــــأوزان، يراعي 

ارتفاع تكلفة اإلنتاج في األعوام األخيرة.
ــز بــثــمــن الــخــبــز  ــابـ وال يــنــشــغــل أربـــــــاب املـــخـ
ــى مـــحـــاصـــرة الــقــطــاع  ــ فـــقـــط، بــــل يـــســـعـــون إلـ
غير الــرســمــي. ويــقــول إسماعيل أيــت بــرايــم، 
صــــاحــــب مـــخـــبـــز تـــقـــلـــيـــدي فــــي الـــــربـــــاط، إنـــه 
غير  القطاع  الحكومة محاربة  على  يتوجب 
الـــرســـمـــي، وإيـــجـــاد قـــانـــون لـــــــأوزان، يــراعــي 
الــســعــر املــعــمــول بــه حــالــيــا، والــــذي ال يــؤدي 
إلــى تحقيق هــوامــش ربــح تساعد على دفع 

مستحقات العمال والضمان االجتماعي.
ــام  ــعــ الــ الــــكــــاتــــب  أوجـــــــامـــــــع،  ــــب  ــالـ ــ طـ ورأى 
 )األمـــــني الـــعـــام( لــفــيــدرالــيــة أربـــــاب املــخــابــز 
الــعــصــريــة والــتــقــلــيــديــة، أنـــه يــمــكــن لــلــدولــة 
التنازل عن بعض من اإليــرادات الضريبية 
التي تطالب بها املخابز، مقابل إعادة فتح 

املنشآت املفلسة.

مأزق طباعة 
النقود

المغاربة يستهلكون 105 ماليين رغيف يوميا 
)فرانس برس(

الحكومة ترفع دعم المصدرين %54

اتفاق حكومي مع المخابز لضبط األسعار

الجزائر تهاجم صندوق النقد 
النتقاده إجراءات توفير األموال

خطة خمسية لتطوير القطاع 
وتوفير 95 ألف فرصة عمل

وجهت الحكومة 
الجزائرية انتقادات حادة 

إلى صندوق النقد 
الدولي، مشيرة إلى أنه 

يسعى إلى دفعها نحو 
االقتراض الخارجي، وذلك 

ردًا على التحذيرات من 
تداعيات طباعة النقود 

مصر مالية

المغرب

%4
ــحــكــومــة  ــدف ال ــه ــت ــس ت
ــادة الــنــاتــج  ــ الــكــويــتــيــة زيـ
من   %4 بنسبة  الــمــحــلــي 
ــاع  ــط خـــــال تـــطـــويـــر ق
سيؤدي  الـــذي  الــســيــاحــة، 
استثمارات  استقطاب  إلــى 
 32 بنحو  متوقعة  أجنبية 
السنوات  خال  دوالر  مليار 

الخمس المقبلة.

تحقيق

احتياطات النقد األجنبي 
تتراجع إلى 97.3 مليار 

دوالر بنهاية 2017

أعداد المسافرين في 
مطار الكويت ارتفعت إلى 

أكثر من 10 ماليين شخص

تستهدف الخطة توطين 
األموال وتسويق الكويت 

كوجهة سياحية

25.8 مليار دوالر 
صادرات مقابل واردات 

بـ 66 مليارًا

الكويت ـ محمود بدير

حصلت  حكومية،  وثيقة  كشفت 
الــجــديــد«، على نسخة  »الــعــربــي 
منها، عن خطة حكومية لتنمية 
ليوفر  الــكــويــتــي،  السياحة  قــطــاع  وتــطــويــر 
نــحــو 95 ألــــف وظــيــفــة لــلــشــبــاب الــكــويــتــي 
إلى 2023. وأظهرت  الفترة من 2019  خالل 
الــوثــيــقــة الــحــكــومــيــة الـــصـــادرة عــن مجلس 
ــوزراء الــكــويــتــي أن خــطــة تــطــويــر قــطــاع  ــ ــ الـ
ــادة  ــ ــكـــويـــت تــســتــهــدف زيـ الـــســـيـــاحـــة فــــي الـ
املـــدى القصير بنحو  املــحــلــي عــلــى  الــنــاتــج 
2%، مع إمكانية رفعها إلى 4%، من خالل 
تطوير القطاع الذي سيدفع إلى استقطاب 
اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة مــتــوقــعــة بــنــحــو 32 

مليار دوالر، خالل الـ5 سنوات املقبلة. 
وتسعى الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع 
الــســيــاحــة لــديــهــا، لــكــونــه مــــوردًا اقتصاديا 
ــد الـــوســـائـــل  ــ ــــى كـــونـــه أحـ مـــهـــمـــا، إضــــافــــة إلـ
تجاري  مركز  إلــى  الــبــالد  لتحويل  الداعمة 
ــالــــي، وإلبـــــــراز الـــوجـــه الـــحـــضـــاري لــهــا،  ومــ
وذلك انطالقا من خطتها التنموية الواعدة 
إلـــى  ــادًا  ــنــ ــتــ واســ  ،»2035 ــدة  ــديــ جــ ــويــــت  »كــ

تراثها وموقعها الجغرافي. 
الــــــــــــــوزارات  أن  إلــــــــى  الــــوثــــيــــقــــة  وأشــــــــــــــارت 
واملؤسسات املعنية في الكويت تعمل حاليا 
ــر الـــالزمـــة لــتــنــمــيــة قــطــاع  ــ ــع األطـ عــلــى وضــ
يرتكز  مــســتــدام،  بشكل  الكويتي  السياحة 
املتميزة،  والثقافة  األصيلة  التقاليد  على 
ليعود بالفائدة على أبنائها املواطنني، من 
خالل تأمني فرص عمل، وتعزيز االستثمار 
في هذا القطاع الحيوي الواعد الذي يرتكز 

على مقومات عدة وأسس قوية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول حــمــد الــعــدوانــي، 
رئــيــس وحــــدة األعـــمـــال االســتــراتــيــجــيــة في 
املــركــز الــدولــي لــالســتــشــارات االقــتــصــاديــة، 
إنـــه عــنــد الــحــديــث عــن الــســيــاحــة والــتــرفــيــه 
ــه يـــتـــبـــادر  ــ ــإنـ ــ ــت، فـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــــوق فـــــي الـ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
إلــــى األذهـــــــان ســــوق املـــبـــاركـــيـــة ذو الــعــبــق 
فبراير«،  »هال  ومهرجان  األصيل،  التراثي 
واملـــجـــمـــعـــات الـــشـــهـــيـــرة، وســـاحـــل الــخــلــيــج 
ــذي تــتــنــاثــر عــلــى طــولــه الــعــديــد  الــعــربــي الــ

مـــن مــعــالــم الــكــويــت الــشــهــيــرة، مــثــل أبـــراج 
الــكــويــت، وســــوق شــــرق، و»مـــاريـــنـــا مـــول«، 
واملركز العلمي، واملنتزه املائي »أكوابارك«، 
والـــجـــزيـــرة الـــخـــضـــراء، وجــمــيــعــهــا عــوامــل 
إيــجــابــيــة مـــن املــمــكــن أن تــســاعــد فـــي خطة 
الحكومية لتطوير وتنمية قطاع السياحة 

الكويتي. 
»العربي  ويضيف العدواني، خالل حديثه لـ
الــــجــــزر  ــر  تــــطــــويــ مـــــشـــــروع  أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
الــكــويــتــيــة ســيــكــون بــمــثــابــة نــقــلــة سياحية 
للبالد، وسيكون له بالغ األثر على القطاع؛ 
نــــظــــرا لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي ســــتــــقــــام عــلــيــهــا 
 والشركات األجنبية واالستثمارات الدولية 
ــــالل هـــذا  الـــتـــي ســيــتــم اســتــقــطــابــهــا مــــن خـ
ــدرت تــكــالــيــفــه  ــ ــ ـ

ُ
ــــذي ق ــروع الـــضـــخـــم، الــ ــشــ املــ

عــن   
ً
فـــضـــال دوالر،  مــلــيــار   450 مـــن  بــأكــثــر 

تــوفــيــر فـــرص عــمــل ملـــا يــزيــد عـــن 200 ألــف 
وظيفة للكويتيني. 

وتــنــتــشــر فــي أنــحــاء الــكــويــت بــعــض اآلثـــار 
ــات الــكــويــت  ــوابـ واملــــواقــــع الــتــراثــيــة، مــثــل بـ
وجــــزيــــرة فــيــلــكــا وقـــصـــر الــســيــف والــقــصــر 

األحــمــر، إلــى جانب عــدد مــن املتاحف. كما 
تـــوجـــد، فـــي مـــا يــخــص الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة، 
الطبيعية،  األحــمــد  صــبــاح  الشيخ  محمية 

ومحمية جابر األحمد البحرية.
ــتـــخـــصـــص فــي  ويـــــرجـــــع شــــريــــف زايـــــــــد، املـ
الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاحـــيـــة بــــالــــكــــويــــت، خــــالل 

ــع  ــراجــ ــد«، تــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ ــه لـ ــثــ ــديــ حــ
خالل  الكويتي،  السياحة  بقطاع  االهتمام 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، إلــــى انــشــغــالــهــا خــالل 
بالوضع  والتسعينيات  الثمانينيات  فترة 
ــادي، مـــا جــعــل االهــتــمــام  ــتـــصـ األمـــنـــي واالقـ
بــالــســيــاحــة ضــعــيــفــا نــســبــيــا، إلــــى أن عــاد 
االهــتــمــام الــحــكــومــي بــهــذا الــقــطــاع فــي عــام 
السياحة في وزارة  2002، مع إنشاء قطاع 
اإلعــالم، ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة فــي عـــام 2006. ويــضــيــف زايـــد، 
أن هناك ضرورة بأن يهتم قطاع السياحة 
ــنــــويــــع األنـــشـــطـــة  الـــكـــويـــتـــي بـــتـــشـــجـــيـــع وتــ
الــتــعــاون والــشــراكــة  واالعــتــمــاد على منهج 
فـــي مــخــتــلــف املـــؤســـســـات ذات الــصــلــة، مع 
الربط الدولي مع كبرى املؤسسات الدولية، 
قطاع  تنشيط  فــي  املعايير  أعــلــى  لتطبيق 
الــســيــاحــة الـــكـــويـــتـــي، خــصــوصــا أن هــنــاك 
مميزات وفرصا تمتاز بها الكويت مقارنة 

بالدول املجاورة. 
لــبــنــاء قطاع  ويــرجــع تــاريــخ اللبنة األولـــى 
فترة استقاللها،  إلى  الكويت  السياحة في 

وتحديدًا بعد مــرور عــام واحــد على إعالن 
الفنادق  تــم تأسيس شــركــة  إذ  االســتــقــالل، 
إلى منظمة  الكويتية عام 1962، وانضمت 

السياحة العاملية في العام التالي.
ــامـــة  ــــى إقـ ــا ســــارعــــت دولـــــــة الــــكــــويــــت إلــ ــمـ كـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة، 
ومــنــهــا مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي، وشــبــكــات 
ــتــــطــــورة، واألنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة،  ــطــــرق املــ الــ
واملسارح ودور السينما، والحدائق العامة 

والشاليهات )منازل االصطياف(.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يـــقـــول أحـــمـــد الــــــــراوي، 
»العربي  الخبير االقتصادي، خالل حديثه لـ
الجديد«، إن هناك ضرورة إلشراك القطاع 
الخاص في تنمية قطاع السياحة الكويتي 
جنبا إلـــى جــنــب الــقــطــاع الــحــكــومــي، وهنا 
يـــبـــرز دور شـــركـــة املـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــخــصــص فـــي دعـــم هــذا 
القطاع بقوة، إذ تشرف على مواقع سياحية 
ومرافق ترفيهية عدة، وفي مقدمتها أبراج 
الكويت، ويحتوي هذا املشروع على ثالثة 

أبراج رئيسية.
كــمــا أن هــنــاك املــديــنــة الــتــرفــيــهــيــة ومــنــتــزه 
ــعـــب الــــبــــحــــري والــــشــــواطــــئ الـــبـــحـــريـــة  الـــشـ
الـــســـيـــاحـــيـــة ومـــجـــمـــع أحــــــــواض الــســبــاحــة 
ــراء،  ــرة الــــخــــضــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــزلــــج والـ ــتــ ــة الــ ــ ــالـ ــ وصـ
عليها  إذ  السياحية،  االمــاكــن  من  والعديد 
الــخــاصــة في  الــشــركــات  ــراك  العمل على إشـ
ــبـــرات الــقــطــاع  عــمــلــهــا، واالســـتـــفـــادة مـــن خـ

الخاص في هذا املجال الحيوي.
ومــــن بـــني املــعــالــم الـــجـــاذبـــة بــــرج الــتــحــريــر 
الكويت، وهو ثاني  الذي يرمز إلى تحرير 
أطــــول مــبــنــى فـــي الــكــويــت، بـــدأ بـــنـــاؤه قبل 
ــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت فـــي 2 أغــســطــس  ــغـ الـ
وهـــو  ــتـــحـــريـــر،  الـ بـــعـــد  ــتــــؤنــــف  واســ  ،1990
واحــد من أطــول أبــراج االتــصــاالت السلكية 
ــث يــبــلــغ  ــيــ ــي الـــــعـــــالـــــم، حــ ــ ــة فــ ــيــ ــكــ ــلــ  والــــالســ
طوله 372 مــتــرا، وهــو أطــول مــن بــرج إيفل 

ب 40 مترًا.
وتعول الكويت على كثير من االستثمارات، 
ــار فـــــي الـــســـيـــاحـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا االســ
وتـــبـــنـــي ســـيـــاســـات داعــــمــــة لـــقـــطـــاع الــســفــر 
والــســيــاحــة، بــهــدف خــفــض نــســب الــبــطــالــة، 
وتخفيف  القومي،  الدخل  مصادر  وتنويع 
االستثمار  النفط، وتشجيع  على  االعتماد 
السياحية،  املــشــروعــات  إقــامــة  على  املحلي 
باعتبارها صناعة تعمل على تنمية الكثير 
مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة املــتــصــلــة بها. 
ــك إلـــى جــانــب تخفيض نــســب مــعــدالت  وذلـ
تــســرب األمــــــوال إلــــى الــــخــــارج، والــتــســويــق 
للكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا.

ــهـــدت اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــســيــاحــي  وشـ
الكويت زخما، مع  األمــد في دولــة  البعيدة 
ارتفاع أعداد املسافرين عبر املطار إلى أكثر 

من 10 ماليني مسافر سنويا. 
وذلك تماشيا مع خطط البالد الرامية إلى 
التحتية الخاصة  تطوير وتوسعة بنيتها 
بالنقل، والتي تتنوع بني مشروع توسعة 
مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي »مــبــنــى الـــركـــاب 2« 
ــادة قـــدرة املــطــار ليسع 25  الــهــادف إلـــى زيــ
مــلــيــون راكــــب، إضــافــة إلـــى مــشــاريــع أخــرى 
واعــــدة مــثــل أنــظــمــة الــنــقــل الــســريــع »مــتــرو 
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة،  ــكــــة الــــســ ــبــ ــــت« وشــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
وجــمــيــعــهــا تـــنـــدرج فـــي الــخــطــة الــتــنــمــويــة 

»كويت جديدة 2035«. سياحة الكويت
خطة  عن  منها،  نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت  حكومية،  وثيقة   كشفت 
للشباب  وظيفة  ألف   95 نحو  ليوفر  الكويتي،  السياحة  قطاع  وتطوير  لتنمية   حكومية 

الكويتي، خالل الفترة )2019 - 2023(.
إصاح تدريجي لجذب االستثمارات

بــاده تعمل على  الحجرف، إن  الكويتي، نايف فــاح  املالية  قــال وزيــر 
اإلصــــاح الــتــدريــجــي، بــهــدف خــلــق اقــتــصــاد وطــنــي مــســتــدام، وجــذب 
الــكــويــت تشهد عملية إصــاح  الــحــجــرف، أن  االســتــثــمــارات. وأوضــــح 
ليكون  الحكومي  اإلنفاق  إعــادة توجيه  اقتصادي موسع، ترتكز على 
الــنــاتــج القومي  الــخــاص مــن  الــقــطــاع  أكــثــر فاعلية، وعــلــى زيـــادة نسبة 
اإلجمالي، من خال دعمه وتحفيزه ليستعيد دوره الريادي في تنمية 
فــي جلسة  الحجرف، خــال مشاركته  االقــتــصــاد. جــاءت تصريحات 
االستثمار،  وفــرص  الكويتي  االقتصاد  حــول  ومغلقة  حوارية خاصة 

ظمت من قبل غرفة التجارة األميركية في واشنطن، وفق بيان صادر 
ُ
ن

مشاركة  هــامــش  على  الجلسة  وانــعــقــدت  الكويتية.  املــالــيــة  وزارة  عــن 
النقد  البنك وصندوق  الربيع السنوية ملجموعة  الكويت في اجتماعات 
الدوليني في واشنطن. كان تقرير حكومي صادر في وقت سابق من 
إبريل/نيسان الجاري، قد أشار إلى تحسن مرتبة الكويت في مؤشرات 
وزيــادة  األخيرة،  الثاث  السنوات  األعمال خال  وممارسة  التنافسية 
وسرعة  وقــت  لخفض  اإللكترونية  الحكومة  خدمات  استخدام  فــرص 
إنجاز املعامات، ما كان له األثر اإليجابي في جذب استثمارات أجنبية.

صندوق النقد مع بعض دول املنطقة، السيما 
الحكومات  من  العديد  أثــارت مخاوف  مصر، 
ــنـــي مــــقــــتــــرحــــات الـــــصـــــنـــــدوق، والــــتــــي  ــبـ مـــــن تـ
ــا إلــــى إغـــــراق الـــــدول الــتــي تبنت  أدت بـــدورهـ
ســيــاســاتــه فــي الـــديـــون الــخــارجــيــة وتفاقمت 
معدالت التضخم وتهاوت العملة املحلية أمام 

العمالت األجنبية، وفق مسؤول مصرفي.
وكانت القاهرة قد أبرمت اتفاقا مع صندوق 

الــنــقــد، فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2016، 
القتراض 12 مليار دوالر يصرف على ثالث 
ســـنـــوات، مــقــابــل تنفيذ بــرنــامــج اقــتــصــادي 
العمالت  أمــام  الجنيه  سعر  تحرير  تضمن 
األجــنــبــيــة، وخــفــض دعـــم الــطــاقــة تــدريــجــيــا 
رفــع أسعار  إلغائه تماما عبر  إلــى  وصـــوال 
العاملني  عدد  وتقليص  والكهرباء،  الوقود 
في الجهاز اإلداري للدولة، وفرض املزيد من 

الضرائب لزيادة إيراداتها. وتهاوى الجنيه 
إلى  الـــدوالر  ليقفز  األجنبية،  العمالت  أمــام 
ما يقرب من ضعف قيمته قبل تحرير سعر 
مستويات  إلـــى  التضخم  وارتــفــع  الــصــرف، 
غير مسبوقة، كما زاد الدين الخارجي بأكثر 
مــن 33% فــي غــضــون عـــام واحــــد، ليتخطى 
80 مليار دوالر بنهاية 2017، وفق بيانات 

البنك املركزي املصري.
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