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زيادة رواتب المصريين أمام البرلمان
القاهرة ــ العربي الجديد

املصري  الــنــواب  مجلس  يصوت 
ــلـــثـــي عـــدد  نـــهـــائـــيـــا، بـــأغـــلـــبـــيـــة ثـ
أعــــضــــائــــه األحـــــــــد املــــقــــبــــل، عــلــى 
العسكرية  املعاشات  زيـــادة  قــانــون  مــشــروع 
ــارًا مـــن مطلع  ــبـ ــتـ ــة، اعـ ــائــ بــنــســبــة 15 فـــي املــ
للمعاشات  بالنسبة  املــقــبــل،  يــولــيــو/تــمــوز 
املستحقة قبل هذا التاريخ، واملقررة بقانون 
ــأمــــن واملــــعــــاشــــات لـــلـــقـــوات  ــتــ ــد والــ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
املسلحة، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من 
املعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه. 
التاسعة على معاشات  الــزيــادة  وتعد هــذه 
ــــب الــعــســكــريــن مــنــذ وصـــول الرئيس  ورواتـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى الــحــكــم، مــقــابــل 
خــمــس زيــــادات عــلــى مــعــاشــات املــدنــيــن، إذ 
أقر مجلس النواب ثالث زيــادات مجموعها 
40 في املائة على املعاشات العسكرية خالل 

األعــــــــوام الـــثـــالثـــة املـــاضـــيـــة، ســبــقــتــهــا ســتــة 
قــــرارات رئــاســيــة بــزيــادة مــعــاشــات ورواتـــب 

العسكرين.
الــنــواب أيضا على زيــادة  ويــصــوت مجلس 
املــعــاشــات املــدنــيــة، يـــوم اإلثــنــن بنسبة 15 
فــي املــائــة اعــتــبــارًا مــن مطلع يــولــيــو أيــضــا، 
ألصحاب املعاشات املستحقة، مع رفع الحد 
األدنى للمعاش الشهري من 750 جنيها إلى 
900 جنيه، شاملة الزيادات واإلعانات، على 
أن تتحمل الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة األعــبــاء 
املــالــيــة املــتــرتــبــة عــلــى تنفيذ هـــذه الـــقـــرارات. 
ــال مــمــثــل وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي،  وقــ
ــادة املــعــاشــات بــنــســبــة 15 في  ــ إن تــكــلــفــة زيـ
قدر سنويا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، 

ُ
املائة ت

بإجمالي 9.8 مالين مستفيد.
وقال تقرير لجنة القوى العاملة في البرملان، 
إن الدعم االجتماعي ألصحاب املعاشات أمر 
الــدولــة بمقتضى املــبــادئ التي  واجـــب على 

استقرت عليها الدساتير املتعاقبة. وأشارت 
اللجنة إلــى أن الــهــدف مــن مــشــروع القانون 
هــــو تــحــســن أوضـــــــاع أصــــحــــاب املـــعـــاشـــات 
في مواجهة ارتــفــاع األســعــار، بوصفهم من 
أصــحــاب الـــدخـــول املـــحـــدودة، الفــتــة إلـــى أن 
ــزام صـــراحـــة بــتــحــمــل الــخــزانــة  ــتـ املـــشـــروع الـ
على  املترتبة  املالية  األعــبــاء  للدولة  العامة 
ــال إظــــهــــار تــقــاريــر  ــ تــنــفــيــذ أحـــكـــامـــه، فــــي حـ
فــحــص املـــركـــز املـــالـــي لــصــنــدوقــي الــتــأمــن 

واملعاشات عجزًا اكتواريا بهما.
وقالت اللجنة إن قسم التشريع في مجلس 
الدولة رأى حذف البند )ج( من املادة األولى 
مــن مــشــروع الــقــانــون، الـــذي ينص على أنه 
»ال تزيد قيمة الزيادة في املعاش عن نسبة 
الزيادة، منسوبة إلى مجموع الحد األقصى 
الشهري  واملتغير  األساسي  االشتراك  ألجر 
مــن شبهة  ملــا يعتريها   ،»2019/ 6/ 30 فــي 
عـــوار دســتــوري، ألنــهــا وضــعــت حــدًا أقصى 

لــلــزيــادة يخل بمبدأ املــســاواة بــن أصحاب 
املـــراكـــز الــقــانــونــيــة املــتــمــاثــلــة فــي استحقاق 
الدولة  مجلس  عــن  اللجنة  ونقلت  الــزيــادة. 
ــا مـــراجـــعـــة  ــهــ ــة بــ ــوطــ ــنــ ــة قــــضــــائــــيــــة مــ ــ ــهـ ــ )جـ
ــــذا الــبــنــد  ــــذف هـ الـــتـــشـــريـــعـــات(، قـــولـــه إن حـ
للزيادة  املستحقن  »يستهدف عدم حرمان 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى كـــامـــل نــســبــتــهــا، ألنــهــا  مـ
زيــــادة مــقــررة ألصــحــاب املــعــاشــات جميعا 

بنسبة واحدة من دون تمييز.
السلع  املرتقب في أسعار  التضخم  ويلتهم 
ــرار رفــع  ــ والـــخـــدمـــات كـــافـــة، عــقــب تــطــبــيــق قـ
أسعار الوقود والكهرباء، الزيادة املحدودة 
ــرًا ألصـــحـــاب  ــ ــيـ ــ ــا الـــســـيـــســـي أخـ ــ ــرهـ ــ ــتــــي أقـ الــ
املعاشات بنسبة 15%، أو بالنسبة لرواتب 
الجهاز اإلداري للدولة، والتي  العاملن في 
شملت رفع الحد األدنى لألجور بالدولة من 
1200 جنيه شهريا إلى ألفي جنيه، ومنحهم 

عالوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها.

الرباط ـ مصطفى قماس

التابعة  الـــدراســـات  ــة أنجزتها مــديــريــة  أكـــدت دراسـ
ــه يفترض  لـــــوزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة املــغــربــيــة، أنـ
بــاملــصــارف املــغــربــيــة تــركــيــز حــضــورهــا فــي الــســوق 
األفـــريـــقـــيـــة عــبــر تــوســيــع نــشــاطــهــا إلــــى الــصــيــرفــة 
اإلسالمية، والتالؤم مع التحول الذي أحدثه الهاتف 
النقال في قطاع الصيرفة مع املراهنة على الشركات 
املصارف  الــدراســة  وأوصـــت  واملتوسطة.  الصغيرة 
املغربية العاملة في أفريقيا، بتبني استراتيجيات 
بالقارة  استثماراتها  مــردوديــة  زيـــادة  إلــى  تفضي 

السمراء، التي أضحت وجهة مفضلة لتلك املصارف 
ــرورة دعــم  ــ ــــددت عــلــى ضـ ــوام األخـــيـــرة. وشـ ــ فـــي األعــ
املصارف املغربية لحصة أموالها الذاتية في فروعها 
األفــريــقــيــة، الــتــي تــظــل دون املــســتــوى املــســجــل لــدى 
االستثمارات  لت 

ّ
ومث القارة.  في  املنافسة  املصارف 

املــبــاشــرة لــلــمــصــارف ضــمــن مــجــمــل االســتــثــمــارات 
املغربية في القارة السمراء نسبة 52.2 في املائة من 
 2007 بن  املمتدة  الفترة  في  االستثمارات  إجمالي 

و2017، لتصل إلى حوالي 1.8 مليار دوالر.
ــبــــرى عــمــلــيــة  ــــارف مـــغـــربـــيـــة كــ ــــصـ ــة مـ ــــود ثــــالثــ ــقـ ــ وتـ
السمراء، ممثلة في مجموعة  القارة  االستثمار في 

للتجارة  املــغــربــي  والــبــنــك  الشعبي،  املــركــزي  البنك 
الخارجية ألفريقيا ومجموعة التجاري وفا بنك، إذ 
إن املصارف الثالثة تغطي 25 بلدًا أفريقيا. ووصلت 
السمراء  القارة  في  املغربية  املصارف  لدى  الودائع 
حتى 2017، إلى حوالي 19 مليار دوالر، فيما  تبلغ 
القروض املوزعة من قبلها أكثر من 16 مليار دوالر. 
وتتصور الدراسة أنه يمكن التركيز من أجل تنمية 
أنــشــطــة الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة عــلــى بـــلـــدان أفــريــقــيــة 
والكاميرون ونيجيريا. وقال  السنغال ومالي  مثل 
محمد ملن مباكي، رئيس معهد التمويل اإلسالمي، 
األفريقية  التقاليد  تــوافــق  اإلســالمــيــة  الصيرفة  أن 

الــقــائــمــة عــلــى الــتــضــامــن، وخــصــوصــا أنــهــا تــحــرم 
املــضــاربــة والــفــوائــد واإليــــرادات اآلتــيــة مــن قطاعات 

غير شرعية. 
ــة تــســتــجــيــب  ــيــ ــة اإلســــالمــ ــرفـ ــيـ ــلـــى أن الـــصـ وأكـــــــد عـ
لـــحـــاجـــيـــات الــــبــــلــــدان الــــســــائــــرة فــــي طـــريـــق الــنــمــو، 
لتمويل  فرصة جديدة  تمنح  اإلسالمية  فالصكوك 
ــة أن  مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. واعـــتـــبـــرت الــــدراســ
ــة تـــتـــوفـــر عـــلـــى إمــــكــــانــــات مــهــمــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــســــوق األفـ الــ
للصيرفة اإلســالمــيــة... الــتــي وصــلــت أصــولــهــا إلــى 
فــي 2016، وهو  العالم  فــي  حــوالــي 90 مليار دوالر 

رقم ينتظر أن يقفز إلى 180 مليار دوالر في 2020.

الصيرفة اإلسالمية المغربية مطالبة بالتوسع أفريقيًا

التلويح برسوم إضافية على 
الصين

هدد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بفرض رسوم أخرى على 

سلع صينية بقيمة 300 مليار 
دوالر »على األقل«، لكنه قال 

إنه يعتقد أن الصني واملكسيك 
تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما 

التجاري مع الواليات املتحدة. وأبلغ 

ترامب الصحافيني الخميس »في 
محادثاتنا مع الصني، يحدث الكثير 
من األمور املثيرة لالهتمام. سنرى 

ما سيحدث. قد أزيد 300 مليار 
دوالر أخرى على األقل، وسأفعل 
ذلك في الوقت املناسب«، دون أن 
يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

خفض توقعات النمو في 
الجزائر

خفض البنك الدولي توقعات النمو 
في الجزائر خالل 2019 بنسبة 

0.4 في املائة، حيث أشار إلى 
أن نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

سيحقق نسبة 1.9 في املائة، وفقا 
لتقرير »التوقعات االقتصادية 

العاملية«. كما غير البنك توقعاته 
للعامني املقبلني، حيث يتوقع نمًوا 

بنسبة 1.7 في املائة في عام 2020 
و1.4 في املائة في عام 2021، في 
حني توقع في كانون الثاني/يناير 
املاضي، نمًوا مستقًرا بنسبة 1.8 
في املائة في عامي 2020 و2021.

السعودية تريد سعرًا أعلى 
للنفط

قال الرئيس الروسي فالديمير 
بوتني إن سعر النفط بني 60 و65 

دوالرًا للبرميل يناسب روسيا. 
وأضاف بوتني، أن السعودية 

تريد سعرًا أعلى للنفط، ويجب 
أن يوضع في الحسبان انخفاض 
إنتاج النفط في إيران وفنزويال، 
واملشكالت في ليبيا ونيجيريا. 

وتابع: »لدينا خالفات بشأن 
السعر العادل للنفط، لكننا سنتخذ 

قرارًا موحدًا مع الزمالء في أوبك«.

ارتفاع الطلبيات الصناعية 
األلمانية

زادت الطلبيات الصناعية األملانية 
 من املتوقع في أبريل/ 

ً
أكثر قليال

نيسان، بما يشير إلى صمود 
أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم 
من الظروف املعاكسة الناجمة عن 
النزاعات التجارية والضبابية التي 

تكتنف خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي. وأظهرت بيانات أصدرها 

مكتب اإلحصاءات الخميس أن 
الناتج الصناعي زاد 0.3 في املائة 

على أساس شهري. 

مشاكل في بوينغ 777 إكس
قال مسؤول تنفيذي كبير في 

بوينغ إن جهود الشركة لبناء أكبر 
طائرة ذات محركني في العالم، 

الطائرة 777 إكس، ما زالت تواجه 
تحديات فيما يتعلق باملحرك 

التوربيني الجديد جي.إي9 إكس 
من جنرال إلكتريك، بعد تأخيرات 
في تجميعه، إضافة إلى مشكالت 

في أجنحة الطائرة املصنعة من 
ألياف الكربون، ما يهدد التزام أكبر 

صانع طائرات في العالم بدخول 
الطائرة الخدمة في 2020.

أخبار

ال اندماج 
بين »فيات« 

و»رينو«

أعلنت شركة فيات كرايسلر تخليها عن عرض االندماج البالغة قيمته 35 مليار دوالر لشركة رينو الفرنسية، ملقية باللوم في ذلك على الساسة الفرنسين، 
مما دفع أسهم الشركتن للهبوط الحاد الخميس بنسبة 1.9% و7.1% على التوالي. وعزت فيات السبب إلى املشهد السياسي الفرنسي في إفشال الصفقة 
التاريخية التي كانت ستتمخض عن إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بعد تويوتا وفولكسفاغن. واتخذت فيات قرارها بعدما سعت 
فرنسا إلى إرجاء قرار بشأن الصفقة بهدف نيل تأييد نيسان اليابانية، املتحالفة مع رينو. كذا ضغطت الحكومة الفرنسية للحصول على ضمانات بأن 

فرنسا لن تخسر وظائف، وبشأن توزيع أرباح على مساهمي رينو بما في ذلك الحكومة.

اقتصاد
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اقتصاد

A

عمان ـ زيد الدبيسية

ــة  ــيــ أثــــــار قــــــرار الـــحـــكـــومـــة األردنــ
فــــرض ضــريــبــة مــقــطــوعــة ثــابــتــة 
ــات الــــنــــفــــطــــيــــة،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــى املــ ــ ــلــ ــ عــ
ــــى 100 فــــي املــــائــــة عــلــى  وبــنــســبــة تـــصـــل إلـ
ــقــــادات واســــعــــة مــن  ــتــ ــــاف، انــ ــنـ ــ بـــعـــض األصـ
ــأن االقــــتــــصــــادي،  قـــبـــل مــخــتــصــن فــــي الــــشــ
القرار يقوم على  أن  رأوا  الذين  واملواطنن 
وزيـــادة  كــبــيــرة،  أعــبــاًء  املستهلكن  تحميل 
أكـــــــالف اإلنـــــتـــــاج بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــخــتــلــف 

القطاعات االقتصادية.
واعــتــبــر خــبــراء أن الــحــكــومــة بــرئــاســة عمر 
الــرزاز قد نكست بوعودها، في عدم فرض 
ــنـــن خــــالل الــعــام  أي ضـــرائـــب عــلــى املـــواطـ
عدة  اتخذت  بعدما  املقبل،  والــعــام  الحالي 
قــرارات تضمنت زيادة الضرائب على عدد 
كبير مــن الــســلــع، إضــافــة إلــى إقـــرار قــانــون 
رفعا  يتضمن  بما  الجديد  الــدخــل  ضريبة 
ــديـــد مــن  ــعـ لــلــضــريــبــة عــلــى املـــواطـــنـــن، والـ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة وتــوســيــع قــاعــدة 

األفراد الخاضعن لضريبة الدخل.
ــام  ــ ــل أيــ ــبــ ــة األردنـــــــيـــــــة قــ ــومــ ــكــ ــحــ وأقـــــــــــرت الــ
النفطية،  املشتقات  على  مقطوعة  ضريبة 
بــهــدف تثبيت الــعــائــدات إلــى الــخــزيــنــة من 
املــــحــــروقــــات الــــتــــي كــــانــــت تــتــغــيــر بــحــســب 
ــفـــاض أو ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا مــحــلــيــا،  انـــخـ
ــعــــار الـــعـــاملـــيـــة. وأقــــر  تــبــعــا ملـــتـــغـــيـــرات األســ
مجلس الوزراء نظاما معداًل على الضريبة 
ــة عــلــى  ــبـ ــريـ ــــرض ضـ ــل فــ ــمـ ــة، ويـــشـ ــاصــ ــخــ الــ

تونس ـ إيمان الحامدي

السوق  إلى  املصرية  البطاطا  استيراد  يثير 
ــزارعــــن، مــمــا اعــتــبــروه  الــتــونــســيــة غــضــب املــ
إغــراقــا للسوق بــاالســتــيــراد الــعــشــوائــي على 
املــزارعــون  ويتهم  التونسي.  اإلنــتــاج  حساب 
الــجــهــات الــرســمــيــة بــاالنــحــيــاز ملــســتــورديــن 
نافذين وتسهيل عمليات استيراد منتجات 
ــة تـــوفـــيـــرهـــا  ــيـ ــتـــونـــسـ تـــســـتـــطـــيـــع الــــــزراعــــــة الـ
ــل. ويـــزيـــد اســـتـــيـــراد املــنــتــجــات  ــ وبـــأســـعـــار أقـ
الفالحية مــن األزمـــة املحتدمة بــن املــزارعــن 

بغداد ـ سالم الجاف

عــاد الــحــديــث فــي الــعــراق عــن قــرب تطبيق 
قرار أصدرته هيئة املنافذ الحدودية العام 
السيارات  اســتــيــراد  بمنع  يقضي  املــاضــي 
الــــعــــراق  ــة. اذ يـــعـــد  ــعــــطــــوبــ ــة املــ ــيــ ــيــــركــ األمــ
فـــي مــقــدمــة بـــلـــدان الـــشـــرق األوســــــط الــتــي 
تستورد هــذا الــنــوع مــن الــســيــارات بسبب 
السيارات  أن تخضع  بعد  أسعارها  تدني 
املستوردة للصيانة في بلد املنشأ، أو في 
دولــة أخــرى تعرف بالدول الوسيطة، قبل 

دخولها إلى العراق.
الحدودية  املنافذ  فــي هيئة  مــســؤول  وأكـــد 
في حديث مع »العربي الجديد » أن القرار 
غــضــون شهرين،  فــي  تطبيقه  الـــذي سيتم 
ويــقــضــي بــمــنــع الـــتـــجـــار واألشــــخــــاص من 
الــقــادمــة من  اســتــيــراد الــســيــارات املعطوبة 
ــات املـــتـــحـــدة، مــوضــحــا أن »املــنــافــذ  ــواليــ الــ
الحدودية« سبق أن مددت االستيراد حتى 
ــدد على  نــهــايــة أغــســطــس/ آب املــقــبــل. وشــ
السماح  مهلة  بتمديد  تقوم  لــن  الهيئة  أن 
ــم وجــــــــود ضــــغــــوط كــــبــــيــــرة مـــــن تـــجـــار  ــ ــ رغـ
أجل  مــن  سياسية  بجهات  عــالقــات  لديهم 
بذريعة  قــرارهــا،  عــن  للتراجع  الهيئة  دفــع 
أن الـــقـــرار قـــد يــتــســبــب بـــارتـــفـــاع كــبــيــر في 

أســعــار الــســيــارات. وفــي الــســيــاق، قــال عبد 
الـــراوي، أحــد أصحاب معارض بيع  القادر 
استيراد هذا  إن منع  السيارات في بغداد، 
النوع من السيارات سيتسبب بضرر كبير 
الجديد«  »العربي  لـــ  مــؤكــدا  للمستوردين، 
أن شراء هذه السيارات وشحنها يستغرق 
ــــدور مــثــل هــذا  نــحــو ثـــالثـــة أشـــهـــر، وأن صـ
للمستوردين  بخسائر  يتسبب  قــد  الــقــرار 
الذين اشتروا أعدادا كبيرة من السيارة قد 
تصل بعد تطبيق القرار. ولفت إلى أن منع 
االستيراد سيتسبب بأزمة أخرى تتمثل في 
تكدس الــســيــارات املــوجــودة على الــحــدود، 
الفــتــا إلـــى أن ســـيـــارات »الـــــوارد األمــيــركــي« 
أصــبــحــت أفــضــل مــن الــســيــارات الــتــي تباع 
عن طريق الشركات واملؤسسات الحكومية 
الــعــراقــيــة، والــتــي يتم اســتــيــراد أغلبها من 
الجنوبية. وانتقد  إيـــران والــصــن وكــوريــا 
قــــرار مــنــع اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات األمــيــركــيــة 
بفئة كبيرة تعمل في مجال  الــذي سيضر 
بيع وشـــراء الــســيــارات، مبينا أن الــقــرار قد 
يدفعه واخرون إلى البحث عن عمل جديد، 

نتيجة لقطع أرزاقهم.
ــتــــضــــررة أو مــــا يــــعــــرف بـــ  ــارات املــ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
»الـــــوارد األمــيــركــي« مصطلح يــطــلــق على 
مرورية،  لــحــوادث  تعرضت  التي  املركبات 

أو للغرق جراء الفيضانات في بلد املنشأ 
ويتم بيعها بأسعار زهيدة مقارنة بنفس 
الـــطـــرز مـــن املـــركـــبـــات الــســلــيــمــة. وتــبــايــنــت 
العراقي بشأن  النواب  آراء اعضاء مجلس 
ــرار مــنــع اســتــيــراد الـــســـيـــارات األمــيــركــيــة  قــ
االقتصاد  املعطوبة. وأوضــح عضو لجنة 
فــــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي ريــــــاض الــتــمــيــمــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن املــلــف تــدخــل به  لـــ
عــدة عــوامــل منها األمـــان بــالــشــارع وكمية 
الـــســـيـــارات الـــداخـــلـــة لــلــبــالد ومــــدى حــاجــة 
أنــه »يجب أن  الفعلية لها. واعتبر  الــعــراق 
تــعــاد مــصــانــع تــجــمــيــع الـــســـيـــارات للعمل 
فــي الـــعـــراق، فــهــي ستغني عــن الــكــثــيــر من 
عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد«، مـــحـــذرا فـــي الــوقــت 
نفسه من أن يكون قرار املنع يأتي بضغوط 
ســيــاســيــة أو لــتــحــقــيــق مــنــفــعــة لــجــهــات ال 

تعود بالنفع على االقتصاد العراقي.
واستثمار  اقــتــصــاد  كلجنة  »نــحــن  وتــابــع 
نـــدعـــم أن تـــكـــون لـــديـــنـــا صـــنـــاعـــة عــراقــيــة 
االقتصاد،  تقوية  أجــل  تعمل من  بشركات 
وفي ذلك الوقت سنكون مساهمن في منع 

دخول أي آليات أو سيارات إلى العراق«.
العراقي سالم  الــنــواب  أمــا عضو مجلس 
الـــشـــمـــري فــــــرأى أن قــــــرار مـــنـــع اســـتـــيـــراد 
ــارات يـــمـــثـــل خــــطــــوة مـــهـــمـــة نــحــو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

الــحــفــاظ عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة حــتــى ال 
تــغــادر الــبــالد لتصب فــي مصلحة الــدول 
ــاد الــــعــــراقــــي، مــــؤكــــدا لـــ  ــتــــصــ وتــــضــــر االقــ
ــدره  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تـــقـــريـــرا أصـ
ما  قيمة  أن  أظهر  العراقي  املركزي  البنك 
يستورده العراق من الواليات املتحدة فيه 
مشتريات  قيمة  عــن  عــبــارة  كبيرة  نسبة 
ســـيـــارات. وأوضــــح »أن الـــعـــراق يــســتــورد 
ســنــويــا ســـيـــارات بــمــبــالــغ خــيــالــيــة كثير 
منها سيارات متضررة يجري إصالحها 
محليا أو فــي دبــي أو األردن وهــذا يضر 

بالعراق«.
ــر بــــالــــشــــأن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــل الـ ــيــ ــلــ ــحــ وبـــــحـــــســـــب تــ
االقــتــصــادي الــعــراقــي عــمــار الــســعــدي فــإن 
ــرار مــنــع اســتــيــراد الـــســـيـــارات األمــيــركــيــة  قــ
الــوقــت الحاضر  املــتــضــررة غير ممكن فــي 
كون نسبة كبيرة من التجار واملستهلكن 
الــنــوع مــن الــســيــارات،  يعتمدون على هــذا 
ــة  ــيــ ــرائــ ــشــ ــبــــب انـــــخـــــفـــــاض الـــــــقـــــــدرة الــ بــــســ
للمواطنن. واعتبر أن السيارة املستعملة 
ــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا  ــيـــركـــي ال تـ مــــن مــنــشــأ أمـ
ثــلــث ســعــر الــســيــارة الــجــديــدة الــكــوريــة أو 
الــصــيــنــيــة مــع أن األولــــى أكــثــر مــتــانــة رغــم 
كــونــهــا مــســتــعــمــلــة أو فــيــهــا ضــــرر نتيجة 

الحوادث املرورية.

املحروقات واملشتقات النفطية ليتوافق مع 
الجديد.  النفطية  املشتقات  تسعير  نــظــام 
وبـــحـــســـب الــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي، تــبــلــغ قــيــمــة 
نحو  أوكــتــان(   90( البنزين  على  الضريبة 
10.5 دوالرات لكل صفيحة )20 لترًا(، وعلى 
دوالرًا،   16.3 نــحــو  ــان(  ــتـ أوكـ  95( الــبــنــزيــن 
وعلى البنزين )98 أوكتان( نحو 20 دوالرًا، 
دوالرات.   4.7 ــكـــاز  والـ والـــديـــزل  والـــســـوالر 
وقدرت اإليرادات التي ستحققها الحكومة 
دوالر  مليار   2.8 بنحو  الضريبة  هــذه  مــن 

سنويا.
وســيــتــم بــمــوجــب نــظــام تــســعــيــر املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الــجــديــد اعــتــمــاد مــبــدأ الــضــريــبــة 
ثابت  بمقدار  تحديدها  تم  التي  املقطوعة، 
إما فلس/ لتر وإما دينار/ طن لكل نوع من 
أنواع املشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه 
الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدالت 

والرسوم املفروضة على هذه املشتقات.
ووفقا لبيان حكومي سيتم بشكل شهري، 
وكما هو معمول به حاليا، مراجعة األسعار 
الــعــاملــيــة لــتــحــديــد نــســبــة الــتــغــيــر فـــي سعر 
األسعار  على  وعكسها  النفطية  املشتقات 
املـــحـــلـــيـــة، فــــي حــــن تــبــقــى قــيــمــة الــضــريــبــة 

ووزارة الــتــجــارة مــن جــانــب، ووزارة الــزراعــة 
ــانــــب آخـــــــر، بـــعـــدمـــا هــــــدد الـــفـــالحـــون  ــــن جــ مـ
الــخــضــر والــفــواكــه  مــن  بــإتــالف محاصيلهم 
وإبادة الدواجن في حال تواصل ما اعتبروه 

د.
ّ

استيرادًا غير مرش
أنه  إلى  للمزارعن  التونسية  النقابة  ولفتت 
يتم استيراد 3 آالف طن من البطاطا املصرية 
مــعــتــبــرة  واحـــــــد،  لــلــطــن  دوالرًا   560 بــســعــر 
أن هـــذه الــســيــاســة الــحــكــومــيــة تــســاعــد على 
وقــت  فــي  الصعبة  العملة  اســتــنــزاف رصــيــد 
يتزامن االســتــيــراد مــع ذروة اإلنــتــاج املحلي 

من البطاطا الفصلية.
“العربي  لـــ  داوود  كــريــم  النقابة  رئــيــس  وقـــال 
ــد«، إن مــنــتــجــي الـــبـــطـــاطـــا ومــخــتــلــف  ــديــ ــجــ الــ
الــعــامــلــن فــي املــنــظــومــات الــزراعــيــة يــكــابــدون 
اإلنــتــاج  كلفة  ــــادة  وزيـ الطبيعية  الــصــعــوبــات 
ــن أجـــــل تـــأمـــن قـــــوت الـــتـــونـــســـيـــن وتــوفــيــر  مــ
الـــعـــرض فـــي األســـــــواق؛ فـــي املـــقـــابـــل، يــجــازون 
ــإغـــراق الـــســـوق بــمــنــتــجــات نــظــيــرة. وأضـــاف  بـ
بالحكومة  تدفع  االستيراد  لوبيات  أن  داوود 
األجنبي  املنتج  تدعم  عشوائية  قـــرارات  نحو 
ويــتــحــمــل الـــفـــالح الــتــونــســي كــلــفــتــهــا، داعــيــا 
ــواردات وعـــدم الـــزج بقوت  ــ إلـــى وقـــف نــزيــف الــ
الـــتـــونـــســـيـــن فــــي لـــعـــبـــة الــــشــــد والـــــجـــــذب بــن 
ــنـــوان مــكــافــحــة  املــنــتــجــن واملــــورديــــن تــحــت عـ

العاملي  السعر  ثابتة ســواء تغير  املقطوعة 
صعودًا أو هبوطا.

ــبـــة عــلــى  ــراء إن مــــقــــدار الـــضـــريـ ــبــ ــخــ وقـــــــال الــ
املحروقات مرتفع جدًا، وهي تفوق الضرائب 
التي كانت مفروضة سابقا على كل صنف من 
النسبية  الضريبة  إن  إذ  النفطية،  املشتقات 
ــانـــت تــتــغــيــر بــحــســب مــتــغــيــرات  الـــســـابـــقـــة كـ
 
ً
األسعار شهريا، إذ تشهد هذه الضريبة مثال
انخفاضا في حــال تراجعت األســعــار، إال أن 
مقدار الضريبة على املحروقات وفق اإلجراء 
الجديد سيبقى ثابتا مهما انخفضت أسعار 

املحروقات في السوق الدولية.
عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــال لـ جـــمـــال قـــمـــوه قــ

الضريبة املقطوعة على املحروقات والنسبة 
التي فرضت فيها، تعني ارتفاعا كبيرًا على 
أسعار املشتقات النفطية، وستبقى الضريبة 

ثابتة مهما انخفضت األسعار.
ــاف أن مــقــدار الــضــريــبــة يبلغ أكــثــر من  وأضــ
فــإن العائد  قيمة بعض األصــنــاف، ومــن ثــم 
املالي الذي سيتحقق للخزينة مرتفع. وأشار 
إلى أن املواطنن لن يستفيدوا من انخفاض 

.
ً
أسعار النفط كما يجب مستقبال

ــه ســيــتــم بـــحـــث الــضــريــبــة  ــ ــمـــوه أنـ واعـــتـــبـــر قـ
فــي الــبــرملــان، الــتــي جـــاءت مــغــايــرة لتعهدات 
العام  فــرض ضرائب جديدة  بعدم  الحكومة 
الـــحـــالـــي عــلــى األقــــــل، الفـــتـــا إلــــى أن عـــائـــدات 
انخفضت  إذا  حتى  ثابتة  ستبقى  الخزينة 

أسعار املشتقات النفطية العاملية.
وأشــارت الحكومة إلــى أن هــذا اإلجــراء يأتي 
الــدرجــة األولـــى، لحماية املستهلكن من  فــي 
أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة األسعار 
العاملية،  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  عند  املحلية 
كــمــا يــهــدف إلــــى تــثــبــيــت إيـــــــرادات الــحــكــومــة 
ــة عـــلـــى املــشــتــقــات  ــفــــروضــ ــرائــــب املــ مــــن الــــضــ
النفطية، الــتــي هــي جـــزء مــن مــوازنــة الــدولــة 
من  جـــزء  لتغطية  للخزينة  بــالــكــامــل  وتــــورد 

والتقاعد  الــرواتــب،  على  الحكومية  النفقات 
والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة وغــيــرهــا. وأضـــافـــت في 
تـــبـــريـــر هـــــذه الـــضـــريـــبـــة حــــن فـــرضـــهـــا، أنـــه 
مــن جــانــب آخـــر فـــإن اعــتــمــاد مــبــدأ الضريبة 
املقطوعة، يأتي منسجما مع مبدأ الشفافية 
الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل 
الشهرية  املــحــلــيــة  بــاألســعــار  الــتــنــبــؤ  عملية 

للمشتقات النفطية.
وكانت الحكومة قد حررت أسعار املشتقات 
النفطية ابتداًء من نوفمبر/ تشرين الثاني 
بحسب  الشهري  للتسعير  وتخضع   ،2012
عامليا.  األســعــار  تــطــرأ على  الــتــي  املتغيرات 
تثير  النفطية  املشتقات  تسعيرة  تـــزال  وال 
جــداًل وتساؤالت عديدة، لكونها من وجهة 
الحقيقي  الــواقــع  تعكس  ال  مختصن  نظر 
ألسعار النفط الخام واملحروقات في السوق 

الدولية.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام عــايــش لـ  وقــ
»العربي الجديد«، إن الحكومة بالغت كثيرًا 
بــنــســبــة الــضــريــبــة املــقــطــوعــة الــتــي فرضتها 
ــــؤدي إلـــى  ــتـ ــ عـــلـــى املـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وسـ
اســتــقــرار األســعــار محليا على ارتــفــاع خالل 

الــفــتــرة املــقــبــلــة، بــمــعــنــى أن املــســتــهــلــكــن لن 
الخام  النفط  أسعار  انخفاض  بأثر  يشعروا 

عامليا بسبب تلك الضريبة.
وأضــــاف أن هـــذه الــضــريــبــة غــيــر عــادلــة، وأن 
فرض  بــعــدم  بتعهداتها  تلتزم  لــم  الحكومة 
مــزيــد مــن الــضــرائــب خـــالل الــعــامــن املقبلن 
على األقل، الفتا إلى أن اختيار توقيت فرض 
تلك الضريبة جاء مدروسا، ولكن ال يتوافق 
مع مسار تحركات املواطنن األردنين، إذ قد 
تتفادى  قد  أنها  اعتبرت  قد  الحكومة  تكون 
واألعياد.  رمضان  خــالل شهر  االحتجاجات 
ولم يستبعد الخبير عايش أن تتسبب هذه 
الشعبي  االحتقان  زيـــادة حــدة  فــي  الضريبة 
ــؤدي إلـــــى عــــودة  ــ ــ ضــــد الـــحـــكـــومـــة، وربــــمــــا تـ
بــعــد تطبيقها  الــــشــــارع  ــى  إلــ االحـــتـــجـــاجـــات 
أيــام.  بعد  املنتظرة  املــحــروقــات  فــي تسعيرة 
وكان األردن شهد في رمضان العام املاضي 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة، بــســبــب قــــــــرارات رفـــع 
الحكومة  بإقالة  انتهت  والضرائب،  األسعار 

السابقة برئاسة هاني امللقي.
مــن جــانــبــه، شـــرح املــحــلــل االقــتــصــادي خالد 
الــزبــيــدي أن مــقــطــوعــيــة ضــريــبــة املــحــروقــات 
مـــرت تــحــت جــنــح الـــظـــالم، بــعــد وعــــود بــعــدم 
إقـــرار املــزيــد مــن الــضــرائــب. واعتبر الزبيدي 
أن هــــــذه الـــضـــريـــبـــة مـــرهـــقـــة لــلــمــســتــهــلــكــن 
واملستثمرين واالقتصاد بقطاعاته املختلفة، 
الحكومة ممسكة بهذا  أن  إلــى  وتبث إشــارة 
ــــاف أن كـــل أدبــيــات  الــقــطــاع مـــن رقــبــتــه. وأضـ
املركزي،  االقتصاد  وقوانن  الحر  االقتصاد 
ال يــســتــقــيــم مــعــهــا كـــل مـــا يــتــخــذ مـــن قــــرارات 
في قطاع الطاقة واملحروقات األردنــي، الذي 
يــعــتــبــر عــصــب الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة ومــفــتــاح 

التقدم واملنافسة إقليميا وعامليا.
وتـــابـــع الـــزبـــيـــدي، أن الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة 
ــاقـــة ونــــزع  تـــرفـــض الــــخــــروج مــــن قـــطـــاع الـــطـ
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــيـــــه، مـــــــن خــــــــــالل اعــــتــــمــــاد 
الـــخـــصـــخـــصـــة كــــمــــا حــــصــــل فــــــي قــــطــــاعــــات 
األخــرى، وذلــك العتبارات مالية واقتصادية 
اجتماعية. وأضاف أنه مع تأزم املالية العامة 
ــا والــســيــطــرة  ــهـ ــاق املــتــراكــم فـــي إدارتـ ــفـ واإلخـ
على الدين العام، اعتقدت الحكومة أن قطاع 
لنفقات عابرة  املالذ  الطاقة واملحروقات هو 

للحكومات الحافلة بالتشوهات.
الجديد  إبــداعــهــا  الحكومة  إطـــالق  »إن  وقـــال 
الضريبة  لنظام  معدل  نظام  تعديل  املسمى 
فـــرض  واملـــتـــضـــمـــن   ،2019 لـــســـنـــة  الـــخـــاصـــة 
ضــريــبــة مــقــطــوعــة عــلــى املـــحـــروقـــات، تـــم مع 
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، بــحــيــث تــأمــل أن تمر 
الضريبة على املستهلكن من دون اعتراض، 
الــفــطــر تستمر  عــيــد  أن عــطــلــة  وخـــصـــوصـــا 
أســبــوعــا تــقــريــبــا، وربــمــا تــكــون كفيلة بطّي 
هذا امللف، عندها تكون الحكومة قد ضمنت 
املستهلكن  جـــيـــوب  مـــن  الــجــبــايــة  مــواصــلــة 
أثر  تحت مسمى حماية حقوقهم، بتخفيف 

تقلبات أسواق النفط العاملية«.
تـــؤثـــر عـــلـــى مــيــزانــيــة  قـــــــــرارات  وأكــــــد أن أي 
ــرة واملــســتــثــمــريــن، يــجــب بــالــضــرورة أن  األســ
تــدرس بعناية. واعتبر أنــه كــان يجب وضع 
إقــــرار مقطوعية ضريبة  قــبــل  عـــدة خـــيـــارات 
في  الطاقة  قطاع  وقـــراءة مشهد  املحروقات، 
اإلقليم، وكذلك الدول العربية املماثلة لظروف 
األردن حــتــى ال نــغــرد خــــارج ســـرب الــعــدالــة 

االجتماعية واملنافسة وحداثة االقتصاد. 
ــال الــخــبــيــر فــــي مـــجـــال الــنــفــط  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
والــطــاقــة هــاشــم عــقــل، إن الــحــكــومــة ستقوم 
بإعادة تسعير املشتقات النفطية في الحادي 
الــحــالــي، بعد صـــدور نظام  الشهر  عشر مــن 
املشتقات  على  املقطوعة  الخاصة  الضريبة 
الــنــفــطــيــة. ورجــــح أن تــرتــفــع األســـعـــار خــالل 
املراجعة الشهرية، التي ستجريها الحكومة 

على األسعار وفقا للضريبة الجديدة.

الغالء. بدوره، قال عضو املكتب التنفيذي في 
اتحاد الفالحة والصيد البحري قريش بلغيث 
في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لالتحاد 
 وزارة التجارة تستورد البطاطا املصرية بـ 

ّ
إن

للكيلوغرام وتروجه في  1650 مليما )سنتا( 
األسواق بـ 775 مليما، أي أن الدولة التونسية 

تدعم الفالح املصري بـ 875 مليما.
 هــذا اإلجـــراء يقطع الطريق أمــام 

ّ
وأضـــاف أن

ــزارع الــتــونــســي فـــي بـــدايـــة مـــوســـم إنــتــاج  ــ ــ املـ
إنــتــاجــه بأكثر مــن 250  يــقــدر  الـــذي  البطاطا 
ألـــف طـــن، مــبــّيــنــا أن الــفــالح الــتــونــســي يبيع 
ـــ 770 مــلــيــمــا ولـــيـــس هــنــالــك داع  الــبــطــاطــا بـ

لتوريد البطاطا من السوق املصرية.
وانـــتـــقـــدت املــنــظــمــة الــفــالحــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا: 
ــتـــوريـــد  الـ ــيـــار  بـــخـ ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  »تـــمـــســـك 
ــعـــشـــوائـــي عـــلـــى غــــــرار الـــبـــطـــاطـــا والــبــيــض  الـ
امليزة  وتجاهل  املستهلك  صحة  مراعاة  دون 
الــتــفــاضــلــيــة لــلــمــنــتــج املـــحـــلـــي«، مــعــتــبــرة أن 
لــلــوزارة »لــم تسهم إال في  السياسة املعتمدة 
ضــرب منظومات اإلنــتــاج وإحــبــاط املــزارعــن 
ــاك الــتــرويــج الــداخــلــي والــتــضــيــيــق على  ــ وإربـ
التسويق الخارجي«. ويتوزع اإلنتاج السنوي 
للبطاطا في تونس على أربعة مواسم إنتاج 
»اآلخـــر فــصــلــي« و»مـــا قــبــل الـــبـــدري« )املــبــكــر( 
و»البدري« و»الفصلي«. ويبلغ معّدل اإلنتاج 

الوسطي حوالي 370 مليون طن سنويا، على 
ويتم  هكتار.  ألــف   25 بحوالي  تــقــّدر  مساحة 
تصدير كميات من البطاطا التونسية، خاصة 
مــن إنــتــاج الــزراعــات اآلخـــر فصلية والــبــدريــة 
بمعدل 11 ألف طن إلى أوروبا وبعض البلدان 
الــعــربــيــة، بــحــســب بــيــانــات رســمــيــة للمجمع 

ــــوزارة الـــزراعـــة.  املــهــنــي لــلــخــضــروات الــتــابــع لـ
ورد وزير التجارة عمر الباهي،على اتهامات 
ــد نـــقـــص هــيــكــلــي  ــه يـــوجـ ــ املـــــزارعـــــن، وقــــــال إنـ
ــي مـــن الــبــطــاطــا املــوســمــيــة 

ّ
ــتـــاج املــحــل فـــي اإلنـ

 يـــتـــراوح بــن 20 و30 ألـــف طـــن، وهـــو مــا أدى 
إلى ارتفاع أسعارها.

تحذيرات أردنية من الضريبة المقطوعة على المـحروقات

العراق لمنع استيراد السيارات األميركية المعطوبةمزارعو تونس غاضبون: البطاطا المصرية ُتغرق أسواقنا

)Getty /الضريبة ال تنخفض مع تراجع أسعار النفط )تياري ترونيل

قررت الحكومة األردنية 
فرض ضريبة مقطوعة 

على المشتقات النفطية، 
ما أثار انتقادات الخبراء، 

الذين اعتبروا أن هذا 
اإلجراء يزيد األكالف 

المعيشية

يعارض المزارعون 
التونسيون توجهات 

الحكومة في استيراد 
البطاطا المصرية، 

بالتزامن مع ذروة اإلنتاج 
المحلي، ما يؤدي وفق 

هؤالء إلى إغراق السوق 
ومعاقبة الفالحين

الذهب
ارتفعت أسعار الذهب أمس 

الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى 
في 15 أسبوعًا بلغته في الجلسة 

السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة 
واحتمال خفض الفائدة األميركية. 

وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
0.1 في املائة إلى 1331.43 دوالرًا 

لألوقية )األونصة(، بعد أن بلغ أعلى 
مستوياته منذ 20 فبراير/ شباط 
عند 1343.86 دوالرًا في الجلسة 
املاضية. وزاد الذهب في العقود 

األميركية اآلجلة 0.2 في املائة إلى 
1335.60 دوالرًا لألوقية.

النفط 
ارتفعت أسعار النفط  الخميس 

بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها 
في نحو خمسة أشهر في الجلسة 

السابقة، لكن املعنويات تظل 
ضعيفة مع استمرار تعرض 

األسواق لضغوط جراء ارتفاع 
اإلمدادات األميركية وتعثر 

االقتصاد العاملي. وبلغ خام القياس 
العاملي برنت في العقود اآلجلة 
تسليم شهر، أقرب استحقاق، 
60.79 دوالرًا للبرميل، بزيادة 

0.3 في املائة، وارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 0.3 في 

املائة في العقود اآلجلة إلى 51.84 
دوالرًا للبرميل. وكان برنت والخام 

األميركي بلغا أدنى مستوياتهما 
منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 

األربعاء، عند 59.45 و50.60 
دوالرًا للبرميل على الترتيب، وسط 

ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج 
قياسي في أميركا وبدء تضرر 

الطلب على الطاقة من التباطؤ 
االقتصادي العاملي. وارتفع إنتاج 

الخام األميركي إلى مستوى قياسي 
بلغ 12.4 مليون برميل يوميًا في 

األسبوع املنتهي في 31 مايو/أيار، 
وقفزت مخزونات الخام التجارية 

األميركية 6.8 ماليني برميل لتصل 
إلى 483.26 مليون برميل، بأعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2017.

أسهم أوروبا
ارتفعت األسهم األوروبية الخميس، 

وسط توقعات بأن البنك املركزي 
األوروبي سيقدم املزيد من التحفيز 

القتصاد منطقة اليورو املتعثر. 
وزاد املؤشر ستوكس 600 

األوروبي 0.3 في املائة، مع تراجع 
قطاع السيارات 0.48 في املائة ليحد 

من مكاسب السوق. 

أسهم اليابان
أغلق املؤشر نيكي الياباني 

مستقرا في ختام معامالت متقلبة 
الخميس، مع تضرر معنويات 
املستثمرين جراء مخاوف من 
الحرب التجارية األميركية مع 

املكسيك والصني. وتراجع املؤشر 
نيكي القياسي 0.01 في املائة ليغلق 
عند 20774.04 نقطة، بعد أن شهد 

ارتفاعا خالل جزء من الجلسة. 
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا 

0.3 في املائة إلى 1524.91 نقطة.

العمالت
اقترب الني الياباني من أعلى 
مستوياته في خمسة أشهر، 

الخميس، بعدما تضررت الشهية 
للمخاطرة جراء عدم إحراز تقدم 

في محادثات التجارة بني الواليات 
املتحدة واملكسيك مما دفع 

املستثمرين لإلقبال على العمالت. 
وركز املستثمرون على اليورو، 

الذي صعد بدعم من ضعف الدوالر 
الناجم عن زيادة املراهنات على 

خفض أسعار الفائدة األميركية. 
وارتفعت العملة اليابانية 0.3 في 
املائة إلى 108.07 ينات للدوالر، 

مقتربة من أعلى مستوياتها منذ 
العاشر من يناير/كانون الثاني. 
وزاد اليورو 0.05 في املائة إلى 

1.1227 دوالر بعدما تراجع 0.3 في 
املائة األربعاء. ونزل مؤشر الدوالر، 

الذي يقيس أداء العملة األميركية 
أمام سلة من ست عمالت رئيسية، 

إلى أدنى مستوياته في شهرين 
عند 96.749.

أخبار مال وناس

تجارةفالحة

بروفايل

كيفين هاسيت
واشنطن ــ شريف عثمان

منذ حصوله على منصبه املرموق، الذي يرسم املالمح 
األميركي  للرئيس  االقتصادية  للتوجهات  األساسية 
ــان رئـــيـــس مــجــلــس املــســتــشــاريــن  ــ دونــــالــــد تــــرامــــب، كـ
االقــتــصــاديــن، كــيــفــن هــاســيــت، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 57 
عـــامـــا، دائــــم الــتــأيــيــد لــســيــاســات تـــرامـــب االقــتــصــاديــة 
واملالية، وعلى رأسها قانون اإلصالح الضريبي الذي 
املاضي.  العام  الكونغرس، مطلع  وأقــره  ترامب،  قدمه 
واعتبر هاسيت اإلصالحات املقدمة دافعة لالقتصاد، 
وأكد أنها ستتسبب في زيادة دخل األسر األميركية، 
بما قدره أربعة آالف دوالر سنويا في املتوسط، األمر 
ــــار ســخــريــة بــعــض االقـــتـــصـــاديـــن وقــتــهــا. لم  ــــذي أثـ الـ
يــتــم اإلعــــالن، ســـواء مــن جــانــب هــاســيــت أو مــن جانب 
اإلدارة األميركية، عن أسباب تركه ملنصبه، الذي توقع 
الــكــثــيــرون أن يــكــون بــســبــب خـــالف حـــول الــســيــاســات 
حاليا،  ترامب  فيها  يتوسع  التي  الحمائية  التجارية 
التجارة  لسياسات  بميله  معروفا  هاسيت  باعتبار 
الحرة، إال أنه نفى ذلك، ونفى وجود خالف له مع »أي 
سياسة تجارية أو اقتصادية للبيت األبيض«، مؤكدًا 
أن فــتــرة عــامــن كــانــت دائــمــا كــافــيــة فــي هـــذا املنصب. 
قـــبـــل الـــتـــحـــاقـــه بــالــبــيــت األبــــيــــض، عـــمـــل هـــاســـيـــت فــي 
معهد »أميركان إنتربرايز« املحافظ، واملتخصص في 
السياسات العامة في واشنطن، منذ عام 1997، األمر 
الـــذي دفــع الــعــديــد مــن مرشحي الــرئــاســة األميركين، 
حمالتهم  في  عليه  لالعتماد  الجمهوري،  الحزب  من 
ملستشاريه  كبيرًا  مــاكــن  جــون  واخــتــاره  االنتخابية. 
االقتصادين في حملته عام 2000، وأيضا جورج بوش 
االبــن في حملته في 2004، ثم جون ماكن مرة أخرى 
في حملة 2008، قبل أن يلتحق بفريق مستشاري ميت 

رومني االقتصادين في حملته في 2012. 
ومـــــال هــاســيــت فـــي أغـــلـــب أبـــحـــاثـــه وكـــتـــابـــاتـــه نحو 
الــتــي تعتمد عــلــى تخفيض  الــحــكــومــيــة  الــســيــاســات 
الضرائب املفروضة على الشركات، من أجل املساعدة 
الطبقة  النمو االقتصادي وزيــادة دخــول  في تحفيز 
ــتــــصــــادي، الـــحـــاصـــل على  املـــتـــوســـطـــة. وتـــعـــرض االقــ
كثيرة،  النتقادات  بنسلفانيا،  جامعة  من  الدكتوراه 

من مجلس االحتياط الفيدرالي، ومجموعات األعمال، 
ومستثمري وول ستريت، ملبالغته في التفاؤل بشأن 
الضريبية  لإلعفاءات  املتوقعة  اإليجابية  التأثيرات 
الــواليــات  فــي  واالستثمار  االقــتــصــادي  النشاط  على 
املتحدة. بذل هاسيت جهدًا كبيرًا، قبل وبعد التحاقه 
باإلعفاءات  مرتبط  مــشــروٍع  فــي  األميركية،  بـــاإلدارة 
طـــلـــق عــلــيــه »مـــنـــاطـــق الــــفــــرص«، وهــي 

ُ
الــضــريــبــيــة، أ

الـــفـــكـــرة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى مــنــح امـــتـــيـــازات ضــريــبــيــة 
خاصة للمستثمرين في املناطق األكثر احتياجا في 
الواليات املتحدة. واستغل كبيُر مستشاري الرئيِس 
صــالحــيــاتــه، خـــالل الــعــام املـــاضـــي، لــلــدفــع بــاملــشــروع 
من  املستثمرين،  لتحفيز  الالزمة  اإلجـــراءات  واتخاذ 
على  ســـواء،  حــد  على  الناشئة  أو  الكبيرة  الــشــركــات 
لكن بعيدًا عن  املناطق.  تلك  زيــادة استثماراتهم في 
عارض  الضريبية،  ترامب  لسياسات  املعلن  التأييد 
التي  الــتــعــريــفــات،  فــرض  هاسيت »داخــلــيــا« سياسة 
اتبعها ترامب مع الشركاء التجارين، كما في حالة 
دعــوة هاسيت  ترامب عن  وامتنع  واملكسيك.  الصن 
لحضور آخر اجتماع له مع الفريق االقتصادي قبل 
إلجبارها  املكسيك،  على  الجديدة  التعريفات  فــرض 

على اتخاذ خطوات إليقاف الهجرة غير الشرعية.
ــــالن عـــن مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه فـــي غــضــون  وقــبــيــل اإلعــ
شــهــر، انــشــغــل هــاســيــت بــمــســاعــدة جـــاريـــد كــوشــنــر، 
صهر ومستشار ترامب، في وضع النقاط األساسية 
للتعديالت التي يرغب ترامب في إدخالها على قانون 
الهجرة األميركي، ليصبح أكثر انحيازًا للمهاجرين 
الخبرات  أعلى، وأصــحــاب  الحاصلن على شــهــادات 
بهاسيت  ترامب  استعانة  وتعكس  الكبيرة.  العملية 
فــي هــذا املــشــروع، والـــذي يعد ركيزته األساسية في 
الــــذي يستعد فــيــه لــتــدشــن حملته  الــوقــت الــحــالــي، 
الكبيرة  األمــيــركــي  الــرئــيــس  ثــقــة   ،2020 النــتــخــابــات 
قــدرات مستشاره االقتصادي حتى آخر لحظات  في 
عمله معه بالبيت األبيض. ورغم كتاباته السابقة عن 
تأتي في  والتي  األميركي،  الهجرة لالقتصاد  أهمية 
أغلبها مخالفة لتوجهات ترامب في هذا الخصوص، 
إال أنــه تجنب الــوقــوف أمــام قطار سياسات الرئيس 

األميركي الذي ال يرحم املعارضن.

تراوح الضريبة 
على صفيحة البنزين 

بين 10 و20 دوالرًا

ــرار لــمــســلــســل اإلقـــــاالت  ــمـ ــتـ فـــي اسـ
أعلن  األميركية،  اإلدارة  من  واالستقاالت 
ترك  أيــام  منذ  تــرامــب  ــالــد  دون الرئيس 
االقتصاديين  المستشارين  مجلس  رئيس 
بعدما  »قريبًا«،  منصبه  هاسيت  كيفين 
شغله ألكثر من عشرين شهرًا. فمن هو 

هاسيت؟

المشتقات  تسعير  عملية  كــانــت 
على  تــقــوم  األردن  فــي  النفطية 
وكانت  متغيّرة.  ضريبة  اقتطاع 
الضريبة النسبية المفروضة على الكاز 
المائة، وعلى  تبلغ 26 في  والسوالر 
المائة،  في   47.4 أوكتان   90 البنزين 
والبنزين 95 أوكتان 57.2 في المائة. إال 
النسبة كانت تتفاوت وفق  أن هذه 
مسار أسعار النفط الدولية. في حين 
ستبقى  المقطوعة  الضريبة  أن 
لو  حتى  مرتفع  مستوى  عند  ثابتة 
اعتبره  ما  الدولية،  األسعار  تراجعت 

خبراء االقتصاد زيادة ضريبية.

استبدال 
الضريبة النسبية

)Getty( هاسيت عّراب مشروع خفض الضرائب على الشركات

مخاوف 
من ضرب 
منظومة 
اإلنتاج 
)محمد 
الشاهد/ 
فرانس 
برس(
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األسواق المغاربية ـ العربي الجديد

تــســيــطــر شـــركـــة »هــــــــواوي« على 
حـــــصـــــص مــــهــــمــــة مــــــــن الـــــســـــوق 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ املـ
األزمــــات الــتــي تــمــر بــهــا الــشــركــة الصينية، 
إال أن تأثيراتها ال تزال محدودة في كل من 
ارتفاع حدة  مع  وتونس،  واملغرب  الجزائر 
الــقــلــق مــن مــنــتــجــات »هـــــواوي« فــي الــســوق 
الــلــيــبــيــة. ويتخطى حــضــور الــشــركــة إمـــداد 
بــالــهــواتــف والتقنيات،  املــغــاربــيــة  األســــواق 
إذ دخلت »هواوي« في مشاريع تقنية تعد 

بالتوظيف وإحداث تطويرات مختلفة...

إذ قــلــل تــجــار األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة ووكـــالء 
بــيــع مــنــتــجــات شــركــة »هــــــواوي« فـــي تــونــس 
من تداعيات تأثير الحرب التي تشنها إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على توافر 
مــنــتــجــات الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة فـــي مــحــالــهــم، 
زيــادة  »هـــواوي«  منتجات  مؤكدين تسجيل 
في املبيعات السنة املاضية تجاوزت مختلف 

املاركات املنافسة لها.
واعتبر التجار أن تطورات الحرب التجارية 
األمـــيـــركـــيـــة ال تــــطــــاول الــــســــوق الــتــونــســيــة 
بــشــكــل مــبــاشــر نــظــرًا لــصــغــرهــا. وقــــال بشير 
الــعــمــدونــي وهـــو مـــســـؤول بــمــتــجــر ملبيعات 
مـــــواد إلــكــتــرونــيــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
واملنتجات  الهواتف  من  املعروضة  الكميات 
الــتــي تطلقها الــشــركــة مــتــوفــرة، ولــكــن وقــف 
البيع  بعد  ما  وخدمات  ببرمجيات  التزويد 
قد يؤثر على إقبال التونسين على هواتف 
»هــــواوي« فــي املــرحــلــة املقبلة. وفــي يوليو/ 
تموز 2018 أبــدت شركة »هــواوي« الصينية 
تونس  فــي  استثماراتها  ــادة  زيـ فــي  رغبتها 
في إطار برنامج »تونس 2020«. وأكد املدير 
الـــعـــام املــســاعــد لـــهـــواوي تـــونـــس، عـــدنـــان بن 

أن الهواتف التي بيعت قبل القرار األميركي 
لـــــن يـــلـــحـــق أصـــحـــابـــهـــا أي ضــــــــرر، كـــمـــا أن 
الهواتف التي سيتم بيعها في الثالثة أشهر 
الــالحــقــة عــلــى الـــقـــرار األمــيــركــي لــن تــتــضــرر. 
يأتي  الصينية  بالهواتف  االهتمام  أن  ورأى 
من كونها أضحت األكثر تــداواًل في السوق، 
حيث إن العديد من التجار بنوا مخططاتهم 
الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى أســــــاس مــنــتــج االتــــصــــاالت 
بلفاطمي،  عمار  املهندس،  وذهــب  الصيني. 
الصينية  الشركة  أن مستعملي هواتف  إلــى 
بــاملــغــرب، قـــد يــتــأثــرون فـــي حـــال عـــدم لــجــوء 
تلك الشركة إلى طرح تطبيقات يمكنها سد 
استعمال  عــن  التوقف  يخلقها  التي  الثغرة 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تــتــحــكــم فــيــهــا »غـــوغـــل« 
ــوواي فــتــحــت مــقــرهــا  ــ ــانـــت هــ األمـــيـــركـــيـــة. وكـ
اإلقليمي الذي يغطي أفريقيا، باملركز املالي 
مهمة  امتيازات  يمنح  الــذي  البيضاء،  للدار 
الصينية  الشركة  وتتوفر  إلــيــه.  للمنضمن 
توفرها  التي  التجهيزات  عبر  حضور  على 
لشركة االتصاالت، غير أن ذلك الحضور كان 
مجهولة   G5 تقنية  عبر  يتعزز  أن  يفترض 

املــصــيــر وســـط تــشــديــد الــرقــابــة األمــنــيــة على 
الشركة. وال يقتصر حضور شركة هواوي في 
قطاع االتصاالت باملغرب، بل تشارك العالمة 
مثل  أخــرى  مشاريع  فــي  الصينية  التجارية 
ــالـــدار الــبــيــضــاء أو كــامــيــرات  شــركــة الــنــقــل بـ
املراقبة بالدار البيضاء ومراكش التي تعود 
ملديرية األمن الوطني. وقالت شركة »هواوي 
املغرب« إن التجهيزات التي توفرها الشركة 
آمنة، وهي تشكل 50 في املائة من تجهيزات 
»اتصاالت املغرب« وبن 60 و70 في املائة من 
»أورانج« وحوالي 90 في املائة من »إينوي«.

فـــي الـــجـــزائـــر، بــعــيــش الــعــمــالق اإللــكــتــرونــي 
ع 

ّ
»هواوي« سيناريو مغايرا ملا يعيشه مصن

الهواتف في العديد من دول العالم، حيث ال 
تزال العالمة الصينية من األكثر تداواًل وسط 
ــواوي« قبل  الــذيــن اكتشفوا »هــ الــجــزائــريــن، 
ــــواوي« فــي ســنــوات  سنتن فــقــط. إذ تــمــر “هـ
»ورديــــــة« فـــي الـــجـــزائـــر، حــيــث تــحــوز حسب 
الــخــبــراء على قــرابــة ثلث ســوق الــهــواتــف في 
التي تحتوي على 6.5 مالين وحدة،  البالد 
ــى تــوســيــع  ــ ــع بـــالـــعـــمـــالق الــصــيــنــي إلـ ــ ــا دفـ مــ

تجميع  مصنع  افتتاح  خــالل  مــن  استثماره 
الهواتف الذي سيرى النور في شهر يوليو/ 
تموز املقبل، بعدما تلقى الضوء األخضر من 

الحكومة الجزائرية.
ولفت يونس وهو بائع في »بــزار الهواتف« 
إلــى أن اإلقــبــال على شــراء هواتف هــواوي ال 
يزال مستقرًا. وقال الخبير في تكنولوجيات 
ــــالم واالتـــصـــال مــحــمــد الــعــيــد تـــواتـــي إن  اإلعـ
ــواوي اقــتــحــمــت الـــســـوق الــجــزائــريــة منذ  ــ »هــ
ـــ “الـــعـــربـــي  ــقــــط«. وأضـــــــاف لــ ــامـــن فــ ــرابــــة عـ قــ
الوحيد  املــمــون  »هـــواوي تعتبر  أن  الجديد” 
ــزة املــوجــهــة  ــهـ ــاألجـ لــلــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة بـ
ــلـــت “هــــــــواوي«  ــتـــغـ لـــخـــدمـــة اإلنــــتــــرنــــت، واسـ
الــعــالقــة الــتــي تــربــطــهــا مـــع الــجــزائــر إلطـــالق 
مــصــنــع إنـــتـــاج الـــهـــواتـــف، املــنــتــظــر تدشينه 
قــريــبــا، وال أتـــوقـــع أن تــهــتــز مــكــانــة الــعــمــالق 
واصــل  إذا  الــجــزائــر،  فــي   

ً
مستقبال الصيني 

املزج بن ثنائية الجودة والسعر«.

*أعد التقرير: إيمان الحامدي من تونس، حمزة 
كحال من الجزائر، أحمد الخميسي من طرابلس، 
مصطفى قماس من الرباط.

مصير »هواوي« عـلى كف ترامب

تستحوذ هواوي على حصة مهمة من السوق المغاربية )فريد دوفور/ فرانس برس(

)Getty( خفض األسعار لتعويض الخسائر

أدرجت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
شركة هواوي الصينية الشهر الماضي في 
قائمة سوداء، وهو ما يؤدي لحظر تعامل 

الشركات األميركية معها، ما دفع »غوغل« 
وغيرها من كبريات الشركات التقنية لإلعالن 
الصينية،  الشركة  مع  تعاملها  وقف  عن 

ومن ثم أجل ترامب تطبيق الحظر حتى 19 
أغسطس/ آب. التخبط لم يضرب هواوي 
إنتاج العديد من  التي توقفت عن  فقط، 

األسواق  إلى  امتد  بل  الذكية،  هواتفها 
العربية والدولية، حيث ينتظر المستهلكون 

والتجار معرفة مصير منتجاتهم.

الغالف

قلق من تنامي 
األزمة وتأثيرها على 

عدد كبير من التجار

الكويت ـ أحمد الزعبي
عدن ـ      فاروق الكمالي

تـــوقـــع خـــبـــراء االتــــصــــاالت أن تــعــانــي شــركــة 
مبيعاتها، وهو  في  كبير  تراجع  هــواوي من 
األمــر الــذي بــدأت تظهر بـــوادره بشكل واســع 
فـــي الــســوقــن الــكــويــتــيــة والــيــمــنــيــة. إذ يــؤكــد 
مسؤول تسويق بإحدى أكبر شركات التجزئة 
الجديد«  »العربي  لـ  الكويت  في  اإللكترونية 
عــلــى أن الــطــلــب عــلــى جــمــيــع أجـــهـــزة هــــواوي 
تراجع خالل األسبوعن املاضين بشكل كبير، 
التراجع  يعد  حيث  األميركي،  الحظر  نتيجة 
األكــبــر فــي تــاريــخ شــركــة هـــواوي منذ تدشن 
الــذي  املــســؤول،  بــالــكــويــت. ويضيف  أعمالها 
فضل عدم اإلفصاح عن هويته، أن عددا كبيرا 
تأثير هذا  عــن  استفسروا  عــمــالء شركته  مــن 
التي لم يمض  القرار على أجهزتهم الحديثة 
ــام، بــاإلضــافــة  ــ عــلــى شــرائــهــا ســـوى بــضــعــة أيـ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق
موسكو ـ   رامي القليوبي

لـــم تــتــأثــر الـــســـوق الـــتـــركـــيـــة، حــتــى اآلن على 
الصينية  التجارية  الــحــرب  بتداعيات  األقـــل، 
ــاولــــت شـــركـــة »هـــــــواوي«  األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي طــ
ــا بــحــســب  ــيـ ــركـ ــبـــحـــت تـ لــــالتــــصــــاالت، بــــل أصـ
وقاعدة  مهمة  تركية، سوقا  إعالمية  مصادر 
إقــلــيــمــيــة لــشــركــة هــــــواوي، بــعــدمــا احتضنت 

بــإعــادة هــذه األجــهــزة  إلــى مطالبة غالبيتهم 
الــتــي مــازالــت فــي فــتــرة الــضــمــان مــن الــشــركــة. 
إلــى عزوف  القرار أدى بشكل كبير  ويقول إن 
املستهلكن عن طلب هواتف هــواوي، وزيادة 
األول،  باملقام  سامسونغ  أجهزة  على  الطلب 
يحاول  فيما  الثانية،  باملرتبة  أبــل  أجهزة  ثم 
أسعارها  تخفيض  هـــواوي  هــواتــف  مسوقو 
لرفع  للمستهلكن،  مــغــريــة  عـــروض  وتــقــديــم 
حالة الركود عنها، خاصة أن األجهزة الحالية 
مازالت قادرة على استقبال تحديثات النظام 
التي توفرها الشركة األميركية غوغل، بسبب 

تأجيل الحظر.
وتـــمـــتـــلـــك شــــركــــة هــــــــواوي حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الكويت،  فــي  الذكية  الــهــواتــف  مبيعات ســوق 
حيث تبلغ حصتها السوقية نحو 22%، فيما 
أبــل على نحو 35%، و%30  أجهزة  تستحوذ 
املتبقية  النسبة  وتــتــوزع  سامسونغ،  لشركة 
عــلــى الــشــركــات األخــــرى، وذلـــك بحسب رصــد 

ــرة، ثــانــي أكــبــر مــركــز لــلــبــحــث والــتــطــويــر  ــقـ أنـ
لــلــشــركــة فـــي الـــعـــالـــم، إثــــر اســتــثــمــار الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة اإلجــمــالــيــة فـــي تــركــيــا نــحــو مليار 
ونــصــف املــلــيــار دوالر، ويــعــمــل فـــي مــركــزهــا 

لألبحاث أكثر من 500 مهندس تركي.
وقــال مدير الشركة الصينية في تركيا سيث 
وانغ، إن هواوي تتوقع أن ترتفع حصتها في 
السوق إلى 35 في املائة بنهاية العام الحالي، 
على  األميركية  العقوبات  أن  إلــى  أشـــار  لكنه 

الشركة قد يكون لها تأثير في املبيعات.
ــز »كـــــــــــــارا لـــــالتـــــصـــــاالت«  ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــديــ ــ وأكـــــــــــد مــ
لم  التركية  السوق  أن  يلدز  بإسطنبول، عابد 
تتأثر حتى اآلن، مرجعا األمــر لسببن، األول 
ــارع الــتــركــي مـــن الــعــقــوبــات  أن ردة فــعــل الـــشـ
األميركية على »هواوي« ربما جاءت عكسية، 
فاستمر الشراء والتعامل مع هواتف الشركة 
منتجات  رخـــص  الــثــانــي  والــســبــب  الصينية. 
»هواوي«، فسعر املوبايل »واي 5« ال يزيد عن 

لــلــمــركــز الـــدولـــي لــالســتــشــارات االقــتــصــاديــة. 
ويؤكد تريفور ليو الرئيس التنفيذي لشركة 
»العربي  لـ  الكويت،    – للتكنولوجيا  هــواوي 
ــواوي تعمل على  الــجــديــد« عــلــى أن شــركــة هــ
تــطــويــر نـــظـــام تــشــغــيــل خــــاص بــهــا مــنــذ عــام 
أنظمة  الصينية  الشركة  تشتري  فيما   ،2012
وبرامج تبلغ قيمتها كل عــام نحو 67 مليار 

دوالر، لتتماشى مع خططها املستقبلية. 
التي ستلجأ  والبدائل  الحلول  وفيما يخص 
اليها هــواوي للخروج من هــذه األزمـــة، يقول 
أستاذ هندسة االتصاالت في جامعة الكويت 
د. فهد املزرم لـ »العربي الجديد« إنه على الرغم 
من هيمنة أنظمة األندرويد والـ ios على غالبية 
أنظمة  هناك  ان  إال  بالعالم،  الذكية  الهواتف 

بديلة عنها، يمكن أن تلجأ اليها هواوي.
أمــا فــي الــيــمــن، فانعكست أزمـــة هـــواوي على 
الصفر،  نقطة  إلـــى  تــراجــعــت  الــتــي  مبيعاتها 
ــار الـــهـــواتـــف املــســتــعــمــلــة مــن  ــعــ ــهــــدت أســ وشــ

1500 ليرة تركية، وأعلى سعر ملوبايل الشركة 
»B30« ال يتجاوز 7 آالف ليرة تركية )الدوالر 
نحو 6 ليرات(. وحول ما يقال عن أن منتجات 
»هــــــــواوي« ثــانــيــة أكـــثـــر الـــعـــالمـــات لــلــهــواتــف 
ــح يـــلـــدز لـ  ــ الـــذكـــيـــة اســتــخــدامــا بــتــركــيــا، أوضـ
أنــه ال يعتقد بصحة هذا  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الكالم، فمنتجات »آبل« هي األولى بتركيا ومن 
الشركات  منتجات  تليهما  »سامسونغ«،  ثم 
الـــتـــركـــيـــة مـــثـــل جـــيـــنـــرال مـــوبـــايـــل وفـــيـــنـــوس 
وكــاســبــر، وبــعــد ذلــك تــأتــي منتجات هـــواوي.

ويــقــول يحيى  هــبــوطــا بنسبة %30.  هــــواوي 
 ، تيليكوم  غمضان  مجموعة  مــديــر  غمضان 
وكيلة هــواتــف هـــواوي فــي اليمن  لـــ »العربي 
ــا عــلــى  ــيـ ــالـ ــر حـ ــيـ ــأثـ تـ ــد  ــد« : »ال يــــوجــ ــديــ ــجــ الــ
املــوجــودة، ستستمر خدمات غوغل  الهواتف 

آذار/  في  وقعت  قد  الصينية  الشركة  وكانت 
مدينة  مع  تعاوٍن  بروتوكول  املاضي،  مــارس 
التركية،  التكنولوجية  املعلوماتية«  »وادي 
للبحث والتطوير في املــدن الذكية، ما يجعل 

من تركيا قاعدة تكنولوجية في املنطقة.
أما في روسيا، فقد سادت حالة من الغموض 
بسوق الهواتف الذكية، وسط تساؤالت حول 
مستقبل أجهزة »هواوي« و»هونر«، ومع ذلك، 
الهواتف  متاجر  بأحد  مبيعات  مــســؤول  أكــد 
الــذكــيــة الــتــي تــفــقــدهــا »الــعــربــي الــجــديــد« في 
مـــوســـكـــو، أن أجــــهــــزة »هــــــــــواوي« و»هــــونــــر« 
ستعمل بشكل طبيعي في حال إجراء تحديث 

لجميع التطبيقات قبل أغسطس/ آب املقبل.
وفي متجر آخر، أقر مسؤول مبيعات بأن عدم 
تحديث التطبيقات ابتداًء من الخريف املقبل، 
ســيــؤدي فــي نــهــايــة املــطــاف إلـــى تــدهــور أداء 
»سيكره  يضيف:  أن  قبل  الصينية،  األجــهــزة 
ــبـــب«. وفــي  نــصــف الـــعـــالـــم أمـــيـــركـــا لـــهـــذا الـــسـ

حــتــى  19 اغــســطــس/ آب املــقــبــل«. ويــؤكــد أن 
 ،pro Huawei p30 اإلصدار الجديد من هواوي
سيصل خالل أغسطس/ آب وهناك حجوزات 
مسبقة على هذا اإلصــدار. ويعتبر اليمن من 
أهم أسواق شركة هواوي في املنطقة العربية، 
إلــى عالقة تمتد لنحو 20 عاما  ويــرجــع ذلــك 
منذ بــدأت هــواوي االستثمار في إنشاء بنية 

االتصاالت النقالة.
ــهــــواتــــف فــي  ويــــقــــول وكـــــــالء لـــبـــيـــع أجــــهــــزة الــ
صــنــعــاء، إنــهــم أعــلــنــوا عــن خــفــض فــي أســعــار 
نــحــو %50،  هــــواوي  مــن  املستعملة  األجـــهـــزة 
ملــواجــهــة ضــعــف اإلقـــبـــال الـــذي كـــان قــد وصــل 
إلــى الصفر بعد أزمــة »هـــواوي« مع الحكومة 
مالك  وهــو  العبسي  أحمد  األميركية. ويشدد 
على  الجديد«  »العربي  لـ الهواتف  لبيع  محل 
أن التخفيض: »طاول اإلصــدارات القديمة من 
ــدارات الــجــديــدة لــم يطرأ  ــ ــــواوي، لــكــن  اإلصــ هـ

عليها أي تغيير«.

تلك األثــنــاء وجــهــت شــركــة »هــــواوي« خطابا 
إلـــى املــتــاجــر الــروســيــة، أكـــدت فــيــه أن »غــوغــل 
الــخــروج من الوضع بأقل  وهـــواوي تعتزمان 

الخسائر للبزنس واملستخدمن«.
من جهتها، ذكرت صحيفة »كوميرسانت« أن 
2.6 مليون جهاز »هـــواوي« و»هــونــر« دخلت 
إلى روسيا، في الربع األول من العام الحالي، 
وأوضــحــت أن إمــــدادات الــهــواتــف الصينية ال 
تــــزال مــســتــمــرة، ولــكــن املــبــيــعــات قــد تــتــراجــع، 
مشيدة بقرار »هــواوي« فصل عالمة »هونر« 

التجارية للحّد من التداعيات السلبية.
أما في بريطانيا فقد تراجعت أسعار األجهزة 
الحديثة، التي أطلقتها الشركة الصينية إلى 
مستوى قياسي، وذلك رغم تزويدها بأحدث 
إمـــكـــانـــات ومـــزايـــا الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي. 
بمبلغ   ،Pro  Huawei P30 جــهــاز  يــبــاع  حــيــث 
100 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بــمــا يــقــل عــن 90 في 

املائة من سعره.

نتائج عكسية في تركيا ومخاوف في موسكوتراجع شديد للمبيعات في اليمن والكويت

توقعات بتدهور أداء 
هواتف هواوي بسبب 

الحظر األميركي

“الــعــربــي الــجــديــد” إلـــى أن مــنــتــجــات شــركــة 
هواوي لديها شعبية في ليبيا، وهي تشكل 
35 في املائة من السوق املحلية. وأوضــح أن 
ضعف اإلقبال على منتجاتها يؤثر على عدد 
كبير من التجار. وشرح الباحث االقتصادي 
إيهاب املصراتي لـ »العربي الجديد” أنه في 
والحملة  األميركية  املقاطعة  استمرار  حالة 
على  هـــواوي فــإن ذلــك لــه تأثير سلبي على 

السوق املحلية.
ــــرب، فـــيـــحـــاول الـــتـــاجـــر مــحــمــد  ــغـ ــ أمـــــا فــــي املـ
بــنــســعــيــد طــمــأنــة زبـــائـــنـــه الـــذيـــن يــطــرحــون 
تـــســـاؤالت حــــول مــســتــقــبــل هـــواتـــف هــــواوي، 
وأشــار في تصريح لـ »العربي الجديد”، إلى 

ركود ومخاوف... وتجاهل لألزمة

مهنين  توظيف  تعتزم  الشركة   أن  حليمة، 
ــار املــشــاريــع الــتــي  ــك فـــي إطــ فـــي تـــونـــس، وذلــ
ــتـــي ســتــســتــهــدف  ســيــتــم إطــالقــهــا قــريــبــا والـ

السوق األفريقية ومنطقة الشرق األوسط.
إلى ليبيا، حيث أظهرت جولة قام بها مراسل 
»العربي الجديد” في شارع املدار، أكبر شارع 
لبيع الهواتف الذكية في طرابلس العاصمة، 
ــاوف مــــن اقـــتـــنـــاء أجـــهـــزة  ــخــ ــــدة املــ ــاع حـ ــفــ ارتــ
لـ  البوسيفي  البائع حسن  وقـــال  »هــــواوي«. 
“العربي الجديد” إن املشكلة  تتمثل بامتناع 
الزبائن عن شــراء هواتف هــواوي والبعض 
يبيع هــاتــفــه مــن هـــذا الــصــنــف، وســـط إقــبــال 
ضعيف جدًا على هذه العالمة التجارية. في 
حن أشار زياد أبو لقاسم الذي يدير شركة 
إلى  الجديد”  »العربي  لـ  املحمولة  للهواتف 
أنه أوقف التعامل مع شركة هواوي إلى حن 
تــكــدس منتجات هذه  مــع  انــتــهــاء مشاكلها، 
الشركة مع صعوبة تصريفها منذ أكثر من 

أسبوعن، بالرغم من تخفيضات األسعار.
ولفت املهندس باسم أبو زيد، وهو مختص 
فـــي تــقــنــيــات الـــهـــاتـــف املـــحـــمـــول، بــحــديــثــه لـ 

الخرطوم ـ هالة حمزة
القاهرة ـ منعم سداوي

لــم تلق أزمـــة شــركــة هـــواوي الصينية مــع الــواليــات املتحدة 
األمــيــركــيــة بــظــاللــهــا بــشــكــل واســــع عــلــى الــســوقــن املــصــريــة 
ــــال أحــــد املـــســـؤولـــن فـــي شعبة  والـــســـودانـــيـــة حــتــى اآلن. وقـ
االتـــصـــاالت واملــحــمــول فــي غــرفــة الــقــاهــرة الــتــجــاريــة، إنـــه ال 
يــوجــد تأثير فــي الــوقــت الــحــالــي على أجــهــزة »هــــواوي« في 
السوق املصرية بعد مقاطعتها من قبل غوغل وغيرها من 

الشركات التقنية الدولية.
التي  الجديدة فقط  قــرار غوغل متعلق باألجهزة  أن  وشــرح 
ستنتجها هواوي، أما تلك املوجودة في السوق فلن تتأثر إال 
بشكل محدود للغاية، من ناحية التحديثات. بــدوره، اعتبر 
أحــمــد مــصــطــفــى، أحـــد مــســؤولــي الــتــســويــق فــي شــركــة لبيع 
»العربي الجديد«، أن  أجهزة هواوي في القاهرة، في حديث لـ
هناك نوعا من التراجع الطفيف في الشراء، ليس بسبب أزمة 
الشركة مع غوغل بقدر ما يرتبط ذلك بالركود الذي تشهده 
أن هــواوي تستحوذ على ثاني  إلــى  السوق املصرية. ولفت 
املبيعات، بعد  سامسونغ،  مــن حيث  فــي مصر  أكبر حصة 
مؤكدا أنه ستكون هناك بدائل من الشركة األم لتجاوز األزمة، 

وهو ما نحاول إقناع املستهلك املصري به. 
واعترف املهندس حسن محمد، أحد وكالء شركة »هواوي« 
من  لهجمة شرسة  بالفعل  تتعرض  الشركة  بــأن  فــي مصر، 
جانب اإلدارة األميركية لتقليص حصتها ووقف تمددها في 
السوق  الشركة تعرف متطلبات  أن  العاملية، معتبرًا  السوق 
املصرية، وهي تمتلك شبكة كبيرة من املوزعن يعمل فيها 
اآلالف مــن املــصــريــن. وقـــال إن الــســوق املــصــريــة رغــم األزمــة 
ــادرة عــلــى تــقــديــم بــدائــل  لــم تــتــأثــر حــتــى اآلن، وأن الــشــركــة قــ

وتحديثات ملواجهة أي طارئ قد تتعرض له.
كــذلــك الــحــال فــي الـــســـودان، حــيــث قــلــل مــســؤولــون فــي قطاع 
االتـــصـــاالت ومــخــتــصــون فــي الــشــأن الصيني ومــســتــوردون 
من آثار الحظر األميركي على شركة هــواوي في إطار حرب 
الواليات املتحدة التجارية مع الصن، مشيرين إلى أن الحظر 
لم يؤثر على مبيعات الشركة، سواء من األجهزة القديمة أو 

املستعملة. 
وأشار مستورد الهواتف النقالة في الخرطوم عمر علي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى عــدم وجـــود أثــر للمقاطعة  حــديــث لـــ
األمــيــركــيــة لـــهـــواوي عــلــى مــنــتــجــات األخـــيـــرة املــطــروحــة في 
السوق السودانية. وقال إن معظم األجهزة القديمة تحتوي 
على التطبيقات الحديثة، أما األجهزة الجديدة التي ستطرح 

قريبا في األسواق، فهي األكثر تأثرًا بالحظر.
وكــشــف املــديــر الــعــام لــجــهــاز تنظيم االتـــصـــاالت بــالــســودان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  املــهــنــدس مصطفى عــبــد الــحــفــيــظ لـــ
اجتماع الجهاز مع شركة هــواوي، فــرع الــســودان، للتباحث 

إن مدير  وقـــال  األمــيــركــي على منتجاتها،  الحظر  أثــر  حــول 
الــشــركــة طــمــأنــهــم إلـــى عـــدم تــأثــر شــبــكــات االتـــصـــاالت الــتــي 
تــســتــخــدم أجـــهـــزة هـــــواوي بــالــحــظــر بــمــا فـــي ذلــــك الــهــواتــف 

النقالة.
وشـــــرح عــبــد الــحــفــيــظ أن الـــشـــركـــة أفــصــحــت عـــن تــرتــيــبــات 
لـــتـــجـــاوز الــحــظــر الـــتـــجـــاري األمـــيـــركـــي عــلــيــهــا بــاالســتــعــانــة 
»غوغل بــالي« الــذي فــرض عليه  »هــواوي كــالود« كبديل لـ بـــ
الحظر، مشيرًا إلى أن هذا االنتقال سيؤثر بشكل طفيف على 

مستوردي االندرويد بالسودان.
وأشار الخبير في الشأن الصيني، السفير علي يوسف، في 
»العربي الجديد«، إلى أن العقوبات األميركية على  حديث لـ
الــصــن وشــركــاتــهــا، خــاصــة هــــواوي، تــؤثــر على أســعــار تلك 
املنتجات في أميركا كونها ترتفع نتيجة الرتفاع الضريبة، 
وال يؤثر ذلك على  املنتجات في السودان ألنه لم يتم فرض 
ضرائب أو رسوم جمركية عقابية على هواوي أو غيرها من 

الشركات الصينية.
من جهة أخــرى، أكد أن الحظر األميركي املعلن على هواوي 
الصينية يمكن أن يؤثر على منتجاتها في السوق السودانية في 
ما يتعلق بتطبيقات الهواتف املستعملة أو املبيعات الجديدة.
وأشار يوسف إلى أن مستخدمي هواتف هواوي في السودان 
ليس أمامهم سوى خيارين لتوفير تطبيقات وقطع تبديل 
ورقائق هواتفهم املحمولة التي تصنع في مصانع أميركية: 
إما إيجاد بديل لهذه الهواتف من شركات أخرى أو الشراء عبر 
طرف ثالث، كما كان يفعل السودان إبان املقاطعة األميركية.
بدوره، لفت الصحافي السوداني املختص في الشأن الصيني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  محمد عبد الــعــزيــز، فــي حــديــث لـــ
الصراع التجاري بن الصن والــواليــات املتحدة هو جوهر 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــحــالــيــة وهـــــواوي مــجــرد مــعــركــة. ونــفــى 
القديمة في  عبد العزيز تأثر منتجات هــواوي من الهواتف 
باستثناء  الصينية،  األميركية  التجارية  بالحرب  الــســودان 
تعوض  الشركة حلواًل  تجد  لم  حــال  في  الحديثة  املنتجات 

غياب بعض التطبيقات.

تفاوت 
في الحذر 
المغاربي 

تداعيات محدودة للحظر 
في مصر والسودان

ال تزال تأثيرات الحظر األميركي 
على منتجات هواوي غير 

منظورة في السوقين المصرية 
والسودانية، حتى اآلن

حمالتها  تكثيف  إلى  المغاربية  البلدان  في  »هــواوي«  فروع  تسعى 
اإلعالنية عبر شبكات التواصل االجتماعي ومختلف القطاعات اإلعالمية 
الزبائن بأن المنتجات المتوافرة في األسواق ال يلحق بها الضرر  لطمأنة 
الصينية.  الشركة  تطاول  التي  المقاطعة  وحملة  األميركي  القرار  من 
بإبالغ  التعهد  مع  توضيحية  بيانات  بإصدار  الفروع  هذه  وتقوم 
عمالئها بكل المستجدات واإلجراءات التي ستتخذها الشركة للحد من 

تداعيات القرار األميركي على هواتفها.

مساع لمحاصرة األزمة

تختلف ردة الفعل في 
األسواق المغاربية في ما 

يتعلق بأزمة »هواوي«، 
بين تراجع المبيعات 

والحذر وعدم االكتراث

يتزايد الطلب على 
أجهزة هواوي الهاتفية 

في تركيا، في المقابل 
يتخوف الروس من 

مستقبل أداء الشركة

)Getty( حذر من األجهزة الجديدة لهواوي
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