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الكويت تسحب استثمارات من الخارج
الكويت ـ العربي الجديد

الجديد«  »العربي  كشف تقرير حكومي حصلت 
السيادي  الــصــنــدوق  مــنــه، عــن خطة  على نسخه 
الكويتي للتخارج من استثمارات خارجية يقدر 
الــثــانــي من  الــنــصــف  مــلــيــار دوالر خـــال  حجمها بنحو 35 
العام الجاري. وعزا التقرير بيع هذه األصول الخارجية في 
العام   %13.5 بأكثر من  تراجع عوائدها  إلــى  الراهن  الوقت 
الـــذي يدفع  الــصــنــدوق،  املــاضــي، مــا يمثل عبئا كبيرا على 

ضرائب ونفقات تسيير باهضة عن هذه األصول.
ــول الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الــكــويــتــي إلــى  ــ ويـــصـــل حــجــم أصـ
الــصــنــدوق  مــلــيــار دوالر. وتـــتـــوزع اســتــثــمــارات  نــحــو 592 
السيادي على 45 دولــة، أهمها الواليات املتحدة األميركية 
وبريطانيا وفرنسا. وتتركز االستثمارات في أصول عقارية 
وحــصــص فــي شــركــات عاملية كــبــرى فــي قــطــاعــات مختلفة، 
مــن بينها الــســيــارات والــتــكــنــولــوجــيــا.  وُيــظــهــر الــتــقــريــر أن 
سنوات  للثاث  الصندوق  رسمها  التي  التوسعية  الخطة 
األخيرة ستتغير تماما، خاصة مع التغييرات االقتصادية 

الــعــاملــيــة األخـــيـــرة الــتــي فــرضــت نــفــســهــا، مــن تــراجــع أســعــار 
النفط، وتغييرات سياسية أفضت إلى خفض قيمة العمات 
الــكــويــت، مــا كبدها خسائر  الــتــي تستثمر فيها  الـــدول  فــي 
بمليارات الدوالرات. وبّي التقرير الحكومي أن االستثمارات 
الواليات  يقع بعضها في  الصندوق  التي سيتخارج منها 

املتحدة األميركية وبعضها اآلخر في إسبانيا وأستراليا.
ــوال الــتــي ســيــتــم سحبها مــن الـــدول  ــ وحــــول آلــيــة إدارة األمـ
أنه سيتم استثمارها في قطاع  التقرير  الخارجية، أوضــح 
املحلي، وتنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع  التحتية  البنية 
ــخ أمــــــوال بــالــســوق  ــة إلــــى املــســاهــمــة فـــي ضـ ــافـ الـــطـــاقـــة، إضـ

الكويتي الستثمارها في األوراق املالية لدعم السوق. 
ويــديــر الــصــنــدوق الــســيــادي داخــلــيــا اســتــثــمــارات مــبــاشــرة 
تــراوح بي 1% و2%، ويتوقع التقرير زيادتها إلى 8% في 
أول مراحل ضخ أموال الصندوق السيادي بالسوق املحلية، 

على أن تزيد النسبة خال العامي املقبلي. 
في  السعد،  بــدر  الكويتي  السيادي  الصندوق  رئيس  وقــال 
مقابلة مع شبكة بلومبرغ مساء أول من أمس األربعاء، إنه 
ال يمكن تحقيق األرباح التي كانت متوقعة لألعوام العشرة 

ــاف: »لــو  ــ املــقــبــلــة فـــي ظـــل الـــظـــروف الــعــاملــيــة الــحــالــيــة. وأضــ
السنوات  التي حققناها خــال  األربـــاح  مقارنة بي  أجرينا 
العشر املاضية وما سنحققه خال السنوات العشر املقبلة، 
فإننا لن نستطيع أن نكررها. يجب ركوب املزيد من املخاطر 
من أجل املحافظة على األرباح«. وردا على سؤال حول ما إذا 
كان انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة سيؤثر 
على شهية االستثمار في الواليات املتحدة، قال السعد إن 
ذلك األمر يعتمد على التشريعات التي سيتم إصدارها في 

املستقبل، وهو أمر يستغرق املزيد من الوقت. 
املــا، خطوة  الكويتي عبدالله  االقتصادي  الخبير  ووصــف 
الــصــنــدوق الــســيــادي فــي سحب بعض األمـــوال مــن الــخــارج 
بأنها متأخرة، على اعتبار أنها تكبدت خسائر كبيرة جراء 

تقلبات األسواق الدولية خال اآلونة األخيرة.
»العربي الجديد«، أن السوق الكويتي يحتاج  وأضاف املا لـ
ــوال ملــا يــعــانــيــه مــن ركــود  إلـــى مــزيــد مــن الــســيــولــة وضـــخ أمــ
وجمود في أهم قطاعاته سواء املصرفية أو العقارية. ومن 
املتوقع أن تساهم األموال الجديدة في دفع التنمية وعودة 

الثقة باالستثمار في السوق، وفق املا.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

حصل السودان على وديعة إماراتية بقيمة 500 مليون 
دوالر، في إطــار اتفاق تم توقيعه، أمــس، في أبوظبي 
بي بنك السودان املركزي وصندوق أبوظبي للتنمية. 
املــركــزي السوداني حــازم عبد  البنك  ووصــف محافظ 
القادر، االتفاقية بأنها خطوة أولى في إطار إجراءات 
أخرى يوفر من خالها السودان احتياجات من السلع 

التي تستورد بالعملة الصعبة.
»العربي  لعة، رفضت ذكر اسمها، لـ

ّ
ووفقا ملصادر مط

الـــجـــديـــد«، تــمــت صـــبـــاح أمـــــس، أول مــقــاصــة مـــن بنك 

»اتـــش اس بــي ســـي« لشيك مــن جــمــارك دبـــي لصالح 
شحنة حاويات تجارية للسودان بعد تنفيذ قرار رفع 

العقوبات االقتصادية عن السودان.
الوديعة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ اقتصاد  خبراء  وأكــد 
إحدى بوادر االنفراج االقتصادي الذي تم عقب إعان 
رفـــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، الــجــمــعــة املـــاضـــي، وســرى 

اعتبارا من الثاثاء املاضي.  
»العربي  لـ الرمادي،  الخبير االقتصادي عبدالله  وقال 
ــــع الــعــقــوبــات أفـــســـح املـــجـــال لــلــدول  الـــجـــديـــد«، إن »رفـ
ــــودان فــــي ظــــروف  ــسـ ــ ــى الـ ــ الـــصـــديـــقـــة ملــــد يــــد الــــعــــون إلـ
اقتصادية صعبة«. وأضاف: »رغم أن املبلغ ليس كبيرا، 

بالسودان«.  املالية  األزمــة  لكنه سيساهم في تخفيف 
وتوقع الرمادي أن تكون الوديعة مؤشرًا ملا سيحدث 
مــن تــدفــق رؤوس األمــــوال والــقــروض والـــودائـــع خال 
االستثمارات  من  مرتقب  إقبال  مع  القادمة  األسابيع 

األجنبية.
واعتبر أن السودان عقب التوقيع على اتفاق الوديعة 
له الحق في التصرف بها ليستورد سلعا تساهم في 

خفض تصاعد الدوالر وسد عجز ميزان املدفوعات.
وفي املقابل، يرى الخبير املصرفي محمد عبد العزيز، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــوديــعــة أثــرهــا  فـــي حــديــثــه لـــ
 إن »اتــفــاق الــطــرفــي قــديــم بــي الــســودان 

ً
قصير، قــائــا

واإلمــــــــــارات، لــكــن الــحــظــر كــــان ســبــبــا فـــي تــأجــيــلــهــا«. 
ــح أن الـــســـودان يــجــب أال يــعــّول عــلــى مــثــل هــذه  وأوضــ
الــودائــع، ألنها دين يجب ســداده بأجل محدد ومتفق 
ــتـــاج بـــدال من  ــرورة تــوظــيــفــهــا نــحــو اإلنـ ــ عــلــيــه، مـــع ضـ
االستهاك، حسب تعبيره. وأعلن محافظ بنك السودان 
املـــركـــزي، أمــــس، عـــن تــلــقــي بــــاده عـــروضـــا مـــن جــهــات 
إلى طلبات  الخاص، إضافة  القطاع  لتمويل  خارجية 
من بعض البنوك األجنبية لفتح فروع لها بالعاصمة 
الخرطوم، فيما توقعت مسؤولة قسم الشؤون العامة 
فــي الــســفــارة األمــيــركــيــة بــالــســودان كــارولــي شنابدر، 

مزيدا من التعامات التجارية بي البلدين.

نصف مليار دوالر وديعة إماراتية للسودان

التشيك 
تفك االرتباط 

باليورو

قــــــــــال الـــــبـــــنـــــك املــــــركــــــزي 
الــــــــتــــــــشــــــــيــــــــكــــــــي، أمـــــــــس 
ــه بــصــدد  ــ ــيـــس، إنــ ــمـ الـــخـ
ــــط  ــاء بـــــرنـــــامـــــج ربـ ــ ــ ــهـ ــ ــ إنـ
»كرونا«  املحلية  العملة 
ــة األوروبــــــــيــــــــة  ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
املــوحــدة فــي وقــت الحق 

من العام الجاري.
ــزي  ــركــ وربــــــــط الـــبـــنـــك املــ
ــــورو مــنــذ  ــيـ ــ ــالـ ــ كـــــرونـــــا بـ
 3 مـــــــدى  ــــى  ــلـ ــ وعـ  ،2013
ســــنــــوات اضــــطــــر الــبــنــك 
إلــى شــراء كميات كبيرة 
ــة الـــصـــعـــبـــة  ــلــ ــمــ ــعــ مــــــن الــ
لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

العملة املحلية.
ومنذ ذلك الحي، يحوم 
املحلية  العملة  مستوى 
عــنــد 27 كـــرونـــا لــلــيــورو 

الواحد.
ــه  ــ وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــنـــــك، أنـ
معدالت  كثب  عن  يتابع 
الــتــضــخــم بـــالـــبـــاد قــبــل 
به  املعمول  الربط  إنهاء 

منذ سنوات.
ــقـــى الــبــنــك املـــركـــزي   وأبـ
األوروبي أسعار الفائدة 
واملــــعــــايــــيــــر الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــــــبــــــرنــــــامــــــجــــــه لـــــــشـــــــراء 
تــغــيــيــر  دون  األصـــــــــــول 
كاملتوقع أمس، ليواصل 
ســـيـــاســـة الــتــحــفــيــز غــيــر 
التعافي  لدعم  املسبوقة 
ــكـــن املـــطـــرد  الـــبـــطـــيء، ولـ
القتصاد منطقة اليورو.

C

غولدمان ساكس ينقل نصف موظفيه في لندن
العاملين  عدد  خفض  ساكس«  »غولدمان  بنك  يدرس 
لديه في لندن بنسبة 50%، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 
غولدمان  أن  إلى  التقرير  وأشار  األلمانية.  »هاندلسبالت« 
ونيويورك،  وارسو  إلى  العمليات  موظفي  نقل  يبحث 
لخفض إجمالي حجم العمالة لديه في لندن بحوالى 
العاملة  القوى  3 آالف شخص، وهو ما يعادل نصف 

لديه في العاصمة البريطانية.

»بيتزا هت« نحو توظيف 11 ألف عامل في أميركا
التجارية  العالمات  إحدى   – هت«  »بيتزا  شركة  قالت 
تخطط  مطاعمها  إن  برانس«-  »يم  لـ  المملوكة 

الواليات  في  عامل  ألف  عشر  أحد  حوالى  لتوظيف 
الماضي،  العام  أعلنت،  قد  الشركة  وكانت  المتحدة.  
المتحدة  الواليات  في   8500 إلى  أفرعها  لزيادة  خطة 
الوظائف  تشمل  وسوف  العالم.   حول  ألف   20 وإلى 
البيتزا  لصناعة  وموظفين  لألفرع  مديرين  الجديدة 

باإلضافة إلى عمال لتوصيل الطلبات للمنازل.

ألمانيا: صعوبات أمام البنوك البريطانية بعد الخروج
أي  إن  شويبله،  فولفغانغ  األلماني  المالية  وزير  قال 
البريطانية  للبنوك  السماح  بخصوص  مفاوضات 
للحصول على امتيازات سوق االتحاد األوروبي ستكون 
أعقاب  في  االمتيازات  تلك  فقدوا  إذا  للغاية  صعبة 

التكتل الموحد. وأضاف شويبله،  خروج المملكة من 
في تصريحات أمس، أن ألمانيا واالتحاد األوروبي سوف 
قدر  التقارب  لمحاولة  جهدهم  قصارى  يبذلون 

اإلمكان مع المملكة المتحدة.

توشيبا تخسر 6 مليارات دوالر
مساعدات  على  للحصول  اليابانية  توشيبا  شركة  سعت 
أجل  من  الحكومي؛  الياباني  التنمية  بنك  من  مالية 
قيمة  انخفاض  نتيجة  المتوقعة  خسائرها  تغطية 
 700 بحوالى  المتحدة  الواليات  في  أصولها  من  عدد 
به  أفادت  لما  وفقًا  دوالر(،  مليارات   6.17( ين  مليار 

مصادر لصحيفة »جابان تايمز«.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ما الذي دفع صندوق النقد الدولي 
لنشر الوثائق املتعلقة باالتفاق 
املبرم مع مصر والذي يتيح لها 
الحصول على قرض بقيمة 12 
مليار دوالر؟ وما املبررات التي 

دفعت من قبل مدير إدارة الشرق 
األوسط بالصندوق مسعود أحمد 

للقول إن تعويم الجنيه هدف 
حددته الحكومة املصرية وليس 

بناء على ضغوط الصندوق.
وفي املقابل ال يجب التعامل 

بجدية مع بيان الحكومة الذي 
أكد أن نشر الصندوق للوثائق 

تم بناء على طلبها ورغبتها في 
التأكيد على سياسة الشفافية، 

ذلك ألن الجميع يعرف أن سياسة 
الحكومة هي دفن وإخفاء 

املعلومات، والدليل أنها لم ترسل 
نسخة من االتفاق للبرملان حتى 

اآلن، ولم تعرض تفاصيل القرض 
على الجهة التشريعية رغم مرور 

نحو 70 يومًا من التوقيع عليه، 
بل وكان شعار الحكومة هو 
نكران كل ما ورد في االتفاق 

من تعويم الجنيه وزيادة أسعار 
الوقود وزيادة الضرائب.

ال يعنينا إيجاد إجابة عن األسئلة 
املطروحة بخصوص توقيت 

اإلعالن، بل محتوى الوثائق والتي 
تكشف عن أن األيام القادمة قد 
تكون األصعب على املصريني، 

وأن الهدف من برنامج اإلصالح 
االقتصادي ليس تحسني 

املستوى املعيشي للمواطن، بل  
زيادة األعباء املعيشية.

وثائق الصندوق تكشف عن:
■ التزام الحكومة بزيادة سعر 

الوقود بشكل دوري لتصل 
أسعار بيع معظم أنواع الوقود 

للمستهلك إلى 100% من تكلفة 
اإلنتاج )قبل الضريبة(، في 

2018/ 2019، وهذا يعني زيادات 
مرتقبة في أسعار الوقود.

■ التزام الحكومة بتخفيض قيمة 
دعم الوقود خالل العام 2017/ 

2018، إلى 36.5 مليار جنيه، 
مقابل 62.2 مليار جنيه في العام 

الجاري، بانخفاض %41.3.
■ تحرير سعر الوقود وبحسب 

البرنامج فإن دعم الكهرباء 
سيتقلص بشكل سنوي حتى 

يصل إلى الصفر في العام 2020/ 
2021، ودعم الوقود إلى 25 مليار 
جنيه، وهذا ستترتب عليه زيادات 

جديدة في أسعار الكهرباء. 
■ تتعهد الحكومة باالنتهاء من 

سداد 3.5 مليارات دوالر لشركات 
النفط والغاز األجنبية بحلول 

يونيو 2019. 
■ تتعهد الحكومة بتطبيق 

ضريبة الدمغة على تعامالت 
البورصة لتكون مفعلة بموعد 

أقصاه 2017- 2018.
وفي الوثائق توقع صندوق النقد 

وصول دين مصر الخارجي 
إلى 102.4 مليار دوالر خالل 
3 سنوات مقابل 60.1 مليار 

دوالر بنهاية سبتمبر، كما أكد 
أن مصر معرضة لصدمات 

خارجية، وأن تدهور األوضاع 
األمنية اإلقليمية سيؤذيان 

التجارة والسياحة، هذا جزء من 
التعهدات التي قطعتها الحكومة 

على نفسها للصندوق، ولنا 
عودة للتعليق على كل نقطة.

وثائق 
خطيرة
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اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

ــلـــون ومـــهـــنـــيـــون فــي  ــلـ أبــــــــدى مـــحـ
السعودية مخاوف من موجة غالء 
تصيب مئات السلع االستهالكية 
األساسية بعدما قررت الحكومة عدم تحمل 
رسوم جمركية على هذه السلع دعما لسكان 

اململكة طيلة تسع سنوات.
ــرار تحمل  ــــررت الــحــكــومــة عـــدم تــجــديــد قــ وقـ
الجمركية لنحو  الرسوم  الفوارق في  الدولة 
193 سلعة الذي انتهى بنهاية العام املاضي 
2016، لفترة جديدة، ما يعني أن الدعم الذي 
يتمتع به السكان لم يعد متاحًا، وأن السلع 
تــخــضــع بــالــكــامــل لــنــفــس مــســتــوى الــجــمــارك 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  املطبق 

دون تحمل الحكومة ألية فوارق.
واعتمد مجلس الـــوزراء فــي عــام 2008 قــرارًا 
ــارك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمــ يــقــضــي بــتــخــفــيــض جــ
السلع ملــدة ثــالث سنوات، وتــم تمديد العمل 

بالقرار حتى عام 2016.
وشدد املتحدث الرسمي للجمارك السعودية 
عيسى العيسى، على أنه لم يتم رفع الرسوم 
الجمركية على أي سلعة، ولكن ما سيحدث 
هــو أن فـــرق الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــذي كانت 
ــي الــــســــنــــوات املـــاضـــيـــة  ــ ــة تـــتـــحـــمـــلـــه فـ ــ ــدولــ ــ الــ
سيعود، لتتساوى الرسوم الجمركية للسلع 

مع تلك املطبقة في دول مجلس التعاون.
وقال في تصريحات قبل يومني: »تمت عودة 
قبل أسبوعني على 193 سلعة كان  الــرســوم 
الــــقــــرار يــشــمــل تــخــفــيــض رســـومـــهـــا بــنــســبــة 
وتــتــراوح  فــقــط«.  إلــى %5  الجمركية جميعا 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة األســـاســـيـــة والـــتـــي بــدأ 
الــعــمــل بــهــا مطلع الــعــام الـــجـــاري بــني 6% و 

.%25
ـــي جــــــرى الــتــخــلــص  ــتـ وأهــــــــم تـــلـــك الـــســـلـــع الــ
ــردة واملـــجـــمـــدة  ــ ــبـ ــ مــــن دعـــمـــهـــا، الـــــدواجـــــن املـ

تونس ـ فرح سليم

ــــالء بــيــع الـــســـيـــارات كــافــيــة  لـــم تــكــن حــجــج وكـ
الــتــوريــد  بــرنــامــج  لــوقــف  للحكومة  بالنسبة 
املتواضعة  الــقــدرات  ذات  للمركبات  السنوي 
ــوجــه أســاســا لـــذوي الــدخــل املــتــوســط. 

ُ
الــتــي ت

السيارات  مـــوردي  غرفة  مطالب  مــن  فبالرغم 
لوزارة التجارة منذ الصيف املاضي بضرورة 
وقــف هــذا الــبــرنــامــج، أكـــدت مــصــادر حكومية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه ال نــيــة لــلــحــكــومــة  لــــ
ــد هــــــذا الـــصـــنـــف مــن  ــ ــــوريـ ــن تـ ــ ــنـــاء عـ ــتـــغـ لـــالسـ
و22   18 أسعارها بني  تــراوح  التي  السيارات 

ألف دينار )بني 7.8 و9.5 آالف دوالر(.
متوسطي  الحكومة  1994، تخص  عــام  ومنذ 
الــدخــل بــبــرنــامــج يعتمد عــلــى تــوريــد نــحــو 8 

والــلــحــوم ومــنــتــجــاتــهــا والــبــيــض واألجـــبـــان 
ــنــــاء مــثــل  ــبــ ــة، ومـــــــــواد الــ ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ والــــــزيــــــوت الـ
الجبس والــدهــانــات واألنــابــيــب، أيضا املــواد 
ــابـــون واملــنــظــفــات  االســـتـــهـــالكـــيـــة، مــثــل الـــصـ
واملناديل الورقية، فضال عن مدخالت اإلنتاج 

الزراعي، مثل األسمدة والبيوت املحمية.
وبحسب موقع الجمارك السعودية، ستكون 
األلبان ومشتقات الحليب األكثر تضررًا، بعد 
أن عادت رسومها الجمركية إلى 20%. وأكد 
مستوردون أن الرسم الجمركي املعدل الذي 
بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا لأللبان.

الجمركية ألكثر من  الرسوم   كما تم تعديل 
عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب، 
بــيــنــمــا أبـــقـــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــعــريــفــة 
الــجــمــركــيــة لــبــقــيــة األصـــنـــاف الـــتـــي يــتــجــاوز 
أكــثــر مــن 350 صنفًا عــنــد 5%، فيما  عــددهــا 
ظلت هناك بعض األصــنــاف معفاة من هذه 
الرسوم الجمركية. وبلغت واردات السعودية 
من األلبان في العام املاضي نحو ستة ماليني 
ريــال  مليون   49 نحو  قيمته  بما  كــيــلــوغــرام 
السعودية  أمــا صـــادرات  دوالر(،  مليون   13(
منه فبلغت 125 مليون كيلوغرام، بقيمة 475 
مليون ريال، اتجهت معظمها لدول الخليج 

املجاورة.
لــلــقــيــود  الــــعــــامــــة  اإلدارة  ــام  ــ عــ مــــديــــر  وأكـــــــد 
املحسن  عبد  املتكاملة  الجمركية  والتعرفة 

قــوة محركها  تتجاوز  آالف سيارة سنويًا ال 
1200 سي ســي، من وكــالء مختلفني، لتمكني 
ــذه الـــفـــئـــات مــــن شـــــــراء ســـــيـــــارات بـــأســـعـــار  ــ هــ
ــلــــى هــــذه  ــة عــ ــكــــومــ ــة. وتـــــفـــــرض الــــحــ ــبــ ــنــــاســ مــ
وتحدد  منخفضة  جمركية  تعرفة  السيارات 
هــامــش ربـــح لــلــتــجــار ال يــتــجــاوز 500 ديــنــار 

فــي اآلونـــة األخــيــرة، تراجعت  أنــه  الشنيفي، 
الحاجة  انتفت  ولهذا  كبير،  بشكٍل  األســعــار 

إلى تحّمل الدولة هذه الرسوم.
وأضـــاف: »قبل قــرابــة تسع ســنــوات، تحّملت 
الــحــمــايــة  ــــم، واآلن عـــــاد رســـــم  ــــدعـ الـ ــة  ــ ــــدولـ الـ
ــه لن  إلـــى املــســتــورد نــفــســه«، مـــشـــددا عــلــى أنـ
ل 15% من 

ّ
يكون هناك تغير كبير، فهو يمث

التغّير  »سيكون  وتــابــع:  اإلضــافــيــة«.  القيمة 
ا، وفي حال حدوث زيادة في األسعار، 

ً
طفيف

عــودة  فــي  الــنــظــر  الــدولــة  فبالتأكيد ستعيد 
تحملها لجزء من الرسوم«.

سندي،  ربيع  الدكتور  املــالــي  املحلل  أن  غير 
تخوف من أن يؤثر قرار الجمارك السعودية 
على أسعار السلع األساسية في السعودية، 
ــة أن األمــــــر طــــــاول ســلــعــا مــهــمــه مــثــل  خـــاصـ

األلبان واللحوم والدواجن، ومواد البناء.
الجديد«: »بالتأكيد  لـ »العربي  وقــال سندي 
سيكون هــنــاك ارتــفــاع فــي األســعــار، لألسف 
لدينا رجال أعمال يستغلون أي فرص لرفع 
الـــتـــجـــارة في  ــار، ولــــو نــجــحــت وزارة  ــعــ األســ
إحكام قبضتها على السوق سيكون التأثير 

طفيفا«.
ــــرى أن أكـــثـــر املــســتــفــيــديــن مـــن الـــقـــرار هم  ويـ
أصــحــاب اإلنــتــاج املحلي، ألنــه سيرفع قيمة 
فرصة  لديهم  ستكون  وبــالــتــالــي  املــســتــورد، 
للمنافسة، خاصة أن أسعار األلبان واللحوم 

والدواجن املستوردة أرخص من املحلية.
ويــعــتــقــد ســنــدي أن يــبــدأ ظــهــور تــأثــيــر رفــع 

الدعم سريعا على السوق.
ويقول: »تعودنا أن يتأثر السوق سريعا مع 
أي خطوة سلبية، ولكنه يتأثر ببطء شديد 
مع الخطوات اإليجابية، وهنا يجب أن يكون 

دور وزارة التجارة أكثر صرامة«.
ويـــــرى الــخــبــيــر املـــالـــي مـــاجـــد الـــبـــوعـــلـــي، أن 
ــتـــجـــاوب بــالــشــكــل  ــم تـ الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة لــ
العاملي  الغذاء  أسعار  انخفاض  املطلوب مع 
كاألرز والزيوت والحبوب، وبالتالي ال يجب 
أن تتأثر أسعار تلك السلع بالقرار الحكومي 
لـ »العربي الجديد«:  البوعلي  األخير.  وقــال 
»انخفضت أسعار األرز بنسبة 40% والسكر 
58% والزيوت 38% في السوق العاملية، ومع 
ذلك لم تستجب السوق السعودية إال بنسبه 
األعمال  رجــال  أن  والسبب   ،%15 تتجاوز  ال 
واملستوردين فضلوا اعتبار ذلك االنخفاض 

أرباحا إضافية لهم«.
ــــم تـــحـــمـــيـــل الــــرســــوم  ــــي حــــــال تـ ويـــــــرى أنــــــه فـ
سوء  ذلــك  فسيكون  املستهلك  على  الجديدة 
تــقــديــر مــن الــتــجــار، ألن هــنــاك بــدائــل كثيرة 
املستهلكون عند نوع  السوق، ولن يقف  في 

محدد.

ــال. غــيــر أن هــذا  فـــي املــركــبــة الـــواحـــدة بـــأي حــ
البرنامج تعطل منذ نحو ستة أعوام، بعد أن 
أبــدى الــوكــالء عــزوفــا عــن تــوريــد هــذا الصنف 
من السيارات، بسبب محدودية هامش الربح 
دوالرا(   217( ــار  ــنـ ديـ  500 يـــتـــجـــاوز  ال  الـــــذي 
فــي الــســيــارة. ويستبعد وكـــالء الــســيــارات في 
برنامج حكومي  االشتراك مجددًا في  تونس 
ملحدودي  املوجهة  الشعبية  املركبات  لتوريد 
الـــدخـــل، مــعــتــبــريــن أن الــبــرنــامــج الــــذي مضى 
ــًا لــــم يـــعـــد يــتــمــاشــى مــع  ــامـ عــلــيــه نـــحـــو 22 عـ
يتعلق  مــا  سيما  ال  االقــتــصــاديــة،  التغييرات 
من  املستفيدين  في  توفرها  الــالزم  بالشروط 
الشرائية  الــقــدرة  تراجع  عن  املشترين، فضال 

للطبقة املتوسطة في البالد.
ــوزارة الــتــجــارة، األســعــد  ــ ويــشــيــر املــســتــشــار بـ

والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  أن  إلــى  الــعــبــيــدي، 
اتخذت قرار مواصلة توريد ما يعرف بتونس 
بأهمية  منها  إيمانا  الشعبية«،  »السيارات  بـ
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج فـــي تــوفــيــر فــــرص ألصــحــاب 
الدخل املتوسط في الحصول على سيارات في 
ظل ارتفاع متزايد ألسعار السيارات بمختلف 
أصــنــافــهــا مــن شــهــر إلـــى آخـــر، نتيجة تــراجــع 
أســعــار الــصــرف. وقـــال العبيدي فــي تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن جــانــبــا مـــن مــبــررات  لـــ
التي  لــلــوزارة  بالنسبة  مقنعا  كــان  املــورديــن 
لشروط  املنظم  القانون  تنقيح  على  ستعمل 
الحصول على السيارات وجعله أكثر مواكبة 
البالد،  تشهدها  التي  االقتصادية  للتطورات 
الفــتــا إلـــى أن الـــدولـــة مــطــالــبــة بــالــحــفــاظ على 
الطبقات  فــي حماية حــق  مــن مهامها  جــانــب 

الوسطى في اقتناء السيارات واملساكن. 
ويتعنّي وفــق قانون يعود إلــى سنة 1994 أال 
يريد  الــذي  للمواطن  السنوي  الــدخــل  يتعّدى 
التمتع بامتيازات برنامج السيارات الشعبية 
5 آالف ديــنــار، مقابل أســعــار ســيــارات تــراوح 
بــني 18 و22 ألـــف ديــنــار، وهـــو مــعــّدل سنوي 
يـــصـــفـــه مــــــــوردو الــــســــيــــارات بــالــضــعــيــف وال 
وفق  بسيارة  التمتع  إمكانية  لصاحبه  يوفر 

األسعار املعمول بها حاليا. 
ووفـــق املــســؤول بــــوزارة الصناعة والــتــجــارة، 
ــولـــى الــــحــــكــــومــــة فـــــي غــــضــــون األشــــهــــر  ــتـ ــتـ سـ
الــقــادمــة تنقيح الــقــانــون ورفـــع شـــرط الــدخــل 
السنوي من 5 إلــى 8 آالف ديــنــار، مشيرا إلى 
أن كــل الــتــعــديــالت الــجــديــدة ســتــتــم بــاالتــفــاق 
مــع املــهــنــيــني لــضــمــان نــجــاح ظــــروف تسويق 
هــذا الصنف مــن الــســيــارات، ال سيما أن أكثر 
من 85% من املطالب التي وردت إلــى الــوزارة 
السنة املاضية تم رفضها لعدم توفر شروط 
الــالزمــة، مــا جعل مـــوردي السيارات  التمويل 
يواجهون صعوبة كبيرة في تسويق الكميات 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــم. وتـــشـــهـــد الـ ــهـ ــيـ املـــــــــوردة إلـ
لعموم التونسيني تراجعًا كبيرًا قــّدره خبراء 
 %40 بنسبة  النقابية  واملــنــظــمــات  االقــتــصــاد 
خـــالل الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، مــا أفضى 

ــراوح مــرتــبــاتــهــم بـــني 700  ــ إلـــى تـــدحـــرج َمـــن تـ
و900 دينار شهريًا إلى شريحة الفقراء.

ارتفاع  وقــع  املحلية على  الــســوق  كما تعيش 
غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار الـــســـيـــارات، فــي ظل 
العمالت  مقابل  املحلية  العملة  قيمة  تــدهــور 
ــل بــرنــامــج 

ّ
األجــنــبــيــة. ولـــســـنـــوات طــويــلــة، مــث

التونسيني،  آلالف  مـــالذًا  الشعبية  الــســيــارات 
غير أن ارتفاع األسعار دفع شرائح واسعة من 
أصحاب الدخول املتوسطة إلى شراء العربات 
املستعملة، معولني على مدخراتهم العائلية. 

ويــتــوقــع الــوســيــط فـــي بــيــع الـــســـيـــارات، أنـــور 
الجندوبي، أن يواجه برنامج توريد سيارات 
الدخل من صنف 4 خيول املصير  متوسطي 
الــتــوريــد السنة  الـــذي واجــهــه بــرنــامــج  نفسه 
الجديدة  السيارات  ســوق  أن  مؤكدا  املاضية، 
السيارات  في  والطلب  العرض  بقانون  يتأثر 

املستعملة. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــال الـــجـــنـــدوبـــي لـ ــ وقــ
إحــجــام التونسيني عــن شـــراء الــســيــارات ذات 
األربعة خيول املوجهة ملتوسطي الدخل، مرّده 
السيارات، ما  املخاوف من رداءة نوعية هذه 
يدفع العديد ممن تنقصهم اإلمكانيات لشراء 
ســـيـــارات ذات نــوعــيــة جــيــدة إلـــى الــبــحــث عن 

مبتغاهم في سوق السيارات القديمة.
لنحو  املاضي  العام  التجارة  وسمحت وزارة 
الــســيــارات   بــاملــســاهــمــة فــي واردات 

ً
11 وكــيــال

الــبــيــع ومــحــدوديــة  أن شـــروط  الشعبية، غــيــر 
الــربــح دفعت 3 وكــالء لالنسحاب من  هامش 
السباق ليكتفي 8 وكالء فقط بتنفيذ البرنامج. 
الوطنية  الغرفة  باسم  الرسمي  الناطق  ــح 

ّ
ومل

لــوكــالء بــيــع الــســيــارات مــهــدي مــحــجــوب، في 
وقت سابق، لوكالة األنباء الرسمية )وات(، أن 
يعرف  لم  الشعبية  السيارات  توريد  برنامج 
عــدم نجاح  أن  منه. وأضـــاف  املنتظر  النجاح 
الــتــجــربــة يــعــود إلـــى جــمــلــة مــن األســـبـــاب، من 
بينها أن الشريحة املعنية باقتناء السيارات 
أقل  لها دخــل  أن يكون  والتي يجب  الشعبية 
قــادرة على  من 5 آالف دينار سنويا، لم تعد 

شراء هذا الصنف من السيارات.

الرباط ـ مصطفى قماس

القارة األفريقية توفر اآلن فرصًا كبيرة لالستثمار،  أن  يبدو 
فــي ظــل مــعــدالت الــنــمــو االقــتــصــادي املــرتــفــعــة الــتــي تحققها 
إليها  انتهى  أهــم خالصة  أعـــوام. كانت تلك  املنطقة منذ  تلك 
300 خبير فــي قــطــاع االســتــثــمــار، شــاركــوا فــي مؤتمر بــالــدار 
البيضاء، حيث ناقشوا قضايا مرتبطة بمستجدات وتحديات 
االستثمار. ويفحص مؤشر جاذبية البلدان لرأسمال املخاطر 
ــتــــصــــادي وعـــمـــق الـــســـوق  ــنـــشـــاط االقــ واالســــتــــثــــمــــار، حـــجـــم الـ
الشركات  املستثمرين وحــوكــمــة  املــحــفــزة وحــمــايــة  والــجــبــايــة 
واملحيط االجتماعي والبشري وتشريع العمل وفرص األعمال.  
وذهب املشاركون في املؤتمر الذي تناول موضوع االستثمار 
في أفريقيا، إلى أن االستقرار السياسي في القارة األفريقية، 
يساهم في توفير فرص لالستثمار من أجل مواجهة الحاجة 

في العديد من القطاعات.
وشــدد املــشــاركــون فــي املؤتمر املنظم أول أمــس األربــعــاء، من 
قبل جمعية املستثمرين في الرأسمال باملغرب، على أنه أمام 
املستثمرين فرص كبيرة لدخول القارة األفريقية في قطاعات 
البنيات التحتية والطاقة واملعادن واملياه والزراعة والصناعة 

الغذائية، والخدمات واملواصالت والتكنوجيات الحديثة.
وكانت دراســة ملكتب االستشارة ماكينزي، توقعت أن يرتفع 
 2015 بــني  بنسبة %8  الــرأســمــال  على  األفريقية  الــقــارة  طلب 
القارة في مشروعات  الدولي احتياجات  البنك  و2018. وقــدر 
التحتية باستثمارات تصل إلى نحو 90 مليار دوالر  البنية 
ســنــويــًا. وقــــدرت مــؤســســة »فــريــش فــيــلــدز« االســتــثــمــارات في 
تــأتــي من  مــلــيــار دوالر، %62  بــحــدود 25  مــنــذ 2004،  الـــقـــارة 

صناديق دولية ذات توجه عام. 
استثمار صينية  األخيرة بظهور صناديق  األعــوام  وتميزت 
تمول مشاريع الشركات املنحدرة من ذلك البلد األسيوي في 
القارة السمراء.  وأكد رئيس جمعية »أفريقيا فرنسا« ليونيل 
زيــنــســو، فــي كلمة خـــالل املــؤتــمــر، عــلــى أن املــهــم فيما يتعلق 

باالستثمار، ليس تعبئة األموال الضرورية، ولكن توجيهها 
لقطاعات واعدة مثل التكنولوجيات الحديثة.

بفعل  األفريقية تعيش ظــروفــًا صعبة  الــقــارة  أن  وشـــدد على 
تــراجــع أســعــار النفط واملــعــادن، األمـــر الـــذي أثــر على إيـــرادات 
الــبــلــدان الــتــي تــعــول عــلــى تــلــك الـــعـــائـــدات، مــتــوقــعــًا أن تعرف 
الـــقـــارة، الــتــي تــعــانــي مــن فــقــر عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل، تدفقًا 

للرأسمال نحوها.
ويبدو أن ثمة افتقارًا في بلدان مثل املغرب والقارة األفريقية 
إلــــى صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار يــمــكــنــهــا أن تـــدعـــم الـــشـــركـــات عند 
الصناديق  تلك  أال تتدخل  الــعــادة على  التأسيس، فقد جــرت 
إال فــي مرحلة التطوير. وبــدا فــي بــلــدان مثل املــغــرب أن %70 
فيما ال تساهم  بالفعل،  قائمة  االستثمارات تهم شركات  من 
سوى بنسبة 2% في مرحلة إنشاء الشركات. وعند الحديث 
تجلى  املستثمرين،  الستقبال  األفريقية  البلدان  جاذبية  عن 
أن أغــلــبــهــا وضــعــت أطــــرًا قــانــونــيــة تــســعــى عــبــرهــا إلـــى إغـــراء 

صناديق االستثمار التي أصبحت أكثر اهتمامًا بالقارة.
ويـــذهـــب نـــويـــل ألـــبـــرتـــوس، مـــن مــؤســســة »بــــي دبــلــيــو ســي« 
لالستشارات، إلى أن االستثمار في أفريقيا، ال يجب أن يقتصر 

على املدى القصير، كما هو الشأن في البلدان املتقدمة.
ويعتبر جــون لــوك بـــودوس، من مؤسسة بندونس، أن عامل 
االستقرار السياسي غير حاسم في قرار االستثمار في رأس 

 بتواجد املؤسسة التي يمثلها بإيران. 
ً
املال، ضاربًا مثال

بــوخــريــص، على دور  الــقــادر  املحاسبي، عبد  الخبير  ويــركــز 
 
ً
املــال، ضاربًا مثال رأس  االستثمار في  الحد من  الجباية في 

باملغرب الذي يفرض حقوق التسجيل والضريبة على القيمة 
املضافة على العمليات الخاصة بذلك النوع من االستثمار.

التي  املــال، رهــني بالثقة  وظهر أن نجاح االستثمار في رأس 
تنشأ بني أصحاب املشروع واملستثمر ، خاصة أن األول يبدي 
فــي بــعــض األحــيــان نــوعــًا مــن الــخــوف مــن شــراكــة الــثــانــي لــه، 
علمًا أن ذلك املستثمر قد يأتي برأس املال وطرق في التدبير 

والحوكمة تنفع املشروع، حسب مشاركني في املؤتمر.

السعودية تتخلى عن دعم 
مئات السلع األساسية

التجارة مع أوروبا تهدر 7 ملياراتتونس تراجع شروط توفير السيارات »الشعبية«

تزخر أفريقيا بثروات ومعادن ضخمة )فرانس برس(القرار الحكومي الجديد يشمل 193 سلعة )فايز نور الدين/فرانس برس(

متوسطو الدخل هم المستفيدون من البرنامج الحكومي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

 القارة األفريقية تجذب المستثمرين

قررت الحكومة 
السعودية التوقف 

عن دعم مئات السلع 
األساسية عبر تحمل 

فوارق جمركية تتراوح 
بين 5% و20%، ما أثار 
مخاوف من ارتفاع 

األسعار

اإلمارات تستورد الديزل من 
سنغافورة في خطوة نادرة

قالت هيئة التجارة السنغافورية 
»إنترناشونال إنتربرايز« أمس، إن اإلمارات 

استوردت نحو 24 ألف طن من الديزل 
من سنغافورة في األسبوع املنتهي في 

18 يناير/ كانون الثاني. ويقول التجار إن 
اإلمارات مصدر صاف عادة ومن النادر 
أن تستورد الوقود. وكانت شركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( أوقفت نحو نصف 
طاقة مصفاة الرويس البالغة 800 ألف 

برميل يوميًا األسبوع املاضي بعد حريق، 
لكنها أعادت بعد ذلك تشغيل وحدة خام 

حسبما ذكرت مصادر بالقطاع.
وقالت الشركة إن تأثير ذلك يقتصر على 

إمدادات البروبيلني. لكن تاجرًا قال إن 
أدنوك أرجأت ما ال يقل عن شحنتي ديزل 

كان من املتوقع تحميلهما في يناير.

9.3 ماليين مسافر عبر »حمد 
الدولي« في 3 أشهر

سجلت أعداد املسافرين عبر مطار حمد 
الدولي خالل الربع األخير من عام 2016، 

ارتفاعًا بنسبة 18.2%، مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2015، حيث وصلت حركة 

الركاب خالل الفترة من أكتوبر/تشرين 
األول حتى ديسمبر/كانون األول 2016  

إلى 9.3 ماليني مسافر، مقارنة بنحو 
7.88 ماليني مسافر، وفقًا لبيانات حديثة 
كشفت عنها الهيئة العامة للطيران املدني.
وسجلت حركة الشحن والبريد في مطار 
حمد الدولي خالل ديسمبر املاضي نموا 

متوسطا قدره 23.4% مقارنة بالشهر ذاته 
من 2015.

مصر قد تفرج عن قمح 
روسي يحوي حشرات

قالت الهيئة املعنية بالسالمة الزراعية 
في روسيا، أمس، إن 18 ألف طن من 

القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء 
باإلسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
قد يفرج عنها املسؤولون املحليون بعد 

تبخيرها. وكانت النيابة املصرية قد أمرت 
بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع 

لشركة خاصة في ميناء الدخيلة، بعدما 
وجدت أنه غير صالح لالستهالك اآلدمي. 

وجرت مصادرة اإلمدادات بعد أسابيع من 
اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي 

بنجاح. وقالت الهيئة الروسية إن عملية 
التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي 

لحقت به أثناء التخزين.

وكالة الطاقة: تخفيضات 
إنتاج »أوبك« تخضع للتدقيق

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، 
إن أسواق النفط العاملية تتحسن تدريجيًا 

مع ارتفاع الطلب، بينما يترقب املستثمرون 
ليروا ما إن كان أعضاء أوبك واملنتجون 

املستقلون سيلتزمون بتخفيضات 
اإلنتاج التي اتفقوا عليها كما تعهدوا. 

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري عن 
سوق النفط، إن تخفيضات اإلنتاج التي 
أعلنتها منظمة البلدان املصدرة للبترول 

و11 منتجًا من خارج املنظمة في نوفمبر/
تشرين الثاني »دخلت فترة التدقيق«. كانت 

»أوبك« اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني 
على خفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل 

يوميًا إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، في 
األشهر الستة األولى من 2017، باإلضافة 

إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل 
يوميًا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة 
عمان واملكسيك. وقالت الوكالة التي تقدم 
املشورة لالقتصادات الصناعية املتقدمة 

بخصوص سياسة الطاقة: »من املبكر جدًا 
رؤية مستوى االلتزام املحقق. السوق تترقب 

نتيجة اتفاق اإلنتاج«.

الصين: احتياطيات النقد 
األجنبي وفيرة

 قالت إدارة الصرف األجنبي الصينية، أمس، 
إن احتياطيات النقد األجنبي في الصني 

وفيرة وإن لديها خططًا للتعامل مع نزوح 
رؤوس األموال للخارج حتى بعدما صعدت 
مبيعات النقد األجنبي في ديسمبر/كانون 

األول ألعلى مستوى خالل نحو عام. وقالت 
وانغ تشون يينغ، املتحدثة باسم اإلدارة، 
 نعتقد أن 

ً
في بيان صحافي: »مستقبال

احتياطيات النقد األجنبي للصني تتوفر لها 
ظروف التقلب باالرتفاع أو االنخفاض في 

نطاق مقبول«. وتملك الصني أكبر احتياطي 
للنقد األجنبي في العالم بفارق كبير عن 

بقية الدول، لكنه انخفض نحو 330 مليار 
دوالر في 2016.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
الجمارك  مــوقــع  بحسب 
األلبان  ستكون  السعودية، 
األكثر  الحليب  ومشتقات 
عـــادت  أن  ــعــد  ب ــررًا،  ــضـ تـ
إلى  الجمركية  رســومــهــا 
20%، فيما أكد مستوردون 
أن الرسم الجمركي المعدل 
شمل  به  العمل  بــدأ  ــذي  ال

أكثر من 25 صنفًا لأللبان.

الجزائر ـ حمزة الكحال

ــددًا الـــعـــالقـــات  ــجــ طـــفـــت إلـــــى الـــســـطـــح مــ
االقـــتـــصـــاديـــة بــــني الـــجـــزائـــر واالتــــحــــاد 
األوروبي، بعدما كشفت األرقام اختالل 
الشمالية  الضفة  لصالح  امليزان،  كفتي 
الجزائر  يجعل  ما  املتوسط،  البحر  من 
فـــي مـــوقـــع الــضــحــيــة فـــي الــعــالقــة الــتــي 
أن تكون استراتيجية تضمن  لها  ريــد 

ُ
أ

ربحية الجميع.
وبــلــغــة األرقــــــــام، تــكــبــدت الـــجـــزائـــر منذ 
ــاد  ــحــ ــــع االتــ ــاق الــــشــــراكــــة مـ ــ ــفـ ــ دخـــــــول اتـ
األوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى 
نهاية 2015 خسارة قدرت بأكثر من 700 
مليار دينار )7 مليارات دوالر(، بعدما 
التزاماتها في مجال  تنفيذ  عجزت عن 
التصدير لالتحاد األوروبي واقتصرت 

صادراتها على النفط والغاز.
وتتمثل الخسائر التي تقدرها الجزائر 
مـــن شــراكــتــهــا مـــع أوروبـــــــا، فـــي املــبــالــغ 
الــجــمــارك  هيئة  تستحقها  كــانــت  الــتــي 
بــإدخــال سلع  السماح  نظير  الجزائرية 
أوروبــيــة على مـــدار 10 ســنــوات، لكنها 
دخلت دون مقابل بفضل اتفاق التجارة 

الحرة بني الطرفني. 
ويـــــــــرى الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــــــزب الـــعـــمـــال 
ــري )يـــــســـــاري( جـــلـــول جـــــودي،  ــزائــ ــجــ الــ
أن »الـــرقـــم الــــذي كــشــفــت عــنــه الــجــمــارك 
الــجــزائــريــة الـــذي يتكلم عــن 7 مــلــيــارات 
دوالر هــو رقــم خــاطــئ، فاتفاق الشراكة 
مـــع االتــــحــــاد األوروبــــــــي كــلــف الــجــزائــر 
خسارة تفوق ذلــك، ربما تصل إلــى 8.5 
وأضــــاف   .»2005 مــنــذ  دوالر  مـــلـــيـــارات 
االتفاقات  هــذه  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــســيــر فـــي اتـــجـــاه واحـــــد، والـــجـــزائـــر لم 

تجن أي إيجابيات من ورائها.
ــيــــادي ورئــــيــــس كــتــلــة حـــزب  ــقــ ويــــــرى الــ
أن حزب  الجزائري،  البرملان  العمال في 
الــعــمــال يــحــفــز الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بني 

دولــتــني ولــيــس بــني دولـــة وتــكــتــل يضم 
ما  »هـــذا  ــدول، مضيفا:  الــ مــن  مجموعة 
قــادنــا إلــى التصويت فــي الــبــرملــان ضد 
دخـــول الــجــزائــر فــي مثل هــذا الــنــوع من 

الشراكات«.
ويــقــضــي اتـــفـــاق الــشــراكــة بـــني الــجــزائــر 
واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، الـــــــذي جـــــاء فــي 
العشرات من الصفحات، بإنشاء منطقة 
تبادل حرة بني الطرفني يتم فيها إزالة 
الـــحـــواجـــز الــجــمــركــيــة مـــن خــــالل إقــــرار 
ــدد كــبــيــر مــــن الــســلــع  ــ ــاءات عـــلـــى عـ ــ ــفـ ــ إعـ
»التنقل الحر للسلع«،  ضمن ما يعرف بـ
منها سلع صناعية وإنتاجية، والسلع 
املتعلقة  السلع  إلى  الزراعية، باإلضافة 

بالصيد البحري.  
ــادي فــرحــات  ــتـــصـ وحـــســـب الــخــبــيــر االقـ
علي، فإن »هذه الشروط جعلت الجزائر 
ــن خـــــالل عـــدم  تــخــســر أمـــــــواال طـــائـــلـــة مــ
املاليني  على  الجمركية  الــرســوم  فــرض 
من الحاويات والسلع اآلتية من منطقة 

االتحاد األوروبي«.
وقال الخبير الجزائري: »لو نظرنا إلى 
امليزان التجاري الجزائري، نجد أن %80 
من الواردات تأتي من االتحاد، أي قرابة 
40 مليار دوالر سنويا، منها قرابة 18 
مليار دوالر تمر تحت مظلة اإلعفاءات 
الــجــمــركــيــة الــتــي جــــاءت بــهــا الــشــراكــة، 
وبالتالي تحولنا من عالقة رابح - رابح، 

إلى رابح - خاسر«.
ــوازن فــي الــعــالقــات، فتحت  ــــداث تــ وإلحـ
الـــجـــزائـــر رســمــيــا مــلــف تــقــيــيــم الــعــالقــة 
ــيـــس  ــر الـــرئـ ــ ــ الـــــعـــــام املــــــاضــــــي، حــــيــــث أمـ
الـــجـــزائـــري عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة في 
الــوزراء  رئيس  2016، حكومة  منتصف 
عبد املالك سالل، بفتح ورشة تقييم 11 
سنة من الشراكة مع االتحاد األوروبي، 

واتخاذ القرارات املناسبة.
ومــــن نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
وإلــى 7 ديسمبر/ كانون األول، اجتمع 

ــيـــم فــي  ــيـ ــقـ ــتـ ــلــــى طـــــاولـــــة الـ ــان عــ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
العاصمة البلجيكية بروكسل، وانتهت 
االجـــتـــمـــاعـــات بــكــتــابــة وثــيــقــة مــشــتــركــة 
التصديق عليها  من 21 توصية سيتم 
ــام الــقــادمــة بــبــروكــســل خــالل  ــ خـــالل األيـ
اجــتــمــاع مــجــلــس إدارة اتــفــاق الــشــراكــة 
بني االتحاد األوروبــي والجزائر والذي 
ــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــل مـ ــه كـ ــرأسـ ــتـ ــيـ سـ
الـــجـــزائـــري رمـــطـــان لــعــمــامــرة واملــمــثــلــة 
للعالقات  األوروبــــي  لــالتــحــاد  السامية 
فديريكا  األمنية  والسياسة  الخارجية 

موغيريني. 
ــادي لــــدى  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار االقــ ــشــ ــتــ ــســ وقـــــــــال املــ
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــان 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــع »الـ ــ ــ ــــث مـ ــديــ ــ ــي حــ ــ ــ مـــــبـــــتـــــول، فـ
يــخــضــع لجملة  الــتــقــيــيــم  إن  الـــجـــديـــد«، 
من الشروط التي تكبل أيــادي الجزائر، 
37 من  املـــادة  تمنع  املــثــال  فعلى سبيل 
قـــرارات من  اتخاذ  الطرفني من  الشراكة 
جهة فردية وبطريقة مفاجئة حتى وإن 

كانت بدافع تفادي خسارة كبيرة.
ويــعــتــقــد مــبــتــول أن الــتــقــيــيــم لـــن يغير 
شيئا في املعادلة، ألن الجزائر ال تملك 
الريع  فاقتصاد  للتحرك،  كبيرا  هامشا 
ال يــســمــح لــهــا بـــدخـــول املـــفـــاوضـــات من 
مــوقــع قــــوة. وأضـــــاف أن الـــجـــزائـــر أمـــام 
حتمية تقييم نفسها وتغيير العقليات 
البيروقراطية التي تميز اإلدارة وتحول 

دون تحرير االقتصاد.
اســتــوردت سنة 2016  الجزائر  أن  يذكر 
مقابل  دوالر،  مــلــيــار   46.72 يـــعـــادل  مـــا 
منها   ،2015 فـــي  دوالر  مــلــيــار   51.07
فرنسا و4.64  مــن  مــلــيــارات دوالر   4.74

مليارات دوالر من إيطاليا.
للجزائر عجزًا  التجاري  امليزان  وسّجل 
ـــ17.74 مــلــيــار دوالر خـــالل عـــام 2016،  ــ بـ
مــقــابــل عــجــز بـــــــ13.17 مــلــيــار دوالر في 
2015، أي بزيادة في العجز قدرها %4.8، 

حسبما كشفت الجمارك الجزائرية.

تقارير عربية

معيشة

الجزائرأسواق

استثمار

اتخذت وزارة الصناعة 
قرارًا بمواصلة التوريد 

رغم عزوف التجار

أظهر استطالع رأي أجرته رويترز، 
أنــــه إذا الـــتـــزم الــرئــيــس األمــيــركــي 
)الصورة(  ترامب  دونالد  املنتخب 
بتعهداته املتعلقة بسياسة الحماية 
التجارية، فسيكون ذلك أكبر خطر 

يهدد نمو االقتصاد األميركي.
وأوضــــــــح اســـتـــطـــالع الــــــــرأي عـــدم 
ــراء االقــــتــــصــــاد فــي  ــبــ انــــخــــراط خــ
ــي عــمــت  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــاســ ــمــ ــحــ ــ أجـــــــــــواء ال
ــنــــذ صــــدمــــة نــتــيــجــة  األســـــــــــواق مــ
االنـــتـــخـــابـــات. وعــلــى مــــدار معظم 
انتخابه،  وبعد  االنتخابية  حملته 
ــراء تــغــيــيــرات  ــإجــ تــعــهــد تـــرامـــب بــ
ــارة  ــتــــجــ ــ ــة ال ــيــــاســ ــيــــرة فـــــي ســ ــبــ كــ
ــدة  ــحـ ــتـ ــرة بـــــالـــــواليـــــات املـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ والـ
وهــــــــدد بــــفــــرض رســــــــوم بـــاهـــظـــة 
عــلــى الــــــواردات الــصــيــنــيــة واقــتــرح 

خصومات ضريبية كبيرة.
ورغم أن األسواق املالية تراجعت، 
ــاع املــفــاجــئ  ــفـ ــال االرتـ وتـــبـــددت آمــ
فــي الــتــضــخــم، فــمــازالــت الــعــائــدات 
عــلــى ســنــدات الــخــزانــة األمــيــركــيــة 
يوم  منذ  مــن %25  أكــثــر  مرتفعة 

االنتخابات.

ترامب 
يهدد 
أميركا
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اقتصاد

B B

دافوس ـ العربي الجديد

ــــدول  ــاء عـــلـــى تـ ــقــــضــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ
الـــنـــقـــود والـــتـــحـــول إلــــى الـــتـــداول 
ــر صــيــحــات األفـــكـــار  الـــرقـــمـــي، آخــ
ـــم تــعــويــمــهــا فــــي املـــنـــتـــدى الــعــاملــي  الـــتـــي تـ
ــام. وفـــــي حـــلـــقـــة نــقــاش  ــ ــعـ ــ ــــوس هـــــذا الـ ــدافـ ــ بـ
حـــول مــحــاربــة الــفــســاد فــي مــنــتــدى دافـــوس 
الــعــاملــي الـــذي سينهي أعــمــالــه الــيــوم، طــرح 
ــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي الـــحـــائـــز عــلــى جــائــزة  االقـ
إنــهــاء  مــوضــوع  نــوبــل جــوزيــف ستيغلتز، 
الــنــقــد وتـــحـــول االقـــتـــصـــادات  تـــــداول أوراق 
العاملية إلى »العملة الرقمية« كحل للعديد 
منها  يعاني  التي  االقتصادية  الجرائم  من 

العالم حاليًا. 
واشترك في حلقة النقاش باملنتدى كل من 

ــارك بــيــيــث املـــســـؤول بمعهد  االقـــتـــصـــادي مــ
للحوكمة، واالقــتــصــادي  الــســويــســري  بـــازل 
ــل األعــــمــــال مــــارغــــري كـــــــراوس. ودارت  ــ ورجـ
الجديد«  »الــعــربــي  الــتــي اطلعت  الــنــقــاشــات 
عــلــى جـــزء منها حـــول الــفــوائــد الــجــمــة التي 

ستجنيها االقــتــصــادات الــعــاملــيــة مــن إلــغــاء 
العمالت الورقية. 

ولكن ماذا وراء مثل هذه الدعوة، هل هي فقط 
والتهرب  الفساد  محاربة  خطط  فــي  تصب 
مــن الــضــرائــب ومــحــاصــرة تــمــويــل اإلرهـــاب 
وعصابات املافيا والجريمة املنظمة؟ وعادة 
ما تستخدم العصابات والساسة املرتشون 
أوراق الــنــقــد مـــن الــفــئــات الــكــبــيــرة، إلخــفــاء 
املخدرات  عصابات  تستخدم  كما  الجرائم، 
كذلك  الكبيرة  الورقية  الفئات  من  العمالت 
في غسل األموال. تبدو األهداف املعلنة وراء 
الورقية، أهدافًا شريفة  الفئات  تــداول  إلغاء 
لتحقيق السالم واألمن في العالم، والقضاء 
ــلـــى جــــرائــــم اإلرهــــــــــاب. لـــكـــن هــــل هـــــذه كــل  عـ
األهداف، أم أن هنالك أهدافا أخرى وراء هذا 
الــطــرح، هناك شكوك حــول حقيقة األهــداف 

وراء الطرح.
يرى االقتصادي العاملي جوزيف ستيغلتز، 
الذي يعمل حاليًا أستاذًا بجامعة كولومبيا 
في نيويورك، في طرحه بدافوس، أن فوائد 
إلغاء النقد والتحول نحو »العملة الرقمية« 
واعتماد » االقتصاد الرقمي« ستفوق كلفة 
وأضــاف ستيغلتز  النظام.  هــذا  مثل  تنفيذ 
القول »إن لديه قناعة أن دولة مثل الواليات 
ــي الــعــمــلــة 

ّ
املـــتـــحـــدة يــجــب أن تــتــحــرك لــتــبــن

الرقمية«. 
ويذكر أن هذه الدعوة ليست جديدة ولكنها، 
كانت تطرح في إطــار إلغاء الفئات الورقية 
الكبيرة، مثل ورقة الـ500 يورو التي سحبها 
ــي مــن الــتــداول خــالل العام  املــركــزي األوروبــ

األوراق
النقدية

مشاهير الفن 
والغناء شاركوا 

في المنتدى 
)Getty(

تداول  إلغاء  تعويم  تم  العام،  هذا  بسويسرا  دافوس  منتدى  في 
في  الرقمية«،  »العمالت  نحو  والتحول  العالم  في  النقدية  األوراق 
خطوة يرى اقتصاديون كبار أنها ستساهم في القضاء على الجرائم 

المالية، ولكن هنالك من يشكك في األهداف المخفية وراء ذلك

شكوك حول األهداف 
وراء إنهاء  تداول 

األوراق النقدية

عمان تدفع التكاليف 
الكاملة لألنبوب والبنية 

التحتية المتصلة به

الكويت تستهدف 
تسويق خاماتها في آسيا 

وسط ارتفاع الطلب

دافوس يعّوم فكرة 
تحّول العالم إلى 

»العملة الرقمية«

الخميس،  أمـــس  الــصــن،  فــي  األملــانــيــة  لفولكسفاجن  التنفيذي  الــرئــيــس  تــوقــع 
تباطؤ وتيرة نمو سوق السيارات الصينية إلى خمسة في املائة، هذا العام، مع 
إلغاء الحوافز الضريبية للسيارات ذات املحركات الصغيرة. وتتطابق توقعات 
السيارات في الصن  التي أطلقتها رابطة منتجي  يواخيم هايتسمان مع تلك 
التي قالت، في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تتوقع نمو مبيعات السيارات 
خمسة في املائة خالل 2017 . وذلك حسب وكالة رويترز. وكانت سوق السيارات 
فــي الصن - وهــي األكــبــر فــي العالم - تلقت دعمًا قويًا فــي الــعــام املــاضــي بعد 
تخفيض الحكومة للضرائب على السيارات ذات املحركات سعة 1.6 لتر أو أقل 
في أواخر عام 2015، مما أسهم في زيادة مبيعات السيارات بنسبة 13.7% في 

العام. 
)العربي الجديد(

رفضت محكمة روسية، أمس، تعويض مساهمي شركة يوكوس النفطية على 
الرغم من صدور حكم أوروبي بتعويضهم 1.8 مليار دوالر. ونّص قرار املحكمة 
الدستورية الروسية على استحالة تنفيذ حكم محكمة أوروبية لدفع تعويضات 
بقيمة 1.8 مليار دوالر للمساهمن في شركة »يوكوس«، وذلك كونه يتعارض 

مع الدستور الروسي.
وحسب قناة »روسيا اليوم«، قال رئيس املحكمة الدستورية الروسية، فاليري 
زوركن، أمس، في نطقه الحكم: »تنفيذ األحكام الصادرة عن املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنــســان فــي قضية »يــوكــوس« يخالف أحــكــام الــدســتــور )الـــروســـي(«. 
ــة لــحــقــوق اإلنـــســـان حــكــمــًا يــقــضــي بــدفــع روســيــا  ــيــ ــدرت املــحــكــمــة األوروبــ ــ وأصــ
تعويضات للمساهمن السابقن، الذين كانوا يملكون سابقًا حصصًا مسيطرة 
في شركة »يوكوس« النفطية. وقبل ذلك، أعلنت املحكمة الدستورية، أن الحكومة 
الروسية بمقدورها عدم تنفيذ حكم املحكمة األوروبية، في حال كانت مخالفة 

للقوانن والتشريعات في روسيا. 
)العربي الجديد(

توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام للعام الجاري 
 .2016 فــي  يوميًا  برميل  مليون   1.5 مــع  مقارنة  يوميًا،  برميل  مليون   1.3 إلــى 
وأرجــعــت الــوكــالــة فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري الـــصـــادر، أمـــس الــخــمــيــس، توقعاتها 
الــخــام في  النفط  ارتــفــاع أســعــار  إلــى احتمالية مــواصــلــة  الــطــلــب،  بتباطؤ نمو 

السوق العاملية، بفعل اتفاق خفض اإلنتاج.
الــجــاري، بخفض  الــعــام  وبـــدأ املنتجون مــن منظمة »أوبــــك« وخــارجــهــا، مطلع 
1.8 مليون برميل يوميًا، في خطوة تهدف المتصاص تخمة  إنتاجهم بنحو 
املعروض في األســواق ودعم األسعار. وبحسب وكالة الطاقة الدولية تراجعت 
إمدادات النفط حول العالم في شهر ديسمبر/ كانون األول املاضي، بنحو 600 
ألف برميل إلى 97.6 مليون برميل يوميًا. وفي ما يتعلق بمنظمة »أوبك«، قالت 
ألــف برميل يوميًا  املــاضــي، بنحو 320  الشهر  إمــداداتــهــا تراجعت،  إن  الوكالة، 
السعودية، وبعض اضطرابات  إنتاج  إلى 33.09 مليون برميل، نتيجة تراجع 

اإلنتاج في نيجيريا ما تسبب بكبح جماح نمو اإلنتاج.  
)العربي الجديد(

أخبار في صور

توقعات بتباطؤ مبيعات السيارات 
في الصين

محكمة روسية ترفض تعويض 
مساهمي شركة يوكوس 

وكالة الطاقة: تراجع الطلب 
النفطي 

)Getty( وزير الطاقة اإليراني في أحد مؤتمرات الغاز)Getty( حقل نفط كويتي

طهران ـ العربي الجديد

أشار مسؤول إيراني، إلى  أن مباحاثات تجري 
حاليًا فــي طــهــران لتنفيذ مــشــروع خــط الغاز 
الخاص بتصدير الغاز اإليراني إلى السلطنة. 
وقال القائم بأعمال السفارة اإليرانية بسلطنة 
عمان محمد توتونجي، إن مشروع  مد أنبوب 
العمل على تنفيذه ولكن  الغاز، جار  تصدير 
لـــم يــتــم تــنــفــيــذ شـــيء مـــن مــراحــلــه عــلــى أرض 
ــه فـــي املـــراحـــل الــفــنــيــة اآلن، وجـــار  ــع، ألنـ ــواقـ الـ
التباحث حوله بن وزارتي النفط في البلدين. 
وذلك وفقًا ملا نقلته وكالة شينخوا اإليرانية 
ــر تــوتــونــجــي، أن هــنــاك  أمـــس الــخــمــيــس. وذكــ
األربعاء في  مباحثات جرت بخصوصه يوم 
 ان يــتــوصــل الــطــرفــان لــلــقــرارات 

ً
طـــهـــران، آمــــال

الــنــهــائــيــة لــبــدء التنفيذ الــفــعــلــي ألهــمــيــة هــذا 
الخط القتصاد البلدين.

ويـــذكـــر أن ســلــطــنــة عــمــان وإيـــــران وقــعــتــا في 
مارس/ آذار من العام 2014، اتفاقية لتصدير 
10 مليارات متر مكعب من الغاز اإليراني إلى 
إيــران  تصريحات  وحــســب  ســنــويــًا.  السلطنة 
تضمنت  االتفاقية  فــإن  حينها،  فــي  الرسمية 
أيضًا بناء خط أنابيب عبر الخليج لنقل الغاز 
اإليراني بتكلفة قدرها نحو مليار دوالر. كما 
تــم  كــذلــك االتــفــاق على أن يشحن  الغازعبر 
ــرًا عــبــر  ــتــ ــه 260 كـــيـــلـــو مــ ــولــ ــيــــب طــ ــابــ ــــط أنــ خـ
إلــى ميناء صحار  إقليم هــرمــزجــان اإليــرانــي 

الكويت ـ محمود بدير

قالت  آسيا،  في  لتعزيز مبيعاتها  في خطوة 
مصادر وزارية  لـ »العربي الجديد« أن الكويت 
حــــددت مــعــدل الــخــصــم املــقــدم ألســعــار النفط 
خالل شهر فبراير/ شباط املقبل نصف دوالر 
جنوب  دول  إلــى  املتجهة  للشحنات  للبرميل 
شـــرق آســيــا، لــيــرتــفــع بــذلــك الــخــصــم السعري 

للبرميل الواحد إلى 1.40 دوالر.
النفطية  صــادراتــهــا  لــزيــادة  الكويت  وتسعى 
لــأســواق اآلســيــويــة، وخــاصــة الــصــن، حيث 
بدأت تغيير سياستها املتحفظة في تسويق 
النفط للمصافي. وأعلنت الكويت على  وبيع 
ــــرزوق أنها  لــســان وزيـــرهـــا الــنــفــطــي عــصــام املـ
الــتــزمــت بخفض إنــتــاجــهــا فــي يــنــايــر/كــانــون 
الـــثـــانـــي، بـــواقـــع 130 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا في 
البلدان  اتفاق بن األعــضــاء في منظمة  إطــار 
ــارت املـــصـــادر، إلـــى أن  ــ املـــصـــدرة لــلــنــفــط. وأشــ
خــصــومــات الــكــويــت النفطية الــكــبــيــرة جــاءت  

لتتماشى مع العديد من املنتجن الرئيسين 
فورية  خصومات  تقديم  على  حافظوا  الذين 
كــبــيــرة وصــلــت فــي بــعــض الــشــهــور إلـــى 4 - 5 
دول  خففت  أن  بعد  وذلـــك  للبرميل،  دوالرات 
املنافسة  الكويت حجم  الخليج ومن ضمنها 
الــشــرســة عــلــى تــوريــد الــنــفــط الــخــام إلـــى دول 

جنوب شرق آسيا وأوروبا.
وبــحــســب تــقــاريــر نفطية رســمــيــة فــقــد غيرت 
الــكــويــت خــطــة إمـــداداتـــهـــا الــنــفــطــيــة لتصدير 
املزيد من النفط بأعلى من الكميات التعاقدية 
لبعض العمالء اآلسيوين في فبراير/شباط 

ــا  ــ املـــاضـــي، مـــع خــفــض اإلمــــــــدادات إلــــى أوروبـ
نــتــيــجــة لتحقيق عــوائــد  املــتــحــدة  والــــواليــــات 

أعلى في آسيا. 
وكشفت املصادر أنه تقرر تحديد سعر البيع 
ميناء  إلى  املتجهة  فبراير  الرسمي لشحنات 
سيدي كرير املصري والــذي يتجه فيما بعد 
إلى دول البحر األبيض املتوسط بما يقل عن 
5.25 دوالرات للبرميل عن خام برنت. وتحدد 
الـــكـــويـــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام عــلــى أســـاس 
توصيات من العمالء، وبعد احتساب التغير 
فـــي قــيــمــة نــفــطــهــا عــلــى مـــدى الــشــهــر املــاضــي 
املنتجات، ومن  العوائد وأسعار  على أســاس 
املــتــوقــع أن تــتــعــافــى أســعــار الــنــفــط فــي 2017 
وأن يكون أيضا التعافي مدعومًا بانخفاض 

املخزون العاملي بقيادة أميركا.
ــرى الــخــبــيــر الــنــفــطــي مــحــمــد الـــشـــطـــي أن  ــ ويــ
الكويت بمعدالت الخصم  يدل على  احتفاظ 
االحتفاظ  فــي  ثقة  أكــثــر  الــكــويــت أصبحت  أن 
بحصتها السوقية.  وانخفض سعر الخصم 
الذي تقدمه الكويت على مدار األشهر املاضية 
وذلك عقب الخصومات الكبيرة التي وصلت 
إبــان  للبرميل،  دوالرات   4 حـــدود  إلـــى  آلســيــا 
بأكبر  للفوز  املنتجن  بــن  الشرسة  املنافسة 
حــصــة مـــن الــعــمــالء. ويــضــيــف الــشــطــي خــالل 
تم تحديد  أنــه  الجديد«  »العربي  إلــى  حديثه 
مــعــدل الخصم للنفط املــبــاع إلــى شــمــال غرب 
أوروبـــا بسعر يقل عــن خــام برنت بــواقــع 5.5 
الــعــقــود  كـــافـــة  وتـــســـمـــح  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دوالرات 
النفطية التي توقعها الكويت بالخفض وفقا 
لتعهدات الكويت مع منظمة »أوبــك«، وتصل  
نسبة الخفض في اإلنتاج بن 4-4.5% بحسب 

مصدر نفطي مسؤول.
سعر  إن  الكويتية،  الــبــتــرول  مؤسسة  وقــالــت 
دوالر   1.48 انخفض   الكويتي  النفط  برميل 
50.09 دوالرًا  لــيــبــلــغ  الـــثـــالثـــاء،  تــــــداوالت  فـــي 
تــــداوالت  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   51.57 مــقــابــل 
ــعــلــن 

ُ
االثـــنـــن املـــاضـــي، وذلــــك وفــقــًا لــلــســعــر امل

الرسمي في الكويت.

العماني على الجانب اآلخر من الخليج، ومن 
ثـــم ســيــربــط بــالــشــبــكــة الــداخــلــيــة فــيــهــا. ومــن 
املــتــوقــع أن يــبــدأ تشغيل الــخــط  خـــالل ثالثة 
أعوام. كما ذكر االتفاق املوقع بن البلدين أن 
سلطنة  عمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط 
على  بــه،  املتصلة  التحتية  والبنية  األنــابــيــب 
أن تعويضها الحقًا عن استثمارها من خالل 
العائدات، التي ستتولد عن بيع الغاز. وأشار 
املــســؤول اإليــرانــي، إلــى أن عــمــان ستستخدم 
بــعــضــًا مـــن الـــغـــاز لــالســتــهــالك املــحــلــي، ولــكــن 
بــعــض الــغــاز قــد يــبــاع فــي الـــخـــارج مــن خــالل 
في  إنــشــاؤهــا  تسويق مشتركة سيتم  شــركــة 

وقت الحق.
وفــــي الـــعـــام املـــاضـــي تــــم  تــغــيــيــر مـــســـار خط 
الـــغـــاز لــيــتــفــادى مـــــروره فـــي املـــيـــاه الــتــي تقع 
تحت سيادة دولــة اإلمــارات العربية املتحدة، 
وما سيعني ارتفاع كلفة الخط. ولكن هنالك 
مصادر، أرجعت التأخر في تنفيذ الخط حتى 

اآلن إلى خالفات حول التسعير.
ومـــن بــن املــشــاريــع الــتــي يــجــري الــعــمــل على 
تنفيذها، مــشــروع ايـــران خـــودرو، وهــو يضم 
إقامة مصنع للسيارات اإليرانية في السلطنة.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بن سلطنة 
عمان وإيران خالل العام املاضي 2016، حقق 
ارتـــفـــاعـــًا بــنــســبــة 35 %، حـــيـــث بـــلـــغ حـــوالـــي 
كـــان في  بــيــنــمــا  مــلــيــون دوالر،  مــلــيــار و 350 
فــقــط.  املــلــيــار دوالر  فـــي حــــدود  الـــعـــام 2015، 
وذلــــك وفـــق مــا قــالــه الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
توتونجي،  محمد  عــمــان  بسلطنة  اإليــرانــيــة 
لوكالة أنباء )شينخوا(. وعن القطاعات التي 

شملها هذا التبادل التجاري، قال توتونجي 
ــا الـــحـــديـــد  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــــات عـــــــدة أبـ ــاعـ ــ ــــطـ ــــت قـ ــمـ ــ »ضـ
الغذائية  واملــواد  والبتروكيماويات  والصلب 
ــدات  ــعــ ــيــــة، كـــمـــا تـــضـــم املــ والــــحــــيــــوانــــات الــــحــ
البناء، السجاد،  الصناعية، السيارات، أدوات 
ــواد الــغــســيــل، النفط  املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، مــ
والـــغـــاز، الــتــعــديــن، املـــعـــادن، الــخــدمــات الفنية 

والهندسية، والصناعات البديلة.
وأرجــع  املسؤول اإليراني األسباب وراء هذه 
الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بن 
البلدين خالل عام واحد، إلى فتح خط مالحي 
بحري قوي وتشغيل رحالت بحرية مباشرة 
عبر  البلدين  بــن  واملنتجات  البضائع  لنقل 
وكذلك  للعبارات،  العمانية  الوطنية  الشركة 
والتنقل  للسفر  التأشيرات  إجـــراءات  تسهيل 

بن البلدين.
وعـــن أعــــداد الــســيــاح الــعــمــانــيــن الــذيــن زاروا 
إيـــــران خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي، قــــال تــوتــونــجــي 
السفارة  منحتها  التي  التأشيرات  عــدد  »بلغ 
ــريـــق الــــوكــــاالت  ــيــــة فــــي مــســقــط عــــن طـ اإليــــرانــ
إيران  إلى  للسفر  املعتمدة ملواطنن عمانين 
تـــأشـــيـــرة،  ــــف  ألـ الــــعــــام 2016 حــــوالــــي 30  فــــي 
ولــكــن هـــذا بــخــالف حملة الـــجـــوازات الــعــاديــة 
والــدبــلــومــاســيــة، عـــالوة على أن هــنــاك بعض 
ويحصلون  العمانيون  إليها  يسافر  األماكن 
عـــلـــى الــــتــــأشــــيــــرة عـــنـــد الـــــوصـــــول وهــــــم غــيــر 
مشمولن في هذا العدد، وهذا يعني أن العدد 

أكثر من ذلك بكثير«.
وعن أغــراض سفر العمانين إلى إيــران، قال: 
كثير منها للسياحة، ومنها ما هو للسياحة 
ــــالوة عـــلـــى أن الـــبـــعـــض يــذهــب  ــ الـــعـــالجـــيـــة عـ

للتعليم أو للتجارة.
التجارية  عالقاتها  توطيد  إيــران  وتستهدف 
مـــع ســلــطــنــة عـــمـــان، وربـــمـــا تــوظــيــفــهــا كمركز 
لــالنــطــالق والــتــســويــق فــي بــاقــي دول مجلس 
ــــذا الــــصــــدد مــن  ــــي هـ ــاون الــخــلــيــجــي. وفـ ــعـ ــتـ الـ
املتوقع أن يشهد الشهر الجاري لقاءات مكثفة 

بن رجال األعمال والشركات في البلدين.
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املـــاضـــي، كــمــا تــتــواصــل الـــدعـــوات املــتــكــررة 
لــســحــب ورقــــة املــائــة دوالر مــن الـــتـــداول في 

أميركا. 
ــنـــدرا  ــنـــدي نـــاريـ وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـ
مــــودي، قــد قـــرر قــبــل أشــهــر ســحــب 66% من 
الــهــنــد ضمن  فـــي  ــة  ــداولـ ــتـ املـ الـــنـــقـــود  أوراق 

االستاذ  روغــوف  كينيث  البروفسور  ويعد 
إلنهاء  رين 

ّ
املنظ أكبر  من  هارفارد  بجامعة 

التداول النقدي. 
وقال في دراسة حول موضوع إلغاء الفئات 
ــيـــة مـــن الــــتــــداول فـــي أمـــيـــركـــا اطــلــعــت  الـــورقـ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، أن إنــهــاء إصــدار 

خــطــة وضــعــهــا ملـــحـــاربـــة الـــتـــهـــرب مـــن دفــع 
الضرائب والفساد ووضع حد لـ »االقتصاد 
األسود« املتفشي في الهند. وتعطي خطوة 
الحكومة الهندية الضوء األخضر، أن اتخاذ 
لن  الــنــقــديــة  األوراق  تــــــداول  إلـــغـــاء  خـــطـــوة 
الساسة.  مراكز  تهدد  عليها عواقب  تترتب 

األوراق النقدية ذات القيم الكبيرة، سيساهم 
تلقائيًا في بناء مجتمعات نظيفة من الغش 
ــال. مــــن جـــانـــبـــه يــقــدر  ــيــ ــتــ والـــجـــريـــمـــة واالحــ
دراســة  نشر  الــذي  بيتر ساندز  البروفسور 
حول نفس الوضوع في موقع »كلية كيندي 
ــــوال الــجــريــمــة فـــي أنــحــاء  ســـكـــول«، حــجــم أمـ

الــعــالــم بــنــحــو تــرلــيــونــي دوالر، فــيــمــا قــدر 
حجم أموال الفساد، املحصلة من الرشاوى 
وعــمــوالت الــســاســة فــي دول الــعــالــم النامي 

بنحو ترليون دوالر سنويًا.
واقـــتـــرح ســـانـــدز فـــي الـــدراســـة إلـــغـــاء تـــداول 
مجموعة من األوراق النقدية في أنحاء العالم 
الكبرى، على رأســهــا ورقـــة«100  الفئات  مــن 
»500 يــورو« و»200 يورو«  دوالر« وورقــة الـــ
»100 يـــــورو« الــتــي يــصــدرهــا املــصــرف  والـــــــــ
»1000 فرنك  املـــركـــزي األوروبــــــي، وورقــــة الـــــــ
»50 جنيه إسترليني«  سويسري«، وورقة الـ
املركزي  »البنك  إنكلترا  بنك  يصدرها  التي 

البريطاني«.
األوراق  أن هــذه  البروفسور ســانــدز،  ويــرى 
هي الفئات املفضلة لدى العصابات وإلغاء 
ــالـــم فـــرصـــًا أفــضــل  ــعـ ـــا ســيــمــنــح الـ ـــدارهــ إصــ

ملحاصرة الجريمة واإلرهاب.
الـــخـــزانـــة  ــدد، دعــــــا وزيــــــــر  ــ ــــصــ الــ وفــــــي ذات 
ــــذي يــعــمــل حــالــيــًا في  األمـــيـــركـــي األســـبـــق الـ
جــامــعــة هــــارفــــارد، الري ســـمـــرز، إلـــى إنــهــاء 
إصدار الورقة النقدية من فئة »100 دوالر«، 
األوراق  مـــــن  األكـــــبـــــر  الــــكــــم  تـــشـــكـــل  والـــــتـــــي 

الدوالرية املتداولة في أميركا ودول العالم.
العربي  وقــال سمرز في تعليقات نشرتها« 
من  الــنــقــديــة  األوراق  ســحــب  إن  الـــجـــديـــد«، 
الفئات الكبيرة سيجعل العالم أكثر أمانًا.  

ولــــكــــن بـــعـــض املــتــشــكــكــن هـــــذه األيــــــــام فــي 
األفكار  أو  النخب  تطرحها  التي  املواضيع 
الـــتـــي تـــعـــوم بــحــجــج اقــتــصــاديــة وأخــالقــيــة 
والحـــقـــًا تــتــحــول إلــــى ســـيـــاســـات، يـــــرون أن 
الهدف من وراء مثل هذا الطرح، هو لتحقيق 
الدولة في  املزيد من سيطرة  األول:  هدفن، 
العالم الغربي على املواطن، حيث إن أجهزة 
الحكم ستتمكن من خالل »التداول الرقمي« 
من تتبع تحركات أي مواطن والتعرف على 
كيفية أسلوب حياته وتنقالته والعديد من 
شــؤونــه الــخــاصــة. أمــا الــعــامــل الــثــانــي: فهو 
السماح للمصارف املركزية في االقتصادات 
ــائـــدة تحت  ــفـ الــغــربــيــة بــخــفــض مـــعـــدالت الـ
ــار املـــواطـــن عــلــى عـــدم سحب  ــبـ الــصــفــر وإجـ
ــك بــبــســاطــة ألن  ــ ــارف. وذلـ أمــــوالــــه مـــن املــــصــ
الـــفـــائـــدة تـــحـــت الـــصـــفـــر تــعــنــي أن املـــواطـــن 
سيدفع أمواًل للمصارف في شكل فوائد بداًل 
من أخذ فوائد على إيداعاته. وكان املصرف 
املــركــزي األوروبـــي قــد نفذ قبل عامن فكرة 
خــفــض الــفــائــدة تــحــت الــصــفــر ألول مـــرة في 
فــي نفس منحى  تــاله  ثــم  الحديث،  التاريخ 

الفائدة الصفرية البنك املركزي الياباني.

الرئيسية  والمعايير  الفائدة  أسعار  على  األوروبــي  المركزي  البنك  أبقى 
لبرنامجه لشراء األصول دون تغيير، كالمتوقع، أمس الخميس ليواصل 
المسبوقة  غير  التحفير  سياسة 
ولكن  الــبــطــيء  التعافي  لــدعــم 
اليورو.  منطقة  القتصاد  المطرد 
التضخم  مستوى  تدني  ظل  وفي 
وضعف النمو، مدد البنك المركزي 
برنامجه  الماضي  الشهر  ــي  األوروب
 2.3 بقيمة  ديـــن  أدوات  ــراء  ــش ل
دوالر(  تريليون   2.45( يورو  تريليون 
بتيسير  متعهدًا  العام  نهاية  حتى 
كبير وتوسيع تدخله في السوق. 

الفائدة األوروبية

منتدى

تجري في طهران حاليًا، 
مباحثات عمانية إيرانية 
لتنفيذ مشروع أنبوب 

تصدير الغاز اإليراني إلى 
طهران الذي اتفق عليه 

في العام 2014
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