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رواتب كردستان تنعش األسواق
أمــس،  العراقية،  الحكومة  أعلنت 
عن إطالق مرتبات موظفي إقليم 
ــال(، من  ــمــ كـــردســـتـــان الــــعــــراق )شــ
بينهم مقاتلو البشمركة، بعد انقطاع دام عدة 
أشهر، وأسفر عن أزمة اقتصادية في اإلقليم 
تسببت في ركــود األســواق وارتفاع معدالت 
الفقر، خصوصًا بني املوظفني البالغ عددهم 
نحو مليون وربع املليون. ورصدت »العربي 
الجديد« تحّسنًا فوريًا في حركة االستهالك 
في أسواق إقليم كردستان، إثر إعالن صرف 
املواطنون على اإلنفاق  أقبل  الــرواتــب، حيث 
بــعــد إحــجــامــهــم، إال عــن شـــراء الــضــروريــات. 
ويــأتــي الـــقـــرار بــعــد سلسلة مــفــاوضــات بني 
بغداد وأربيل دامت عدة أسابيع، حيال ملف 
مرتبات املوظفني في اإلقليم، حيث اشترطت 
بعد  بنفسها،  املوظفني  عــدد  مراجعة  بغداد 
ــاء وهــمــيــة  ــمــ شـــكـــوك تــشــيــر إلـــــى وجــــــود أســ
ملوظفني تدفع بغداد لهم شهريًا أموااًل تذهب 
ــــى جـــهـــات حـــزبـــيـــة فــــي كــــردســــتــــان. وعــقــب  إلـ

اإلعــــالن عــن صـــرف بــغــداد املــرتــبــات، شهدت 
أسواق اإلقليم انتعاشا ملحوظا، وقال عضو 
»العربي  لـ  آراس،  أربيل، محمد  غرفة تجارة 
الجديد«، إن مرتب شهر واحد كفيل بتحريك 
الــســوق الـــراكـــد بــالــتــأكــيــد. وأضــــاف »أســــواق 
الـــســـيـــارات واألثـــــاث واملـــــواد الــكــمــالــيــة كــانــت 
متوقفة، فالناس ال تدخل إال أسواق الخضار 
والــطــعــام والــحــاجــيــات األســاســيــة مــنــذ قطع 

بغداد املرتبات«.
مـــن جــانــبــه، قــــال عــضــو الـــبـــرملـــان الــعــراقــي 
لـ  سعيد،  زانـــا  الكردستاني،  التحالف  عــن 
»العربي الجديد«، إن »آخر مرتب وصل إلى 
اإلقــلــيــم كـــان فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن املــاضــي، 
ــرواتــــب، أمـــس،  ورغــــم الــتــرحــيــب بــصــرف الــ
املبلغ ال يكفي لكل املوظفني، فاإلقليم  لكن 
بحاجة إلى 800 مليار دينار لدفع مرتبات 
مــوظــفــيــه، ومـــا وصـــل هــو نــحــو 318 مليار 
دينار، ما يعني أن نظام االدخار سيستمر 
الــعــمــل بـــه فـــي اإلقـــلـــيـــم«. ونـــظـــام االدخـــــار 

ــة داخـــل اإلقــلــيــم، حيث قــررت  أحــدثــتــه األزمـ
أربــيــل مــنــح املــوظــف 40% فــقــط مــن مرتبه 
إجـــبـــاري 60%، بسبب  بــشــكــل  لـــه  وتـــدخـــر 
عــــدم امــتــالكــهــا األمـــــــوال لـــصـــرف مــرتــبــات 
ــع ســـعـــيـــد، أعـــتـــقـــد أن كــل  ــابــ املــــوظــــفــــني. وتــ
مــرتــب، لكن  مــوظــف سيحصل على نصف 
الــســؤال األهـــم: مــا مصير مــرتــبــات األشهر 
املاضية؟ وهو ما ننتظر من بغداد اإلجابة 

عنه بالتأكيد.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي، أمـــس، أن »مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
الــعــراقــي وّجــــه رســالــة إلـــى وزارة املــالــيــة في 
تحويل  على  نصت  كردستان  إقليم  حكومة 
ديــنــار، منها  مليون  مــلــيــارًا و540  نحو 317 
نحو 281 مليارًا و724 مليون دينار ملوظفي 
ــدا وزارة الــبــشــمــركــة،  إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــا عـ
لــوزارة  دينار  مليون  مليارًا و816  ونحو 35 
الـــبـــشـــمـــركـــة«. وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أن »إقـــلـــيـــم 
كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف 

رواتــب املوظفني بنظام االدخــار«. من جانبه، 
علق املتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد 
املدفوعة  املــبــالــغ  قلة  مسألة  على  الــحــديــثــي، 
املرتبات  قيمة  لثلث  تكفي  ال  وأنــهــا  لإلقليم، 
ــاء فــــي الـــبـــرملـــان  ــح أعــــضــ ــ ــ الـــكـــلـــيـــة، كـــمـــا أوضـ
بالقول  الكردستاني،  التحالف  عــن  العراقي 
مليار   318 االتــحــاديــة صــرفــت  »الحكومة  إن 
ديـــنـــار عـــراقـــي لـــتـــوزع عــلــى جــمــيــع املــوظــفــني 
في إقليم كردستان«. وبــنّي الحديثي أن آلية 
االتــحــاديــة  للحكومة  بالنسبة  الــرواتــب  دفــع 
هــو أنــهــا تــتــولــى تخصيص مبلغ مــعــني من 
الرواتب فيما يفترض أن يغطى املبلغ املتبقي 
من صادرات النفط ضمن الحقول الواقعة في 
اإلقليم. ويعتبر ملف مرتبات موظفي اإلقليم 
أحد أبرز املشكالت العالقة بني أربيل وبغداد، 
حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم 
أربيل نفطها إلى بغداد، وأن يتم التصدير من 
خاللها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك.
)العربي الجديد(

الكويت ــ العربي الجديد

قــــال مـــســـؤول بــــارز فـــي هــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
األجــنــبــي املــبــاشــر فـــي الــكــويــت، إن بــــالده ستطرح 
خالل  دوالر،  مليار   100 بقيمة  استثمارية  فــرصــا 
بحضور  الثالثاء،  اليوم  ينطلق  استثماري  ملتقى 
ــة والــقــطــاع  ــدولــ كـــبـــار الـــقـــيـــادات الــحــكــومــيــة فـــي الــ
الخاص وممثلي قطاعات اقتصادية في دول عربية 

وآسيوية وأجنبية.
الجديد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  املــســؤول،  وأضـــاف 
أن نــحــو 290 شــركــة مــن الــقــطــاع الــخــاص و15 جهة 

حكومية وأكثر من 22 ممثال حكوميًا من دول أجنبية 
الذي  الكويت لالستثمار 2018«،  تشارك في »ملتقى 

يستمر حتى غد األربعاء.
الكويت،  دولــة  أمير  برعاية وحضور  امللتقى  وُيعقد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد الــصــبــاح، ويــهــدف إلــى إطــالع 
املــســتــثــمــريــن املــحــلــيــني واألجــــانــــب عــلــى الـــتـــطـــورات 
إلى  الخاص  بالقطاع  الدولة، والدفع  التشريعية في 

قيادة االقتصاد الوطني.
األجنبي  االستثمار  تشجيع  هيئة  عــام  مــديــر  وكـــان 
املباشر، مشعل الجابر، قال، في تصريحات صحافية 
الــتــرويــج للكويت  مــؤخــرًا، إن امللتقى يأتي فــي إطــار 

كــمــوطــن جـــــاذب لــالســتــثــمــار، والـــتـــعـــريـــف بــالــفــرص 
املتاحة في مختلف القطاعات.

ويــعــقــد املــؤتــمــر مــع اعــتــمــاد خــطــة إنــمــائــيــة خمسية 
جــديــدة تتضمن إنــفــاقــا تــطــويــريــا وإنــشــائــيــا يــقــارب 
103 مليارات دوالر في مشاريع استراتيجية تغطي 
قطاعات النفط والصناعة والطاقة الكهربائية واملياه 

واملواصالت والنقل والتنمية البشرية والعمرانية.
وقال راشد العجمي، الخبير في الشؤون االقتصادية، 
»العربي الجديد«، إن الكويت تعيش مرحلة جديدة  لـ
من االنفتاح على االستثمار األجنبي، ويجب تهيئة 
املشاريع  من  النوعية  هــذه  بمثل  االقتصادية  البيئة 

إلــى تيسير وتسريع  تــهــدف  الــتــي  الــكــبــرى  التنموية 
اإلجـــــراءات الــروتــيــنــيــة لــأفــراد والــشــركــات مــن مكان 
ــان تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي، حـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي  ــ ــ واحــــــــد. وكـ
الجديد« على نسخة منه، في وقت سابق من مارس/
آذار الجاري، قد كشف عن تلقي الكويت نحو 14 طلبا 
االستثماري، بحجم  للترخيص  أجنبية  من شركات 

استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دوالر. 
وتــركــزت هــذه املــشــاريــع، وفــقــا للتقرير، فــي مجاالت 
تقنية املعلومات واالتصاالت والطاقة واالستشارات، 
كما أن الشركات األجنبية تنتمي لجنسيات أميركية 
وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.

الكويت تطرح فرصًا استثمارية بـ 100 مليار دوالر

شركات مصرية في البورصة
قال محسن عادل، نائب رئيس 

بورصة مصر، إن من املتوقع طرح 
أربع أو خمس شركات خاصة 

لالكتتاب العام في البورصة خالل 
العام الجاري 2018. وأضاف 

عادل لرويترز، أمس اإلثنني، أن 
الشركات ستكون في قطاعات 

»الصناعة والعقارات والقطاع 

املالي«. تأتي تصريحات نائب 
رئيس البورصة بعد ساعات من 

إعالن وزير املالية عمرو الجارحي 
أن بالده تستهدف طرح حصص 

في ما بني أربع وست شركات 
حكومية بالبورصة خالل العام 
الجاري لجمع 12 إلى 15 مليار 
جنيه )679-848 مليون دوالر( 
ضمن برنامج لجمع 80 مليار 
جنيه خالل 24 إلى 30 شهرا 

عبر طرح حصص في 23 شركة. 
وقال عادل إن طروحات القطاع 
الخاص »ستكون ما بني كبيرة 

ومتوسطة... الطرح الكبير أي 
يزيد على ملياري جنيه واملتوسط 

في حدود مليار جنيه«، مشيرا 
إلى أن الطروحات الحكومية 

املزمعة »ستساهم في إنعاش 
السوق وعودة املستثمرين«. 

كان آخر طرح لشركات حكومية 
في البورصة في 2005، حني 

بيعت أسهم في املصرية 
لالتصاالت وأموك وسيدي كرير 

للبتروكيميائيات. 

تضاعف أرباح روسنفت
أعلنت شركة الطاقة الروسية 

روسنفت، أمس اإلثنني، ارتفاع 
صافي ربح الربع األخير من العام 
املالي، ملا يقرب من مثليه عنه قبل 

عام إلى 100 مليار روبل )1.74 
مليار دوالر(. وأضافت الشركة 

أن إنتاجها من السوائل بلغ 
56.51 مليون طن ليرتفع إنتاج 
العام بأكمله بنسبة 7.3% إلى 

225.5 مليون طن بما يعادل 4.53 
ماليني برميل يوميا. وزادت أرباح 
الربع الرابع قبل الفائدة والضرائب 
واإلهالكات واستهالك الديون إلى 

393 مليار روبل بإيرادات 1.7 
تريليون روبل.

سائقو أوبر يضربون بالهند
أضرب سائقو خدمتي »أوبر« 
و«أوال« لنقل الركاب عن العمل 
في أنحاء الهند، أمس،  وألجل 

غير مسمى مطالبني بزيادة 
أجورهم، بعد تأثرهم من زيادة 

عدد سيارات الشركتني وتقليص 
الحوافز التي تصرف لهم. 

ويتركز اإلضراب، على مومباي. 
وقال منظمون لإلضراب إن 
سائقني في مدن أخرى مثل 

العاصمة نيودلهي وبنغالورو 
وحيدر أباد وبيوني وغيرها 

سينضمون إليه. 
ولم تعلق أوبر، وفق رويترز، 

لكن متحدثا باسم »أوال« قال 
إنه من الصعب قياس تأثير هذا 

اإلضراب. 
وشكا كثير من الركاب من تأخر 

وصول سيارات لنقلهم ومن 
ارتفاع سعر الخدمة نتيجة لقلة 

عدد السيارات على الطرق.

أخبار

علي بابا 
تتوسع 

في آسيا

قالت مجموعة علي بابا القابضة، إنها ستستثمر مبلغًا إضافيًا قيمته مليارا دوالر في شركة التجارة اإللكترونية في جنوب شرق آسيا »الزادا«، واختارت 
مسؤولة تنفيذية كبيرة إلدارة الشركة. وستتولي لوسي بنغ، وهي من مؤسسي علي بابا ومسؤولة تنفيذية مخضرمة، منصب الرئيس التنفيذي لـ«الزادا«، 
خلفا ملؤسس الشركة، ماكس بيتنر، الذي سيصبح مستشارا كبيرا في علي بابا. وقالت متحدثة لرويترز إن حصة علي بابا سترتفع بفضل االستثمار 
الجديد، ولكنها لم تفصح عن النسبة. وكانت علي بابا تملك حصة 83% قبل االستثمار الذي يبلغ إجماليه اآلن أربعة مليارات دوالر، بعد أن ضخت ملياري 

دوالر في العامني املاضيني.

اقتصاد
الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018
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اقتصاد

A A

بغداد ـ براء الشمري 
عدن ـ فاروق الكمالي 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــعــّد الـــحـــروب أبـــرز األســـبـــاب التي 
ســـاهـــمـــت فــــي تــــآكــــل احــتــيــاطــيــات 
ــيـــة مــن  ــعـــربـ الــــعــــديــــد مــــن الـــــــــدول الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن املــســاعــي  ــبـــي، وعـ ــنـ الــنــقــد األجـ
الــحــكــومــيــة واملـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة تــواصــل 
نــزيــف االحــتــيــاطــي فــي كــل مــن الــعــراق وليبيا 

والــيــمــن وســـوريـــة، كــذلــك انعكس هـــذا الوضع 
املــالــي املــتــأزم سلبًا على معيشة شعوب هذه 
ف األمر عند تآكل االحتياطي، 

ّ
الدول. ولم يتوق

ألرقــام  والداخلية  الخارجية  الــديــون  زادت  بل 
قياسية وزاد العجز املالي والتجاري في بعض 
هذه الدول التي ما زالت تدور رحى الصراعات 
العسكرية فيها، على الرغم من الجهود الدولية 

بذل من أجل وقفها.
ُ
والعربية التي ت

العراق
عــانــى الـــعـــراق مــن حــــروب واضـــطـــرابـــات على 
مدار السنوات املاضية كلفته ثمنًا باهظًا، إذ 
تــدهــورت مختلف املــؤشــرات االقــتــصــاديــة، ال 
ق باالحتياطي النقدي الذي 

ّ
سيما في ما يتعل

إذ انخفض  عـــام 2014،  مــنــذ  تــراجــعــه  واصــــل 
كـــان 77  بــعــد أن  إلـــى 66 مــلــيــار دوالر  حينها 
مــلــيــار دوالر فـــي الــســنــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ثم 
انخفض إلى 53.7 مليار دوالر سنة 2016، ثم 
45 مليار دوالر في 2017، بحسب إحصائيات 
رســمــيــة.  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك الــتــراجــع أكــد 
البنك املركزي أنه لن يعتمد تعويم الدينار من 

214.9 ريــااًل للدوالر بداية 2015، إلى نحو 
بمعدل   ،2018 آذار  مــــارس/  فــي  ريــــال   500
ــذا ســاهــم  ــ ــثـــر مــــن 100%، وهــ أكـ انـــخـــفـــاض 
التراكمي.  التضخم  معدل  زيـــادة  فــي  بقوة 
وأعلنت السعودية عن دعم العملة اليمنية 
الرغم  بملياري ريال كوديعة نقدية، وعلى 
مـــن ذلــــك تـــواصـــل انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــريـــال 
الــيــمــنــي. وقــــال الــتــقــريــر الــســنــوي الــصــادر 
»إن  لــعــام 2017  اليمني  املــركــزي  البنك  عــن 
تسبب  الخارجية  االحتياطيات  استنزاف 
البنك،  وضـــع  معالجة  خــيــارات  باستنفاد 
وعــجــزه عــن ســـداد الــتــزامــاتــه الــداخــلــيــة في 
ويؤكد   .»2016 يوليو  منذ  املرتبات  صــرف 
ــتـــهـــاوي املــتــســارع  ــتـــصـــاد أن الـ خـــبـــراء االقـ
لــلــريــال يــرتــبــط بــالــحــرب وتــداعــيــاتــهــا على 
مختلف مــنــاحــي االقــتــصــاد.  وبـــّن أســتــاذ 
املــــصــــارف فــــي املـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــي لــلــعــلــوم 
اإلدارية باليمن، طارق عبد الرشيد، أهمية 
احتياطي النقد األجنبي في االقتصاد وفي 
دعم العملة املحلية، وخطر استنزافه الذي 
اقتصادي شامل. وقــال عبد  بانهيار  يهّدد 
الــرشــيــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »احــتــيــاطــي 
النقد األجنبي يمنع حــدوث اختناقات في 
عمليات استيراد السلع الغذائية األساسية 
واملحروقات، ويخفف من حدة االضطرابات 

- االستثنائية - في سعر الصرف.

ليبيا
كــشــف الــتــقــريــر ربــــع ســنــوي ملــصــرف ليبيا 
املركزي نهاية العام املاضي أن احتياطيات 
شهرًا   55 تكفيها  األجــنــبــي  النقد  مــن  ليبيا 
إلــى 65 مليار دوالر، وذلك  وأنها انخفضت 
بعد أن كانت أكثر من 130 مليار دوالر قبل 
اندالع الثورة عام 2011. ونوه عضو مجلس 
إدارة مصرف ليبيا املركزي مراجع غيث في 
حديثه لـ »العربي الجديد« بأن االحتياطيات 
مـــن الــنــقــد األجـــنـــبـــي جـــيـــدة وتــكــفــيــهــا ثــاث 
ــال إن هــنــاك تــعــافــيــًا فـــي إنــتــاج  ســـنـــوات. وقــ
ــام املــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــن الـــنـــفـــط خــــــال الـ ــ لـــيـــبـــيـــا مـ
وصــــواًل إلـــى مــعــدالت جــيــدة.  وحـــول إنــفــاق 
احتياطياتها  مــن  مــن %51  يــقــرب  مــا  ليبيا 
الــنــقــديــة خـــال الــســبــع ســنــوات املــاضــيــة قــال 
إن االحــتــيــاطــيــات كـــانـــت تـــقـــدر بــنــحــو 112 
بنحو  املجنب  إلــى  بــاإلضــافــة  دوالر،  مليار 
تـــآكـــل بــشــكــل كــامــل،  ــــذي  الـ 25 مــلــيــار دوالر 
بــاإلضــافــة إلـــى تـــراجـــع االحــتــيــاطــي إلـــى 65 
مليار دوالر، بسبب االضطرابات، على الرغم 
من االستمرار في سياسة التقشف وتعافي 
النفط. ومن جانبه قال مدير إدارة البحوث 
السابق  املــركــزي  واإلحــصــاء بمصرف ليبيا 
االئتماني  التصنيف  إن  الجديد«  »العربي  لـ
لليبيا متوقف منذ عام 2011، بسب ارتفاع 

نسبة املخاطرة واالضطرابات.

سورية
قـــــّدر االقـــتـــصـــادي الــــســــوري مــحــمــود حسن 
باملصرف  األجنبي  النقدي  االحتياطي  حجم 
املركزي في دمشق، بنحو مليار دوالر حاليًا، 
في حن كان نحو 20 مليار دوالر عام 2010، 
قبل أن يتراجع إلى نحو 18 مليار دوالر نهاية 
عــــام 2011، وفــــق مـــا أعـــلـــن املـــصـــرف املـــركـــزي 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ  آنـــذاك. ويضيف حسن 
»جاءت تقديرات البنك الدولي عام 2016 بأن 
بسورية  األجــنــبــي  الــنــقــدي  االحتياطي  حجم 
قد تراجع من نحو 20 مليار دوالر إلــى نحو 
بسورية  النقدية  السلطات  لكن  مليون،   700
املاضي ومطلع  العام  دخلت كمضارب خال 
العام الجاري، واشترت الدوالر من املواطنن 
بسعر مغٍر يزيد عن السوق الهامشية بنحو 
اليوم إلى  3 ليرات، ما رفع حجم االحتياطي 

نحو مليار دوالر«.
ــيــــر االقـــــتـــــصـــــادي الــــــســــــوري إلـــــــى أن  ويــــشــ
السلطات النقدية بدمشق توقفت عن تمويل 
التجارة الخارجية إال بشروط صعبة، كما 
الصرافة  شركات  تزويد  عن  تراجعت  أنها 
بالدوالر لتضخه في السوق خال مزادات، 
اســتــمــرت مــنــذ عـــام 2014 حــتــى 2016، ملنع 
الــلــيــرة مــن االنــهــيــار، بــعــد أن تــراجــع سعر 
ــيـــرة لــــلــــدوالر قـــبـــل ســبــع  صـــرفـــهـــا مــــن 50 لـ

سنوات إلى نحو 470 ليرة حاليًا.

تآكل االحتياطي األجنـبي للدول العربية

إهدار أموال السوريين على الحرب )فرانس برس(

وزير التجارة التونسي عمر الباهي )العربي الجديد(

األمنية  واالضطرابات  الحروب  نيران  امتدت 
النقدية  لالحتياطات  االقتصادية  واألزمات 
وكانت  بتآكلها.  وعجلت  العربية  للدول 

الدول التي تشهد صراعات عسكرية األكثر 
خسارة ألموالها وهي العراق وليبيا واليمن 
وسورية، ولم تفلت منطقة الخليج الغنية 

انخفاض  والغاز من مقصلة  النفط  بثروات 
االحتياطات النقدية، بسبب دخولها دوامة 
النفط العالمية، باإلضافة إلى  تراجع أسعار 

بالمنطقة. كما طاولت  تكلفة االضطرابات 
ودول  والجزائر  تونس  أموال  األزمات  نيران 

عربية أخرى

محور

35 مليار دوالر 
قروضًا مرتقبة لبغداد 

في 2018

تونس ـ إيمان الحامدي

ســـجـــل الـــبـــنـــك املــــركــــزي فــــي تـــونـــس هــبــوطــا 
متسارعا في احتياطي النقد األجنبي خال 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، مـــا دفـــع املــهــتــمــن بــالــشــأن 
ــراس الــخــطــر بــعــد دخــول  املــالــي إلـــى قـــرع أجــ
ــر الـــذي  ــ االحــتــيــاطــي فـــي املـــربـــع األحـــمـــر األمـ
بات يهّدد واردات الباد األساسية من مواد 

الطاقة واألدوية والغذاء.
ويزيد تراجع االحتياطي النقدي من ارتهان 
الــبــاد إلــى املــمــولــن الــدولــيــن بعد أن باتت 
البنك  أحــد مــصــادر تغذية خزينة  الــقــروض 

املركزي.
ــصــت احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد األجـــنـــبـــي في 

ّ
وتــقــل

نهاية  فــي  دوالر  مــلــيــون   300 بنحو  تــونــس 
الــجــاري، ليستقر  األســبــوع األول مــن الشهر 
مــلــيــارات   4.9 مـــن  دوالر  مـــلـــيـــارات   4.6 عــنــد 
دوالر فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــشــهــر املــاضــي، 
حسب بــيــانــات البنك املــركــزي الـــذي قــال إنه 

الجزائر ـ حمزة كحال

كـــشـــفـــت آخـــــر األرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة عــــن تــبــخــر 
ــزء كــبــيــر مــــن احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجــنــبــي  ــ جـ
للجزائر بفعل أزمة تراجع اإليــرادات في ظل 
انخفاض أسعار النفط. وحسب إحصائيات 
الــبــنــك املـــركـــزي، فــقــدت الــجــزائــر نــحــو نصف 
احتياطاتها خال السنوات الخمس املاضية 
 2013 عــام  دوالر  مليار   194.01 بلغ نحو  إذ 
لينخفض إلى نحو 97.3 مليار دوالر نهاية 
الـــعـــام املــــاضــــي.  وتـــوقـــع وزيـــــر املـــالـــيـــة عبد 
الــرحــمــان راويـــــة، تـــواصـــل تــأكــل احــتــيــاطــات 

الحالي،  إلــى مستواها  االحــتــيــاطــات  بــنــزول 
لــلــواردات تتراجع إلــى حــدود  فــإن تغطيتها 
78 يوم توريد من السلع، نزوال من 84 يوما 

في نفس الفترة من الشهر املاضي.
وتــســارعــت وتــيــرة هــبــوط احــتــيــاطــات النقد 
األجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع 
عجز مــيــزان التجارة وهــبــوط أســعــار صرف 

الدينار التونسي مقابل الدوالر واليورو.
ويـــتـــغـــذى احــتــيــاطــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة في 
تونس من إيرادات القطاعات املصدرة على 
غـــرار زيــت الــزيــتــون والــتــمــور والــفــوســفــات، 
ــاع الـــســـيـــاحـــي  ــطــ ــقــ ــدات الــ ــائــــ فــــضــــا عـــــن عــــ
وشــرائــح  باملهجر  التونسين  وتــحــويــات 
الـــقـــروض الــخــارجــيــة الــتــي تــحــصــل عليها 

الباد.
وحــســب الــخــبــيــر املــالــي عــز الــديــن ســعــيــدات 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن هــبــوط احتياطي 
الباد من النقد األجنبي هو نتيجة حتمية 
الخـــتـــال الـــتـــوازنـــات املــالــيــة الــعــامــة لــلــبــاد 

النقد االجنبي لتصل إلى 85.2 مليار دوالر 
في نهاية 2018، ثم 79.7 مليار دوالر بنهاية 
أن تبلغ 76.2 مليار دوالر خال  2019، على 
عام .2020 ورغم هذه األرقام الخطرة، تحرص 
الحكومة فــي كــل مــرة على »الــتــفــاؤل«، حيث 
تتوقع أن يرتفع احتياطي العملة بعد سنة 
التي تشكل  النفط،  أســعــار  زيـــادة  2020 بعد 
األساسي  واملصدر  الباد  مداخيل  من   %96
الحــتــيــاطــي الــبــاد مــن الــنــقــد، حــســب تقارير 
املالي  الخبير  يستغرب  ذلــك،  وإلــى  رسمية. 
الجديد«  لـ »العربي  فرحات علي في حديثه 
: على أي أساس 

ً
من التفاؤل الحكومي قائا

تبني الحكومة توقعاتها وترفع في كل مرة 
من السقف املرتقب لاحتياطي؟ 

»االحــتــيــاطــي يعيش ضغطا كبيرا  وأضـــاف 
الجزء املوظف  خلفه ضعف نسبة مــردوديــة 
كــســنــدات فـــي الــخــزانــة األمــيــركــيــة وســنــدات 
ســيــاديــة فــي أوروبـــــا، يــضــاف إلــيــهــا تقلبات 
أسعار الصرف بعد تدهور الدينار الجزائري 

املفرطة. وقــال سعيدات  االقــتــراض  وسياسة 
إن ارتــفــاع الدين العام في ثــاث سنوات من 
45% إلى 69% أثر بشكل كبير على مخزون 
الــبــنــك املـــركـــزي مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــعــد أن 
ا كــبــيــرا مـــن هــذا  ــة تـــوجـــه جـــــزء ــدولــ بـــاتـــت الــ
املـــخـــزون لــتــســديــد أقـــســـاط الـــديـــون وخــدمــة 

الدين. 
أنــه من العبث مواصلة  ويــرى الخبير املالي 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الــــقــــروض الـــخـــارجـــيـــة لــرفــع 
ــددا عـــلـــى ضـــــرورة  ــشــ احـــتـــيـــاطـــي الـــعـــمـــلـــة، مــ
األجنبي  للنقد  ــــدّرة  املـ بــالــقــطــاعــات  الــعــنــايــة 
تــمــويــات  لــجــلــب  البنكية  الــحــوافــز  وتــوفــيــر 

املهاجرين.
ــّن أن خــط األمــــان هــو تــوفــيــر احتياطي  وبــ
ــدا أن الــهــبــوط  ــوم تــــوريــــد، مـــؤكـ يـــفـــوق 90 يــ
الـــواردات  دون هــذا املستوى يمكن أن يهدد 
األساسية مثل الغذاء والدواء ومواد الطاقة.

ــلــــى الـــنـــقـــد  وبـــــهـــــدف تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــ
األجــنــبــي، بـــدأت الــســلــطــات الــتــونــســيــة منذ 

النفط  انهيار عائدات  وكل هذا مع استمرار 
شكل 96% من مداخيل الباد«.

ُ
التي ت

ــر االحـــتـــيـــاطـــي  ــر خــــســ ــ ــهـ ــ وفـــــــي ظـــــــرف 8 أشـ
الجزائري قرابة 15 مليار دوالر، بعدما هوى 
من 112 مليار دوالر في إبريل/ نيسان 2017 
وبذلك   ،2017 نهاية  دوالر  مليار   97.3 إلــى 
ينخفض االحــتــيــاطــي إلـــى تــحــت عــتــبــة 100 

مليار دوالر ألول مرة منذ 2004.
مـــن جــانــبــه يـــرى وزيــــر املــالــيــة الــســابــق عبد 
الـــرحـــمـــن بـــن خــالــفــة أن »تــــراجــــع احــتــيــاطــي 
الباد تحت 90 مليار دوالر بات أمــرا قريبا 

سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي فــي إعـــادة تنظيم 
ســـــوق الــــــــــــواردات عـــبـــر حـــظـــر تــــوريــــد 220 
ــقـــروض الــبــنــكــيــة، فــيــمــا أكــد  مــنــتــجــا عــبــر الـ
الباهي في تصريحات  التجارة عمر  وزيــر 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن إمكانية مــزيــد من 

وال يجب استبعاده، ما سيؤثر مباشرة على 
االقـــتـــصـــاد بــمــســتــويــات مـــتـــفـــاوتـــة«.  وأشــــار 
إلـــى تــضــرر الــتــجــارة الــخــارجــيــة إذ اضــطــرت 
الجزائر لتقليص فاتورة الواردات التي كانت 
تكلف خزينة الدولة 60 مليار دوالر سنويا، 
ــوال ســنــويــا في  ــ ــر ضـــخ أمــ ــ كــمــا يــتــطــلــب األمـ
التجاري  العجز  لتغطية  العمومية  الخزينة 
الــخــارجــي، مــؤكــدًا عــلــى تــأثــر ســـوق الــصــرف 
عـــاجـــا أيـــضـــا بــســبــب نـــقـــص الـــســـيـــولـــة مــن 
للحزام  الحكومة  العملة األجنبية جــراء شد 
قيمة  الــذي سيؤثر على  االحتياطي  ونقص 

العملة الوطنية.
وبــــدأت املـــخـــاوف تــتــزايــد مــن عــجــز الــجــزائــر 
ــتـــوردة، فـــي ظل  ــسـ عـــن تـــأمـــن حــاجــيــاتــهــا املـ
عجزها على االنــتــقــال مــن اقــتــصــاد »ريــعــي« 
إلــــى اقـــتـــصـــاد »مـــنـــتـــج«.  وفــــي هــــذا اإلطـــــار، 
يــقــول الخبير االقــتــصــادي فـــارس مــســدور لـ 
األجنبي  »االحتياطي  إن  الجديد«  »العربي 
بحجمه الحالي ال يغطي سوى 12 شهرًا من 

الــتــشــديــد عــلــى الــــــــواردات غــيــر مــســتــبــعــدة.  
وقال الباهي إن التشديد على الواردات طاول 
االتفاق  بعد  السيارات  منها  مهمة  قطاعات 
ــــاء الــبــيــع بــخــفــض نــســبــة وارداتــــهــــم  مـــع وكـ

بـ20% هذا العام لتوفير العملة الصعبة. 
الـــواردات أكــد وزيــر التجارة  ومقابل تحديد 
تـــحـــســـن 3 قـــطـــاعـــات مـــهـــمـــة وهـــــي الــنــســيــج 
واملنتجات الزراعية والصناعات الكهربائية 
فــي نسبة  مــن تحسن  مّكن  مــا  واإللكترونية 
ارتفعت بقرابة  لــلــواردات  الــصــادرات  تغطية 
نقطتن، حيث بلغت 70%، في شهر يناير/ 
الــثــانــي مــقــابــل 67.8%، فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون 

كانون الثاني 2017. 
وتنتظر تونس موعد 23 مارس/ آذار الحالي 
للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي 
بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق 
املــقــدرة بــــ220 مليون دوالر، وبــاإلضــافــة إلى 
ــك تــســتــعــد تــونــس لــلــخــروج نــحــو الــســوق  ذلـ

الدولية لتعبئة قرض آخر بمليار دوالر.

الواردات، وبعميلة حسابية نجد أن الجزائر 
مضطرة لسحب 30 مليار دوالر لسد العجز 
الــــذي تــســجــلــه الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة، يــضــاف 
إلــيــهــا 47 مــلــيــار دوالر مــعــدل مــا تــســتــورده 

الجزائر سنويا«.
التآكل السريع الحتياطي الجزائر من العملة 
الصعبة أثر أيضا على التصنيف االئتماني 
مهما  مقياسا  يبقى  االحتياطي  ألن  للباد، 
فــي هــذا الــصــدد، حسب الخبير املــالــي سيد 
أحــمــد مــقــدم الـــذي قـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
التصنيف  فــي  تــراجــعــت كثيرا  »الــجــزائــر  إن 
احتياطاتها  انهيار  بعد  العاملي،  االئتماني 
ــرا، قــلــصــت  ــ ــــؤخـ ــمـ ــ ــة الــــصــــعــــبــــة، فـ ــلـ ــمـ ــعـ مـــــن الـ
الفرنسية  الــصــادرات«  »وكــالــة ضمان تأمن 
من  للباد  االئتماني  التصنيف  »كــوفــاس«، 
ضت وكالة 

ّ
»إيه 4+« إلى »إيه 4-«، وقبلها خف

»يولير هيرمس« الدولية، تصنيفها للجزائر 
إلى درجة »سي« على سلم من سبع درجات 

ينتهي بالفئة »دي«.

الجزائر: نصف »النقد األجنبي« تبّخر في 5 سنواتعملة تونس في المربع األحمر والواردات مهّددة

االحتياطي خسر 
15 مليار دوالر خالل 

8 أشهر

اليمن
في ظل حروب وصراعات عسكرية متواصلة، 
ــرة، تــآكــلــت  ــ ــيــ ــ ــوات الــــثــــاث األخــ ــنــ ــســ طـــــــوال الــ
االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي اليمني، 
فــي ديسمبر/ كانون  مــلــيــارات دوالر  مــن 4.2 
األول 2014، إلى 600 مليون دوالر في مايو/ 
شهرين،  مــن  أقـــل  واردات  تغطي   ،2016 أيـــار 
بــحــســب صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ويـــتـــردد أن 

االحتياطي بلغ صفرًا حاليًا.
ــذا الـــتـــراجـــع  ــ ــبــــراء االقـــتـــصـــاد هـ ويــــرجــــع خــ
املخيف في االحتياطي إلى حرب التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية على جماعة 
الحوثين، وما احدثته من دمار لاقتصاد 
ألسباب  اضــافــة  التحتية،  وبنيته  اليمني 
ــــرى أهــمــهــا تــعــطــل مــعــظــم املــــــوارد الــتــي  أخـ
تــغــذي الــنــقــد األجــنــبــي وأبـــرزهـــا صــــادرات 
النفط والغاز. وانعكس تآكل االحتياطيات 
الخارجية على سعر الصرف الذي ارتفع من 

نزيف متواصل في العراق 
واليمن وليبيا وسورية

أجل دعم احتياطي العملة الصعبة.
البلد  فــي  النقدي  االحتياطي  تــراجــع  ويــعــود 
التي  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  إلــى  بالنفط  الغني 
دفــعــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى الــســحــب منه، 
وفــقــًا ألســـتـــاذ االقــتــصــاد فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  أّكــد  الــذي  أحمد علي، 
انخفاض واضــح منذ  يعاني من  االحتياطي 
تولي الحكومة العراقية الحالية السلطة عام 
2014، ثم بدء الحرب على تنظيم »داعش« التي 
برملانيون  وأكــد  باهظة.  الباد خسائر  كلفت 
عــراقــيــون على وجـــود أســبــاب سياسية وراء 
االحتياطي  وتآكل  العراقي  االقتصاد  تدهور 

وزيادة الديون. 
وحسب وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف 
العربية  الــدول  أكثر  العاملية، حول  االئتماني 
ــاء الـــعـــراق فــي املــرتــبــة  اقــتــراضــًا فــي 2018، جـ
مرتقبة  قــروض  بإجمالي  بعد مصر،  الثانية 
في العام الجاري يبلغ 35 مليار دوالر )%19 

من إجمالي االقتراض في املنطقة(. 
وفي هذا اإلطــار، أوضح الخبير االقتصادي 
»العربي  لـ  املشهداني  الرحمن  عبد  العراقي 
ــــدوث مــخــالــفــات مــتــعــلــقــة بــآلــيــة  الـــجـــديـــد« حـ
اقتراض الحكومة من احتياطي البنك املركزي 
العراقي، موضحًا في تصريح تلفزيوني أن 
هذه املخالفات هي التي تسببت بانخفاض 

احتياطي العراق من العملة الصعبة.

الكويت ـ محمود بدير

لـــم تــفــلــت دول الــخــلــيــج الــغــنــيــة بـــثـــروات الــنــفــط والـــغـــاز من 
مقصلة انــخــفــاض االحــتــيــاطــات الــنــقــديــة، بــســبــب دخــولــهــا 
دوامة تراجع أسعار النفط العاملية منذ منتصف عام 2014، 
باإلضافة إلى تكلفة الصراعات في املنطقة، وأبرزها حرب 
اليمن، وحصار 4 دول عربية لقطر. وتوقعت تقارير دولية 
في حال  الخليج،  دول  من  لعدد  االحتياطي  تآكل  استمرار 
عدم ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، واستقرار 

األوضاع السياسية واألمنية في املنطقة.

السعودية
ــــدول الــخــلــيــجــيــة، مـــن حــيــث تــراجــع  تـــصـــدرت الــســعــوديــة، الـ
احتياطاتها النقدية، خال الفترة األخيرة، بسبب انخفاض 
أسعار النفط العاملية والتكلفة الباهظة للحرب التي تقودها 
ضــمــن تــحــالــف عـــربـــي ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، 
بــاإلضــافــة إلـــى إنــفــاقــهــا الــســخــي ملــســانــدة الــنــظــام املــصــري 
الــذي جــاء بعد االنــقــاب العسكري فــي 3 يوليو/تموز عام 
2013، حسب محللي اقتصاد. وحسب إحصائيات رسمية، 
تــراجــعــت األصـــــول االحــتــيــاطــيــة األجــنــبــيــة ملــؤســســة الــنــقــد 
العربي السعودي - ساما )البنك املركزي( بنحو 1.8 مليار 
إلى  لتصل   ،2018 الثاني  يناير/كانون  شهر  خــال  دوالر، 
1854.3 مليار ريال )494.5 مليار دوالر(، مقابل 1861.6 مليار 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  نــهــايــة  مــلــيــار دوالر(،   496.4( ــال  ريـ
2017، السابق له. وتراجعت األصــول االحتياطية األجنبية 
السعودية في 2017، بنسبة 7.3%، مقارنة بعام 2016، إلى 
تقرير  وأظــهــر  دوالر(.  مــلــيــار   496.4( ريــــال  مــلــيــار   1861.6
حديث ملركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن، 
أن إنفاق السعودية العسكري واألمني، عام 2017، بلغ 76.7 
املحلي  الناتج  تزيد عن 11% من  مليار دوالر، يمثل نسبة 
اإلجــمــالــي. ويــرى الخبير الــدولــي فــي الــشــؤون االقتصادية 
ورئيس وحدة األبحاث في مركز سينيار بأميركا، جوزيف 
رعد، خال حديثه لـ »العربي الجديد«، أن لجوء دول الخليج 
إلــى السحب مــن االحتياطي الــعــام الــذي تــراكــم خــال العقد 
العجز  احتياجاتها، وســد  لتمويل  كــان ضــروريــًا  املــاضــي، 
فــي املـــوازنـــة. ويــضــيــف رعـــد، أن اســتــمــرار دول الخليج في 
لــه عــواقــب وخيمة،  املــالــيــة ســتــكــون  اســتــهــاك احتياطاتها 
خصوصًا في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية 

لسنوات قادمة.

الكويت 
ــادرة عــن بــنــك الــكــويــت املــركــزي،  كشفت بــيــانــات حــديــثــة صــ
أن حجم  عــن  منها،  نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت 
احتياطي النقد األجنبي للكويت وصل حاليًا إلى نحو 9.5 
بينما وصل  يــعــادل 31 مليار دوالر(،  )مــا  ديــنــار  مــلــيــارات 
احتياطي الدولة من الذهب إلى 31 مليون دينار )ما يعادل 

105 ماين دوالر(. ووفقًا لبيانات رسمية، يتوقع أن تكون 
الكويت  فت 

ّ
وخف عــامــًا.   25 ملــدة  كافية  الكويت  احتياطيات 

الضغط عن احتياطات النقد األجنبي، خال العام املاضي، 
عــبــر تكثيف الــتــوجــه نــحــو أدوات الــديــن األخــــرى )ســنــدات، 
أذونـــــــات، صــــكــــوك(. وتــنــتــظــر الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة مــوافــقــة 
البرملان في الباد على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين 

العام إلى 25 مليار دينار )82 مليار دوالر(. 
الدولي لاستشارات  املركز  إدارة األبحاث في  ويقول مدير 
االقــتــصــاديــة، ناصر زايـــد، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الكويت 
تراجع  رغــم  املحلية،  عماتها  تـــوازن  على  تحافظ  مــازالــت 
الجيوسياسية في  األوضــاع  استقرار  النفط، وعــدم  أسعار 

املنطقة التي تؤثر على االقتصاد.

قطر
اســتــطــاعــت قــطــر أن تــحــافــظ عــلــى اســـتـــقـــرار احــتــيــاطــاتــهــا 
النقدية، رغم الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية 
واإلمـــــــارات والــبــحــريــن ومـــصـــر، فـــي الــخــامــس مـــن يــونــيــو/

حزيران 2017. وقد تراجع االحتياطي القطري بشكل كبير 
عقب الحصار مباشرة، إال أنه عاد ليرتفع مرة أخرى، خال 
الفترة األخيرة. وزاد احتياطي النقد األجنبي لقطر بمقدار 
الثاني املاضي،  2.9 مليار دوالر، ليرتفع، في يناير/كانون 
إلى 37.7 مليار دوالر، وفق ما ذكره بنك »إتش.إس.بي.سي« 
األجنبي  االحتياطي  وضــع  تحّسن  أن  مضيفا  البريطاني، 
يرجع جزئيا إلى استمرار تحّسن امليزان التجاري القطري.

وأظـــهـــر تــقــريــر لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي صــــدر الــشــهــر 
الــجــاري، أن األثــر االقــتــصــادي واملــالــي املباشر على قطر 
نتيجة للحصار آخذ في التاشي، وذلك بسبب إجراءات 
الدوحة لدعم قطاعات التجارة والنقل والسياسة النقدية. 
وأشار الصندوق إلى أن العجز املالي من املتوقع أن يكون 
قد انخفض إلى نحو 6% من الناتج املحلي اإلجمالي في 
لــإمــارات،  وبالنسبة   .2016 في   %9.2 مع  مقارنة   ،2017
بــلــغ احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي لــهــا، حــتــى نــهــايــة الــعــام 

املاضي، 93 مليار دوالر.

الحروب 
تلتهم أرصدة 

أربع دول

دول الخليج تحت ضغوط 
النفط والخالفات

باتت االحتياطات النقدية لدول 
الخليج مهّددة باالضطرابات في 

المنطقة وتراجع أسعار النفط

نجح لبنان في رفع االحتياطي النقدي من العمالت الصعبة والحفاظ 
لها  تعرض  التي  السياسية  التوترات  رغم  )الليرة(،  عملته  استقرار  على 
في الفترات السابقة. وأعلن محافظ المصرف المركزي اللبناني رياض 
أميركي  دوالر  مليار   1.4 بحوالي  المركزي  موجودات  ارتفاع  سالمه، 
حتى آخر فبراير/ شباط 2018 مقارنة مع آخر سنة 2017. وأشار سالمة 
خالل كلمة في مؤتمر »االستثمار في البنى التحتية«، في السادس من 
مارس/ آذار الجاري، إلى أن »ميزان المدفوعات سجل في يناير/ كانون 

الثاني الماضي فائضا يساوي 235 مليون دوالر«.

استقرار الليرة رغم التوتر السياسي

أكلت الحروب 
واالضطرابات نسبة كبيرة 
من احتياطيات أربع دول 

عربية، على الرغم من 
جهود حكومية سعت 

إلى وقف النزيف المالي

فقد احتياطي النقد 
األجنبي للجزائر نحو نصف 

قيمته في 5 سنوات

اضطرابات المنطقة تهّدد أموال الخليج )فايز نور الدين/فرانس برس(
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

اتخذت قطر خطوات متقدمة نحو 
السعودية  الحصار،  دول  مالحقة 
واإلمـــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر، 
الــتــي اتــبــعــت إجـــــراءات »مــشــبــوهــة« فــي إطــار 
حرب مالية تزامنت مع حصار جوي وبحري 
ــن أجـــــل ضـــــرب االقــــتــــصــــاد الــقــطــري  وبــــــري مــ
ما  فسرعان  الوطنية.  وعملته  واستثماراته 
تــحــولــت اإلجـــــراءت الــقــطــريــة لــصــد الــضــربــات 
املـــبـــاغـــتـــة الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا كــــل مــــن اإلمــــــــارات 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن ومــصــر والــتــأكــد من 
تــالشــي آثـــارهـــا، إلـــى مـــطـــاردة كــيــانــات مالية 
تــابــعــة لـــدول الــحــصــار تــورطــت فــي معامالت 

مشبوهة وفق تأكيد الدوحة.
وفرضت الدول األربع حصارا جويا وبحريا 
وبـــريـــا عــلــى قــطــر فـــي الــخــامــس مـــن يــونــيــو/
حــزيــران 2017، بــجــانــب خــطــوات غــيــر معلنة 
من مؤسسات استثمارية ومالية في محاولة 
ــرار باملنشآت  ــ الــقــطــريــة واإلضـ الــســوق  لخنق 
املاضي، تم  االقتصادية واملالية. ويوم األحد 
الكشف عن فضيحة تورط فيها بنك أبوظبي 
حصة  اإلماراتية  الحكومة  تملك  الــذي  األول، 
الرقابية  الجهات  مطالبة  وتمت  فيه،  أغلبية 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة مـــن جــانــب 
فيما  فيها،  بالتحقيق  املــركــزي  قطر  مصرف 
قال مصدر مطلع في قطر في تصريح خاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه سيتم خـــالل األيـــام  لـــ

املقبل الكشف عن الكثير من الحقائق.
وأرســــل مكتب املــحــامــاة املــمــثــل ملــصــرف قطر 
املركزي خطابًا إلى وزارة الخزانة األميركية، 
وفق رويترز يوم األحــد، يطلب فيه التحقيق 
مــع الــوحــدة األمــيــركــيــة لبنك أبــوظــبــي األول. 
وفـــي خــطــاب ثـــان طــلــب مكتب املــحــامــاة، بــول 
وويـــس وريــفــكــنــد ووارتـــــون وغــاريــســون، من 
لجنة تداول عقود السلع اآلجلة التحقيق في 

تالعب محتمل في عملة قطر الريال.
وجاء في الخطاب املرسل للخزانة األميركية 
فــبــرايــر/ شــبــاط: »نعتقد أن بنك  بــتــاريــخ 26 
أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي 
وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما 
في ذلك من خالل التالعب في العملة القطرية 

وأسواق األوراق املالية في قطر«.
وتـــابـــع الــخــطــاب »هــــذه الــتــصــرفــات يــجــب أن 
تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا 
كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر 
أســـواق قطر بما  فــي  التالعب  أو غير مباشر 
في ذلك مقاصة الدوالر ببنك أبوظبي الوطني 
أمـــيـــركـــا والــــخــــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة املـــقـــابـــلـــة فــي 

الواليات املتحدة«.
ونفى بنك أبوظبي األول، الذي تأسس نتيجة 
انـــدمـــاج بــنــك الــخــلــيــج األول وبـــنـــك أبــوظــبــي 
الوطني، في بيان أمــس اإلثــنــن، أن يكون قد 

حاول التالعب في الريال القطري.
لـــكـــن الــخــبــيــر فــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وعــلــم 
االقتصاد السياسي، خالد بن راشد الخاطر، 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــث لــ ــديــ ــــي حــ قــــــال فـ
ــراءات  الــتــحــركــات القطرية تــأتــي فــي إطـــار إجـ
ــــي اإلضـــــــــرار  ــعــــن فــ ــالــ ــة بــــحــــق الــــضــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
بــاالقــتــصــاد، وهــــذا يــعــطــي مـــؤشـــرات وبعض 
الـــــدالالت عــلــى مـــا ذكـــرتـــه فـــي عـــدة مــنــاســبــات 
خـــالل األشـــهـــر املــاضــيــة، مـــن ضــلــوع حكومة 
أبـــوظـــبـــي فـــي الـــتـــآمـــر عــلــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
االقتصاد  الــقــطــريــة، ومــحــاولــة ضــرب  العملة 
القطري، الفتا إلى أن األيام القادمة ستكشف 

عن املزيد من الحقائق في هذا السياق.
وتشمل استراتيجية تقويض الريال القطري 
الــتــي أقــدمــت عليها اإلمــــارات، تـــداول سندات 
بــأســعــار منخفضة على  الــقــطــريــة  الــحــكــومــة 
ــأن االقـــتـــصـــاد في  نــحــو مــصــطــنــع لــإيــحــاء بــ
أزمــة، لكن ذلك املخطط فشل. وأشــار الخاطر، 
إلى أن دول الحصار فشلت أيضا في زعزعة 
من  عليه  والضغط  املصرفي  النظام  استقرار 
خــالل خــروج رؤوس األمــوال والــودائــع، حيث 
مليارات  السريع بضخ  الحكومة  لتدخل  كان 
الدوالرات من الودائع الفضل في تعزيز الثقة 

واملصداقية في الجهاز املصرفي واملالي.
وردًا على ســـؤال حــول مــدى اســتــمــرار عملية 
الخاطر: »ال  املضاربة والتالعب بالريال، قال 

ــادر مــــن مــحــافــظــة إدلـــــــب، شــمــال  قـــالـــت مــــصــ
ــازوت والــغــاز  ــ ــة، إن أســـعـــار مـــادتـــي املــ ســـوريـ
النصف،  من  بأكثر  التراجع  عــاودت  املنزلي، 
أمــس اإلثــنــن، فــي مناطق إدلـــب وريـــف حلب 
التي  )شــمــال غـــرب(، وذلـــك بعد فتح الطريق 
كان يسيطر عليها حزبا العمال الكردستاني 
ــقـــراطـــي، ودخـــــــول الــجــيــش  ــمـ ــاد الـــديـ ــ ــحـ ــ واالتـ
ــر مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن، مـــدعـــومـــًا  الـــــســـــوري الــــحــ

بالقوات التركية، يوم األحد.
الرحمن،  عبد  اإلغــاثــي محمود  العامل  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أســعــار املــحــروقــات  لـــ
شــهــدت ارتــفــاعــًا كبيرًا خــالل مــعــارك عفرين، 
حيث وصل سعر برميل املازوت إلى أكثر من 

أعتقد أن حكومة أبوظبي، سوف تألو جهدا 
أو توفر أيــة فرصة تسنح لها في ايــذاء قطر، 
واإلضــرار باقتصادها إن استطاعت إلى ذلك 
الحذر  و  الحيطة  تــوخــي  يجب  لــذلــك  سبيال، 
دائــمــا«. وأعــلــن مصرف قطر املــركــزي يــوم 19 
ديسمبر/كانون األول املاضي أنه بدأ تحقيقًا 
قــانــونــيــًا فــي مــحــاوالت لــإضــرار باالقتصاد 
القطري عن طريق التالعب في أسواق العملة 

واألوراق املالية واملشتقات.
والــريــال الــقــطــري مــربــوط بــالــدوالر األميركي 
عند 3.64 ريــاالت منذ أكثر من عشر سنوات، 
لكن في األشهر األولى للحصار جرى تداوله 
عــنــد 3.895 ريــــاالت فــي األســــواق الــخــارجــيــة، 

قبل أن يعود لالستقرار عند سعره الرسمي.
وقــال مكتب املحاماة املكلف من قبل مصرف 

األميركية  للخزانة  خطابه  فــي  املــركــزي  قطر 
الريال للهبوط  الوطني دفع  إن بنك أبوظبي 
السيولة مثل عطلة عيد  خــالل فترات ضعف 
األضــحــى فــي الــعــام املــاضــي »لــيــعــزز الــروايــة 
ــــأن الــعــمــلــة تـــتـــعـــرض لــتــقــلــبــات  املــصــطــنــعــة بـ
متزايدة وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة ال 
»أسعار  الخطاب  وقــال  باالستثمار«.  تسمح 
ــبـــي الــــوطــــنــــي، والــــبــــنــــوك األخـــــرى  بـــنـــك أبـــوظـ
املــشــاركــة فــي الــتــالعــب، كــانــت جميعها زائفة 
األخــرى  البنوك  أن يحدد  األرجـــح« دون  على 
بــاالســم. وتابع »ثمة أدلــة على أنــه في الوقت 
ذاتـــه الـــذي عـــرض فــيــه بــنــك أبــوظــبــي الوطني 
ــرارا عــنــد مــســتــوى أقـــل مــن السعر  األســـعـــار مــ
الرسمي البالع 3.64، فإن متعامليه لم يرغبوا 

في إبرام صفقات فعلية عند هذه األسعار«.

120 ألف ليرة سورية مقابل 30 ألف ليرة في 
السابق، لكنه تراجع إلى 50 ألف ليرة، أمس.

أن سعر أسطوانة  إلــى  الــرحــمــن  وأشـــار عبد 
)قنينة( الغاز املنزلي تراجع أيضا من 15 ألف 
ليرة إلــى 7 آالف لــيــرة. ولفت اإلغــاثــي إلــى أن 
املجالس املحلية لم ترفع األسعار خالل فترة 
أبقت على سعر األسطوانة على  إذ  املــعــارك، 

7 آالف ليرة.
وبدأت املحروقات تتوفر تدريجيًا في شمال 
غــــرب ســـوريـــة املــــحــــرر، بــعــد إعـــــالن الــرئــيــس 
ــان، مــســاء األحــد،  ــ الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
فــي عملية »غصن  املــشــاركــة  الــقــوات  سيطرة 
الـــزيـــتـــون«، بــشــكــل كـــامـــل، عــلــى مــركــز مدينة 

عفرين في ريف محافظة حلب.
ــانـــي املـــاضـــي،  ــثـ ــانـــون الـ ــايـــر/كـ ــنـ ومـــنـــذ 20 يـ
ــــوري  ــــسـ يـــســـتـــهـــدف الـــجـــيـــشـــان الـــتـــركـــي و»الـ
ــتــــون«،  ــزيــ ــر«، ضـــمـــن عــمــلــيــة »غــــصــــن الــ ــ ــحـ ــ الـ
العمال  حزبي  لتنظيمات  العسكرية  املــواقــع 
الــكــردســتــانــي واالتــحــاد الــديــمــقــراطــي، الذين 

تصفهم أنقرة باإلرهابين.
وقال عصام عبدو، بائع املحروقات من مدينة 
سرمن في ريــف إدلــب، خــالل اتصال هاتفي 
مع »العربي الجديد«، إن األسعار في طريقها 
ــع بـــــدء تــوفــر  ــفــــاض، مــ ــخــ ــن االنــ إلـــــى مـــزيـــد مــ

السلعة في األسواق.
وتعاني سورية عمومًا، واملناطق املحررة على 
وجــه الــتــحــديــد، شحًا وغـــالء فــي املــحــروقــات، 
بعد هدم اآلبار وسيطرة التنظيمات املسلحة، 
الكردية،  في مقدمتها »داعــش« والتنظيمات 
على مواقع وآبــار النفط، شمال شرق البالد، 
حيث تراجع اإلنتاج من نحو 385 ألف برميل 

يوميًا إلى نحو 10 آالف برميل.

في البنك املركزي وأصول في صندوق الثروة 
من  أكثر  دوالر  مليار   300 تتجاوز  السيادي 

قادرة على صد أي هجوم يستهدف عملتها.
نائب  أكــد  القانوني،  بالوضع  يتعلق  وفيما 
قطر،  فــي  األســبــق  االستئناف  رئيس محكمة 
املحامي يوسف أحمد الزمان، أن التشريعات 
ــــدول واالتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة  فـــي جــمــيــع الـ

أفعال  بارتكاب  أيــة دولــة  قيام  الدولية، تمنع 
غــيــر مـــشـــروعـــة لــــإضــــرار بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
لــدولــة أخـــرى، ملــا يترتب على ذلــك مــن زعزعة 
تعود  اقتصادية  االستقرار، وحــدوث فوضى 
بالضرر ليس على الدولة املقصودة فحسب، 
وإنما على جميع اقتصاديات الدول، بالنظر 
إلـــــى أن الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــبــر فــي 
عــصــرنــا مــتــرابــطــة وفــقــا التــفــاقــيــات الــتــجــارة 
»الــعــربــي  ــال الــزمــان فــي حــديــث لـــ الــعــاملــيــة. وقـ
الجديد«، إن طلب قطر التحقيق في املعامالت 
ظبي  أبــو  لبنك  األميركية  للوحدة  املشبوهة 
به  املعترف  القانوني  اإلطــار  في  يأتي  األول، 
الـــدول مــن أجــل املحافظة على  دولــيــًا لجميع 
أمــنــهــا الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، وفــقــا ملــمــارســة 
القانون الدولي الذي يحمي العالقات فيما بن 

الــدول. كان وزير املالية القطري، علي شريف 
الــعــمــادي، قـــال فــي مقابلة مــع قــنــاة الــجــزيــرة 
مؤخرًا: »كان هناك استهداف للعملة املحلية 
املساعي  2022، وهــذه  العالم  كــأس  وملشاريع 
آل ثاني  لن تنجح«. وقــال عبدالله بن سعود 
محافظ مصرف قطر املركزي مؤخرا: »عندما 
نــجــد مــــحــــاوالت لــلــتــالعــب بـــالـــريـــال الــقــطــري 
أو بــــاألســــواق املــالــيــة فـــي قـــطـــر، ســنــتــخــذ كل 
لتحديد ومساءلة أي شخص يشارك  خطوة 
فـــي هــــذا الــســلــوك غــيــر الــقــانــونــي أو يــحــاول 
االنخراط فيه«. وأكد أن »املركزي سيعمل من 
واالقتصادي  املالي  القطاع  بقاء  أجــل ضمان 
قــويــًا ومــســتــقــرًا، بــالــرغــم مــن اإلجــــــراءات غير 
القانونية التي تقوم بها دول الحصار، حتى 

يتم رفع الحصار غير القانوني«.

واشنطن ـ العربي الجديد

حـــث 45 اتــــحــــادا تـــجـــاريـــًا تــمــثــل بــعــضــا مـــن أكـــبـــر شــركــات 
الــواليــات املتحدة الرئيس دونــالــد تــرامــب على عــدم فرض 
رسوم جمركية على الصن، وحذرته من أن ذلك سيكون له 

عواقب سلبية على االقتصاد األميركي واملستهلكن.
ــالـــة بــعــثــت بــهــا لـــتـــرامـــب، وفــق  ــالـــت االتــــحــــادات فـــي رسـ وقـ
مــا ذكــرتــه صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال، أمـــس اإلثــنــن، 
إن الـــرســـوم املــحــتــمــلــة عــلــى الــصــن ســتــرفــع أســعــار السلع 
االســتــهــالكــيــة وتــقــضــي عــلــى الــوظــائــف وســتــدفــع األســـواق 
املــالــيــة إلــى الــهــبــوط. وأضــافــت هــذه االتــحــادات الــتــي تمثل 
املنسوجات واملالبس  إلــى  الــزراعــة  القطاعات، من  مختلف 
والتكنولوجيا وغيرها، إن تلك الرسوم ستثير ردود فعل 
الكلفة  وتــزيــد  األميركية  الــصــادرات  على  وتــؤثــر  انتقامية 

على الشركات واملستهلكن.
وتابعت أنه على الرغم من املخاوف الشديدة التي تساورها 
بشأن موقف الصن من التجارة، فإن فرض الواليات املتحدة 
رسوما جمركية بشكل أحادي لن يؤدي إال إلى فصل البالد 

عــن الــحــلــفــاء، وتشجيعهم عــلــى أن يــحــلــوا مــحــل الــشــركــات 
األمــيــركــيــة فــي الــصــن عندما تــرد بكن على هــذا اإلجـــراء. 
وتمثل هذه الرسالة أحــدث تطور في شقاق متصاعد بن 
ترامب وقطاع األعمال بشأن السياسات التجارية، مع بدء 
الرئيس اتخاذ إجراءات حادة يقول إنها ضرورية لحماية 

الصناعة املحلية.
وفاجأ ترامب شركاء بــالده التجارين في وقت سابق من 
مــارس/ آذار الجاري، عندما تعهد بفرض رســوم نسبتها 

25% على واردات الصلب و10% على األملنيوم.
لكن دواًل من حــول العالم تعهدت بالرد. وكــان رد االتحاد 
األوروبي هو األشد حيث وضع الئحة تضم مئات املنتجات 
األميركية، التي قد تشملها إجراءات مضادة بفرض رسوم 

عليها تصل إلى %25.
وأشارت تقارير إلى أن إدارة ترامب تعد لفرض رسوم ضد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنتجات االستهالكية 
الصينية، لــتــضــاف إلـــى الــرســوم عــلــى الــصــلــب واألملــنــيــوم. 
وتثير هذه السياسة القلق من حرب تجارية عاملية ال سيما 

مع الصن، الشريك التجاري الثاني للواليات املتحدة.

مطاردة 
المتورطين

أسعار المحروقات تعاود 
التراجع في شمال سورية

)Getty( قطر تحبط محاوالت شن حرب مالية ضد عملتها

قرارات ترامب تمهد لحرب تجارية عالمية )فرانس برس(

)Getty( االتحادات التجارية األميركية تخشى تضرر أعمالها

الصين الشريك التجاري الثاني للواليات المتحدة )فرانس برس( توفير الوقود يدفع األسعار للهبوط )فرانس برس(تراجع التبادل التجاري رغم تطبيع العالقات بين أنقرة وموسكو )األناضول(

العمالت االفتراضية تسحب السيولة من البورصات الخليجية )فرانس برس(

اتهام مصرف أبوظبي 
األول بمعامالت مشبوهة 

لإلضرار بالعملة القطرية

وضــــــرب مـــثـــال بـــمـــا حـــــدث فــــي 22 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2017 حن طلب طرف من بنك 
أبلغ ممثل  إذ  تنفيذ صفقة  الوطني  أبوظيى 
البنك الــطــرف الــراغــب فــي الــشــراء أنــه ال يملك 
رياالت لتنفيذها. وقال محامي البنك املركزي 
عن  تــوقــف  الوطني  أبوظبي  بنك  إن  القطري 
إعــــالن أســـعـــار لــلــريــال فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املـــاضـــي، بــعــد أن تــعــهــدت قــطــر بــإجــراء 

تحقيق.
وفـــــي 23 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي تــعــهــد 
مـــصـــرف قــطــر املــــركــــزي بــتــلــبــيــة أي طــلــب في 
الــدوالر ومنذ ذلــك الحن تعافى  السوق على 
الريال في التعامالت الخارجية ليستقر قرب 
سعر الــربــط الــرســمــي. ويــقــول مصرفيون في 
املــنــطــقــة إن قــطــر بــمــا لــديــهــا مــن احتياطيات 

قطر تالحق معامالت مشبوهة 
لدول الحصار

البساط  العمالت االفتراضية  سحبت 
من األسهم الخليجية، مع توجه أعداد 
وهو  نحوها،  املستثمرين  مــن  كبيرة 
ما ألقى بظالل سلبية على أداء معظم 
انخفاضًا  تشهد  الــتــي  األســــواق،  تلك 

واضحًا في معدالت السيولة.
ــم تــوالــي الــتــحــذيــرات بــشــأن تلك  ورغــ
الــشــديــدة،  تقلباتها  بسبب  الــعــمــالت 
واستغاللها في أنشطة غير مشروعة، 
لكنها ما تــزال تستحوذ على اهتمام 
منطقة  داخــل  املستثمرين  مــن  الكثير 

الخليج وخارجها.
ويصل عدد العمالت الرقمية املتداولة 
سوقية  بقيمة  عملة،   1300 نحو  إلــى 
إلـــى حــــدود 400 مــلــيــار دوالر،  تــصــل 
ــوز عــــمــــالت مـــثـــل »بـــيـــتـــكـــويـــن«  ــ ــحـ ــ وتـ
و»إيــثــيــريــوم« و»ريـــبـــل« عــلــى النسبة 

األكبر من التداوالت. وقال عمرو مدني 
وســـيـــط مـــالـــي فــــي أســـــــواق اإلمـــــــارات 
لألناضول: »نشهد بن الحن واآلخر 
ــــي اإلقـــــبـــــال والـــــزحـــــف وراء  زيـــــــــادة فـ
العمالت االفتراضية، وهو ما الحظنا 
ــيــــره بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى أســــــواق  ــأثــ تــ
األسهم الخليجية، إذ فضل الكثيرون 
الــتــوجــه نــحــو تــلــك الــعــمــالت لتحقيق 
أشــار  كما  وســريــعــة«.  كبيرة  مكاسب 
مــحــمــد الـــعـــون الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، 
ــرًا مــن  ــيــ ــبــ ــاك تــــوجــــًهــــا كــ ــ ــنـ ــ إلـــــــى أن هـ
االستثمار  نــحــو  الــعــرب  املستثمرين 
فــي الــعــمــالت االفــتــراضــيــة، خصوصًا 
الرغم  الخليج، وذلــك على  في منطقة 
من التحذيرات الرسمية الصادرة من 

عدة بنوك رسمية بخطورتها.
)العربي الجديد، األناضول(

رفـــضـــت تـــركـــيـــا، قـــيـــام مــوســكــو بــوضــع 
قــيــود عــلــى عـــدد مــن الــشــركــات التركية 
ــصــدر الــفــواكــه والــخــضــراوات 

ُ
الــتــي ســت

ــا، مــــؤكــــدة أنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــى روسـ ــة إلــ ــازجــ ــطــ الــ
الشركات  على  مماثلة  بخطوة  ستقوم 

الروسية في حال استمر ذلك.
ــتـــركـــي، نــهــاد  ــاد الـ ــتـــصـ وقـــــال وزيـــــر االقـ
ــــي تـــصـــريـــح لــــألنــــاضــــول،  زيـــبـــكـــجـــي، فـ
أمــس اإلثــنــن: »ال يمكن قــبــول أن تأتي 
ــة ســـتـــقـــوم  ــ ــركـ ــ ــــحــــدد أي شـ

ُ
لــــت روســـــيـــــا 

ــصــدر 
ُ
بــتــصــديــر الـــطـــمـــاطـــم، وأيــــهــــا ســت

ــه والـــــــخـــــــضـــــــراوات الــــطــــازجــــة  ــ ــواكــ ــ ــفــ ــ الــ
ــادات.  ــ ــهـ ــ وتـــعـــتـــمـــدهـــا، وتـــمـــنـــحـــهـــمـــا شـ
نــقــول هـــذا بــكــل وضــــوح، نــقــوم بــأعــمــال 
مــا نــســتــورده  كــل  التحضير وتــســجــيــل 
ــــدف هــــنــــا، فــــي حـــال  ــهـ ــ ــا، والـ ــ ــيـ ــ مــــن روسـ
ــب األمــــر ســنــقــوم بــنــفــس الــخــطــوة، 

ّ
تــطــل

مـــن خــــالل اخــتــيــار الـــشـــركـــات الــروســيــة 

ــى أنــه  الـــتـــي نـــســـتـــورد مـــنـــهـــا«. ولـــفـــت إلــ
ــــت هـــنـــاك إجــــــــراءات طــويــلــة ملنح  ــا زالـ مـ
الشركات التركية تأشيرات الدخول إلى 
العالقات  بــوادر تطبيع  روسيا. وبــدأت 
الرئيس  إرســـال  عقب  الروسية  التركية 
التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة إلى 
نظيره الروسي فالديمير بوتن، نهاية 
أعـــرب فيها عن  يــونــيــو/حــزيــران 2016، 
حزنه حيال إسقاط تركيا طائرة حربية 
السورية،  التركية  الحدود  قرب  روسية 
ليتم  الثاني 2015،  في نوفمبر/تشرين 
عــلــى إثــــر ذلــــك اتـــخـــاذ خـــطـــوات ســريــعــة 
الــبــلــديــن. وقبل  بــن  الــعــالقــات  لتطبيع 
األزمــة، كان حجم التبادل التجاري بن 
مليار دوالر   35 إلــى  قــد وصــل  البلدين 
سنويًا، لكنه تراجع بعد ذلك إلى نحو 
28 مليار دوالر، بحسب بيانات رسمية.
)األناضول(

العمالت االفتراضية 
ُتضعف األسهم الخليجية

تركيا ترفض قيودًا روسية 
على شركاتها

مال وسياسة

التي  المباغتة  الضربات  لصد  القطرية  اإلجراءت  تحولت  ما  سرعان 
إلى   ،2017 يونيو/حزيران  من  الخامس  منذ  الحصار  دول  وجهتها 
مطاردة كيانات مالية تورطت في معامالت مشبوهة لضرب االقتصاد 

القطري واإلضرار بعملته الوطنية

أعلنت قطر للبترول في بيان، أمس، أنها اختارت شيودا كورب اليابانية 
لوضع التصميمات الهندسية لمنشآت برية تتعلق بمشروع توسعة 
الطبيعي.  للغاز  الشمال  حقل 
تجميدا  رفعت  قد  قطر  وكانت 
على تطوير مكمن الغاز األكبر في 
العالم في إبريل/ نيسان من 2017. 
المملوكة  للبترول  قطر  وقالت 
للدولة إن الحقل سينتج 23 مليون 
ــن الــغــاز  ــن ســنــويــً إضــافــيــة م ط
سيرفع  مما  المسال،  الطبيعي 
طن  مليون   100 إلى  قطر  إنتاج 

سنويً من 77 مليون طن حاليا.

زيادة إنتاج الغاز

االقتصاد في صور

45 اتحادًا أميركيًا ترفض رسوم ترامب
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