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الصين تهدد سندات أميركا
لندن ــ موسى مهدي

الــشــكــوك حــــول مستقبل  تــتــزايــد 
ــي  ــاملــ ــعــ ــو االقـــــــتـــــــصـــــــادي الــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
واستمرار أسواق املال العاملية في 
االنــتــعــاش، وســط الــتــوتــر الــقــائــم بــني الصني 
والواليات املتحدة، والذي بدأ بالرسوم على 
األملونيوم والصلب ووصل إلى قائمة رسوم 
عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة تــصــل إلـــى 60 مليار 
دوالر. وفي آخر التطورات على رد فعل بكني، 
أشار السفير الصيني لدى الواليات املتحدة 
تستبعد خفض  ال  بــاده  أن  تايانكاي،  كيو 
حيازتها من سندات الخزينة األميركية التي 
تقدر بأكثر من 1.2 تريليون دوالر. وفي رده 
على سؤال من وكالة بلومبيرغ مساء الجمعة، 
الـــصـــني ســــوف تخفض  حــــول مـــا إذا كـــانـــت 
حيازتها من سندات الخزانة األميركية، قال 
الخيارات«.   كل  في  »ننظر  تايانكاي  السفير 

وكان رد بكني األولي على الرسوم األميركية 
رمـــزيـــا، إذ لــم يــتــعــّد الــتــهــديــد بــفــرض رســوم 
مــلــيــارات دوالر على منتجات زراعــيــة  ثــاثــة 
ولــحــوم ونــبــيــذ. ولــكــن يــبــدو أن بــكــني ســوف 
ترد بقوة على الرسوم األميركية بما في ذلك 
خفض حيازتها من سندات الدين األميركية. 
وهو ما ينذر باحتمال حدوث حرب تجارية، 
ويهدد أسواق املال ويقلق املستثمرين الذين 
هربوا بكثافة في تعامات األسبوع املاضي 

من سوق املال العاملية. 
وشـــهـــدت ســــوق« وول ســتــريــت« فـــي خــتــام 
تعامات الجمعة أسوأ أسبوع لها منذ أكثر 
من عامني، وسط  الشكوك »الجيوسياسية« 
واالضـــطـــراب داخـــل اإلدارة األمــيــركــيــة، بعد 
ــرة الـــتـــي وضـــعـــت صــقــور  ــيــ الـــتـــغـــيـــرات األخــ
الــيــمــني املــتــطــرف فــي مــنــاصــب رئــيــســيــة في 
اإلدارة األمــيــركــيــة. وتــضــاف هـــذه املــخــاوف 
إلى نذر الحرب التجارية التي يقرع طبولها 

الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي ينوي 
معاقبة جميع شركائه التجاريني واالنقاب 
الــحــادث فــي أســعــار الــفــائــدة املصرفية بعد 

نحو عقد كامل من الفائدة شبه الصفرية. 
وســـط هـــذه الـــظـــروف خــســر مــؤشــر )إس آنــد 
بي(، أهم مؤشرات السوق األميركية في ختام 
قيمته،  مــن   %2.1 الجمعة حــوالــى  تــعــامــات 
»داو جـــونـــز« 351 نقطة.  مــؤشــر  كــمــا خــســر 
املــجــمــع منخفضا  ــداك  ــاســ نــ وأغـــلـــق مـــؤشـــر 
قيمته  مــن   %2.43 حــوالــى  أو  نقطة،   174.01
إلى 6992.67 نقطة. وهبط مؤشر »ستوكس 
ليغلق منخفضا 0.9% عند  األوروبـــي   »600

أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2017. 
وفــــي أســـــواق الــســلــع، هــبــطــت يــــوم الجمعة 
أســـــعـــــار املــــــعــــــادن الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــــــى أدنـــــى 
مــســتــويــاتــهــا فــــي بــضــعــة أشــــهــــر. وهــبــطــت 
أســعــار الــنــحــاس واأللــومــنــيــوم والـــزنـــك في 
ــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ  ــ ــنـــدن إلـ ــــوق لـ سـ

بينما  األول،  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  مــنــتــصــف 
تــــراجــــع الـــنـــحـــاس فــــي بــــورصــــة شــنــغــهــاي 
إلـــى مــســتــويــات لــم يــشــهــدهــا مــنــذ منتصف 
قـــرب  بـــعـــض خـــســـائـــره  قـــلـــص  لــكــنــه   ،2017
نــهــايــة جــلــســة الــــتــــداول فـــي آســـيـــا. وأغــلــقــت 
لندن  بورصة  في  القياسية  النحاس  عقود 
للمعادن منخفضة 0.5% عند 6660 دوالرا 
ــى أدنــــــى مــســتــوى  ــ ــــوت إلـ لـــلـــطـــن، بـــعـــد أن هـ
عند  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  منتصف  مــنــذ 

6623.50 دوالر.
»انقاب  حــدوث  مــن  املستثمرون  ويتخوف 
املتواصل  النمو  فترة من  استثماري«، بعد 
فــي مــؤشــرات أســـواق املـــال العاملية، خاصة 
مــؤشــر ســـوق »وول ســتــريــت« الــتــي كسبت 
العام  املتوسط خــال  فــي  فــاقــت %20  نسبا 
األميركية.  البورصة  رأسها  وعلى  املاضي، 
فــهــنــالــك شــبــه ذعـــر بـــني املــســتــثــمــريــن وســط 

ارتفاع »مؤشر املخاطر ـ فيكس«. 

الدوحة ـ العربي الجديد

واصلت الصادرات القطرية غير النفطية نموها خال 
قيمتها  إجــمــالــي  فبلغ  فــبــرايــر/ شــبــاط 2018،  شــهــر 
نحو )2.2( مليار ريال، مقارنة بـ 2.1 مليار ريال خال 
يناير/ كانون الثاني املاضي، مسجلة ارتفاعا شهريا 

بحوالي 4.8%، وارتفاعا سنويا نسبته %29.4. 
وأشــــار الــتــقــريــر الــشــهــري لــغــرفــة قــطــر حـــول الــتــجــارة 
الخارجية للقطاع الخاص، والذي تعده إدارة البحوث 
والــــدراســــات وإدارة شــــؤون املــنــتــســبــني بــالــغــرفــة من 
واقع شهادات املنشأ، إلى إصدار 2620 شهادة منشأ 

خال شهر فبراير/ شباط املنصرم، من بينها 2356 
شهادة نموذج عام، و113 شهادة موحد لدول مجلس 
الشهادات  مــن  واحـــدة  وشــهــادة  )صناعية(،  التعاون 
املـــوحـــدة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون )حــيــوانــيــة(، و124 
شهادة منشأ عربية، و26 شهادة منشأ لألفضليات. 
وفـــي تعليقه عــلــى بــيــانــات الـــصـــادرات الــقــطــريــة غير 
النفطية، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مديرعام 
الغرفة، إنه في الشهر الثامن على الحصار املفروض 
النفطية  ثبت الصادرات غير 

ُ
جورًا على دولة قطر، ت

فــي كــل شــهــر أنــهــا قــد تـــجـــاوزت تــمــامــا كــل تــداعــيــات 
وتنوع  القيمة  مــن حيث  نموها   

ً
مــواصــلــة الــحــصــار، 

دول املــقــصــد، وهــــذا مــا أثــبــتــه شــهــر فــبــرايــر/ شباط  
املاضي الذي سجل واحدة من أكبر القيم التصديرية 

الشهرية منذ فترة ما قبل الحصار. 
ونّبه الشرقي إلى ما تؤكده املعطيات الراهنة من نمو 
مضطرد وحركة دؤوبــة نحو تحقيق خطط االكتفاء 
الذاتي ودعم استقالية االقتصاد، حيث ظلت الدولة 
منذ الخامس من يونيو/ حزيران املاضي، في املسار 
اقتصادها  إلــى دعــم  الــذي اختطته لنفسها والــرامــي 
وتسريع حركة النمو، وهو ما أكده الواقع بعد مرور 
ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى الــحــصــار الــظــالــم الــــذي فــشــل في 
تحقيق أهــدافــه، بل على العكس من ذلــك، عــزز توجه 

الباد نحو سياسة االعتماد على النفس ودفع عجلة 
التجارة الخارجية وفتح فرصا وآفاقا جديدة للتعاون 

في شتى املجاالت مع الدول الشقيقة والصديقة. 
القطرية  الـــصـــادرات  توجهت  فقد  التقرير  وبحسب 
ــــال الــشــهــر  ــة خـ ــ ــــى 62 دولــ ــــال الـــشـــهـــر املــــاضــــي إلـ خـ
الحالي مقارنة بـ 59 دولة خال شهر يناير/ كانون 
الثاني املاضي، منها 12 دولــة عربية بما فيها دول 
بما  أوروبــيــة  دولـــة  الخليجي و13  الــتــعــاون  مجلس 
فيها تركيا و17 دولة آسيوية عدا الدول العربية و17 
دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتني من أميركا 

الشمالية ودولة واحده فقط من أميركا الجنوبية. 

ارتفاع صادرات قطر غير النفطية في فبراير

أثرياء العالم يخسرون 71 
مليار دوالر في يوم 

ذكرت وكالة »بلومبيرغ« أن أغنى 
أغنياء العالم خسروا 71 مليار 

دوالر من ثرواتهم، يوم الخميس، 
بتراجع سوق املال األميركي وسط 

مخاوف من اندالع حرب تجارية 
بني واشنطن وبكني. ويقيس 

مؤشر »بلومبيرغ« للمليارديرات 

ثروات أغنى 500 شخص في 
العالم، والذي أظهر أن املستثمر 
األميركي الشهير وارين بافيت 

خسر 3.02 مليارات دوالر، 
وتراجعت ثروة  مؤسس شركة 
»أمازون« جيف بيزوس، بنحو 

3.01 مليارات دوالر.  

ارتفاع اإلسترليني أمام الدوالر 
بسبب اتفاق بريكست 

واصل الجنيه اإلسترليني الصعود 
أمام الدوالر األميركي يوم الجمعة،  

ليسجل أفضل أداء أسبوعي في 
ثمانية أسابيع بعد أن توصلت 

بريطانيا إلى اتفاق بشأن الفترة 
االنتقالية بعد الخروج من االتحاد 

األوروبي ومع توقع املستثمرين 
زيادة محتملة في أسعار الفائدة 
البريطانية في مايو/أيار. وصعد 
اإلسترليني 0.3% إلى 1.4134 
دوالر في نهاية جلسة التداول 

موسعًا مكاسبه على مدى 
األسبوع إلى 1.4%. وقفزت العملة 

البريطانية يوم الجمعة بعد أن 
تعرض الدوالر ملوجة مبيعات 

بفعل مخاوف من حرب تجارية 
عاملية والتي يقول مستثمرون 

إنها قد تلحق ضررًا أيضا 
باإلسترليني في األجل املتوسط 

بالنظر إلى العجز التجاري للمملكة 
املتحدة.

هبوط االحتياطي النفطي 
المكسيكي

أظهرت بيانات رسمية، يوم 
الجمعة، أن االحتياطيات املؤكدة 

من النفط والغاز في املكسيك 
هبطت 7.4% في بداية 2018 

مقارنة مع مستواها قبل عام، 
لتصل إلى 8.483 مليارات برميل 
من املكافئ النفطي. ويعكس هذا 

الهبوط معدال لالكتشافات الجديدة 
للنفط والغاز ال يجاري املستويات 
الحالية لإلنتاج. والغالبية الساحقة 

من االحتياطيات املؤكدة مملوكة 
لشركة النفط الوطنية )بيميكس(، 

في حني أن قدرًا صغيرًا نسبيًا 
يعكس اآلن اكتشافات ملنتجني 
من القطاع الخاص في أعقاب 
إصالحات في 2014-2013 
سمحت لهم بتشغيل حقول 

خاصة بهم.

اتفاقية تجارة ثنائية بين 
أميركا وكوريا الجنوبية 

قال الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، يوم الجمعة، إن الواليات 

املتحدة وكوريا الجنوبية قد 
تعلنان األسبوع القادم عن اتفاقية 

للتجارة ستشمل إعفاء الحليف 
اآلسيوي لواشنطن من الرسوم 

الجمركية األميركية على واردات 
الصلب واأللومنيوم وقضايا 

تجارية أخرى. 

أخبار

أول رحلة 
للطيران الخاص 

باليمن

دشنت شركة »خطوط امللكة بلقيس للطيران«، أمس السبت، في العاصمة اليمنية املؤقتة عدن )جنوب(، أولى رحاتها من العاصمة السودانية الخرطوم 
وإليها. وتعّد خطوط امللكة بلقيس شركة جديدة تدخل ألول مرة في مجال العمل املاحي، وهي شركة خاصة تعود ملكيتها ألحد التجار اليمنيني. 
وكانت »العربي الجديد« قد انفردت في 12 ديسمبر/ كانون األول املاضي، بنشر خبر عن موافقة الحكومة اليمنية على إنشاء شركة طيران خاصة. 
وتحتكر شركة الخطوط الجوية اليمنية الرحات من اليمن وإليه، وهي شركة حكومية تأسست عام 1978 كطيران رسمي بالشراكة مع السعودية التي 

تمتلك 49% من رأس مال الشركة، غير أن شكاوى املسافرين تزايدت في الفترة األخيرة من ارتفاع أسعار التذاكر وتهالك أسطول الطائرات.

اقتصاد
األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018
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القاهرة ـ جيهان عبد الغني

أربك قرار البنك املركزي األميركي 
ــبـــل أقـــل  ــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، قـ ــ رفــ
مـــن أســـبـــوع، حــســابــات الــحــكــومــة 
املصرية، التي ينتظر أن تزيد أعباء ديونها 
الــخــارجــيــة، كــمــا يــتــوقــع أن تــقــدم الــســلــطــات 
الــنــقــديــة املــحــلــيــة عــلــى رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
ــدمــــت عــلــى  ــد، بـــعـــد أن أقــ ــديــ بــــدورهــــا مــــن جــ
خفضها ألول مرة في فبراير/ شباط املاضي، 

بعد شهور طويلة من زيادتها.
واتخذت البنوك املركزية فى عدد من الدول 
الخليجية قرارات برفع أسعار الفائدة على 
مــــدار الــيــومــن املــاضــيــن عــلــى خلفية قــرار 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي األمـــيـــركـــى )الــبــنــك 
املــركــزي( يــوم األربــعــاء املاضي، رفــع أسعار 
ربع  بمقدار  واحــدة  لليلة  للقروض  الفائدة 
نــقــطــة مــئــويــة لــتــصــل إلــــى 1.75% بــــدال من 
1.50%، ملمحا إلــى زيــادتــن أخــريــن خالل 
الــعــام الــجــاري 2018. وتــزايــدت الــتــســاؤالت 

الــقــرار األمــيــركــي سيؤثر على  كــان  إذا  عما 
االقــتــصــاد املــصــري، خــاصــة فــي ظــل تواجد 
ــــراض  ــتـ ــ مـــصـــر الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى مـــنـــصـــات االقـ
الــقــرار سيدفع  كــان  إذا  العاملية، فضال عما 
الفائدة  لرفع أسعار  املركزي املصري  البنك 
ــوال  ــ ــــروج رؤوس األمــ لــتــجــنــب خــ املـــحـــلـــيـــة، 
األجــنــبــيــة الــتــي تــســتــثــمــر فـــي الــبــورصــة أو 

أدوات الدين الحكومية.
وتــخــطــط أمــيــركــا الســتــعــادة رؤوس األمـــوال 
املتناثرة فى كل دول العالم لحصد املكاسب، 
خــاصــة أن االقــتــصــاد األمــيــركــى حــافــظ على 
فــائــدة صفرية ألكثر مــن 7 ســنــوات منذ عام 
املـــلـــيـــارات ملـــغـــادرة  الـــــذى دفــــع  2008، األمـــــر 
أميركا لالستفادة من أسعار الفائدة فى دول 

العالم خالل السنوات املاضية.
وتوقع محللون ماليون أن يؤدي رفع أسعار 
الــفــائــدة األمــيــركــيــة إلـــى انــعــكــاســات سلبية 
عــلــى فــوائــد الــديــون الــخــارجــيــة ملــصــر، حيث 
ــائـــدة عـــلـــى الـــســـنـــدات  ــفـ ســتــتــحــرك أســــعــــار الـ
سيضيف  ما  العالم،  بورصات  في  املتداولة 
عــبــئــا جـــديـــدًا عــلــى املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة،  
ــى تــــزايــــد ســـعـــر الـــفـــائـــدة عــلــى  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ

السندات الجديدة املنتظر طرحها.
ــدد االقـــتـــصـــاد  ــهــ ــة الـــــديـــــون تــ ــدمــ ــــت خــ ــاتـ ــ وبـ
تاريخية،  ملستويات  ارتــفــاعــهــا  مــع  املــصــري 
إذ كشف مسؤول حكومي بــارز في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« يــوم السبت عــن ارتــفــاع  لـــ
كــبــيــر ملـــدفـــوعـــات الـــفـــوائـــد عــلــى الــــديــــون في 
ــة الــجــديــدة بــســبــب تــمــادي الحكومة  املـــوازنـ
في االقــتــراض، األمــر الــذي سيدفع الحكومة 

لــســداد رقـــم ضــخــم لــلــدائــنــن يــعــادل حــوالــى 
40% من إجمالي حجم املوازنة العامة.

وألول مـــرة فــي تــاريــخ مــصــر، تــســجــل أعــبــاء 
مليار   30.7( جنيه  مليار   540 الــديــن  خــدمــة 
ــة  ــوازنـ املـ مـــشـــروع  مـــســـودة  بــحــســب  دوالر(، 

املصرية الجديدة للعام املالي 2018/ 2019.
وطــرحــت مــصــر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي 
وتخطط  دوالر،  مــلــيــارات   4 بقيمة  ســنــدات 
وزارة املــالــيــة لــطــرح ســنــدات بــالــيــورو خــالل 
شــهــر مـــايـــو/ أيــــار املــقــبــل بــقــيــمــة 1.5 مليار 
لــطــرح سندات  الحكومة خطة  ولـــدى  يـــورو. 
بقيمة 20 مليار دوالر خالل السنوات الثالث 

املقبلة.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير املالية: »سيتم 
طـــرح ســنــدات دولــيــة جــديــدة خـــالل النصف 
ــالــــي املـــقـــبـــل قـــبـــل نــهــايــة  األول مــــن الــــعــــام املــ
2018 بقيمة 3 إلى 4 مليارات دوالر، وحتما 
ســيــنــعــكــس قــــرار الــفــيــدرالــي األمــيــركــي على 
التي تقترض بها  الفائدة  مستويات أسعار 

مصر«.
وحصلت وزارة املالية على السندات املصدرة 
مــؤخــرًا بــســعــر فــائــدة تــــراوح بــن 6% و%7، 
وهو أقل من العام املاضي، وقت أن اقترضت 

مصر 7 مليارات دوالر من األسواق الدولية.
ــل الــنــحــاس، الــخــبــيــر االقــتــصــادي،  ــال وائــ وقــ
إن رفــع الــفــائــدة األمــيــركــيــة لــه تــداعــيــات عدة 
على االقــتــصــاد املــصــري، حيث مــن شــأنــه أن 
الدين  أدوات  لشراء  األجــانــب  ُيضعف شهية 
ــعـــت وتـــيـــرتـــهـــا مــنــذ  ــفـ الـــحـــكـــومـــيـــة، الـــتـــي ارتـ
الثالث من  فــي  املــصــري  الجنيه  قـــرار تعويم 
أسعار  ورفــع   2016 الثاني  نوفمبر/ تشرين 
ــائـــدة بــأكــثــر مـــن 7% مــنــذ ذلــــك الــتــاريــخ  ــفـ الـ

لتالمس مستويات %20.
وأضـــــاف الــنــحــاس أن ســعــر صــــرف الــــدوالر 
سيزيد مجددا بعد أن استقر عند املستويات 
الحالية منذ عدة أشهر رغم أنها مستويات 
ــــان عــلــيــه قــبــل  مــرتــفــعــة بــشــكــل كــبــيــر عـــمـــا كـ
الــدوالر  الجنيه. ويصل سعر صــرف  تعويم 

تونس ـ إيمان الحامدي

أوشــكــت هــدنــة األســعــار الــتــي عرفتها أســواق 
تونس خالل األسابيع املاضية على االنتهاء، 
بعد أن عاودت الصعود خالل األيام األخيرة، 
مـــا اعــتــبــرتــه املــنــظــمــات املــهــتــمــة بــالــدفــاع عن 
حقوق املستهلكن تمهيدًا لشهر رمضان الذي 
يحل في منتصف مايو/أيار املقبل، وما يليه 

من مواسم استهالكية كبرى.
وكانت األسعار قد سجلت في شهر ديسمبر/ 
ما  قياسية،  مستويات  املــاضــي  األول  كــانــون 
دفع الحكومة إلى التدخل عبر تكثيف املراقبة 
املحتكرين،  األســـواق وشــن حمالت على  على 
إلــى جانب ضــخ كميات مــن السلع وال سيما 
الـــخـــضـــروات لــتــحــســن الـــعـــرض، مـــا أدى إلــى 
استقرار األســعــار، خاصة أن هــذه اإلجـــراءات 
تــزامــنــت مــع تــزايــد املــعــروض مــن الــحــاصــالت 

الزراعية مع تساقط األمطار.
التجار  غرفة  رئيس  العيساوي،  ويقر حسن 
فـــي ســــوق الــجــمــلــة، بـــعـــودة مـــؤشـــر األســـعـــار 
إلــى االرتــفــاع مــجــددًا، مشيرا إلــى أن بورصة 
األســـعـــار تحتكم إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل 

أهمها ارتفاع كلفة اإلنتاج والنقل، فضال عن 
أن أكثر من 70% من اإلنتاج باتت تتحكم فيه 
السوق املوازية ما يجعل التحكم في األسعار 
»العربي  لـ العيساوي  ويقول  مستحيل.  شبه 
الجملة سابقا كانت هي  الجديد« إن أســواق 
والتجزئة  بالجملة  لألسعار  الوحيد  املحدد 
بفرض احترام هامش ربح ال يتعدى 20%، لكن 
ذلك الدور تراجع في السنوات األخيرة مقابل 
تفاقم توسع نشاط السوق املوازية، ما جعل 
األســواق  على  قبضتهم  يحكمون  املحتكرين 

ويوجهون األسعار حسب مصالحهم.
وأشار ناصر غرار، تاجر الخضروات والغالل 
ــلـــفـــاويـــن )ســـــــوق شــعــبــيــة وســـط  بــــســــوق الـــحـ
ــم وفــرة  الــعــاصــمــة(، إلـــى تــذبــذب األســـعـــار رغـ

العرض، الفتا في حديث خاص إلى أن تجار 
منتجات  توفير  يحاولون  الشعبية  األســواق 
غير  لعمالئهم  إرضـــاء  نــوعــيــات مختلفة  مــن 
الــقــدرة عــلــى الــســيــطــرة على  أنــهــم ال يملكون 
ــدد من  ــــادة فـــي عـ األســـعـــار مـــقـــّرا بتسجيل زيـ
ــقـــارنـــة بــشــهــر  املـــنـــتـــجـــات ال تـــقـــل عــــن 20% مـ

يناير/كانون الثاني املاضي.
ودعــــــــــا نــــشــــطــــاء عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
االجتماعي إلى مقاطعة اللحوم الحمراء ملدة 
ثـــالثـــة أيـــــام، إلجـــبـــار الــقــصــابــن عــلــى خفض 
األسعار التي بلغت 26 دينار)10.8 دوالرات( 

للكيلوغرام من لحم الضأن.
وبجانب دور السوق املوازية في رفع األسعار، 
اســتــفــاق الــتــونــســيــون مـــع مــطــلــع الـــعـــام على 
زيادات في أسعار الوقود واألدوية إلى جانب 
ارتـــفـــاعـــات فـــي أســـعـــار املــســاكــن والـــســـيـــارات، 
بــســبــب زيـــــادة فـــي ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة، 
للعام  العامة  املالية  قــانــون  فــي  إقــرارهــا  بعد 
الجديد، ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم 
كــانــون األول 2017  فــي ديــســمــبــر/  مــن %6.4 
إلى 7.1% نهاية فبراير/ شباط املاضي، وفق 

بيانات معهد اإلحصاء الحكومي.

الكويت ـ محمود بدير

كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة، حــصــلــت »الــعــربــي 
الحكومة  أن  الجديد« على نسخه منها، عن 
الكويتية قررت تنفيذ مشروع مترو األنفاق 
الـــســـنـــوات  ــــالل  خــ دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ  18 بــكــلــفــة 
الثالث املقبلة، وذلــك بناء على دراســة وزارة 
املـــواصـــالت الــتــي وضــعــت املــخــطــط النهائي 

ملحطات املترو بمختلف املناطق.
وســـيـــصـــل عــــــدد املــــحــــطــــات إلــــــى 71 مــحــطــة 
موزعة على 3 خطوط تغطي جميع مناطق 
ــرت الــوثــيــقــة  ــ ــهـ ــ ــكــــويــــت. وأظـ ومـــحـــافـــظـــات الــ
ــفـــاق ســيــنــفــذ بعقد  الــحــكــومــيــة أن مــتــرو األنـ
وذلك  والــعــام،  الخاص  القطاعن  بن  شراكة 
اليابانية  واي«  »إي  مجموعة  مع  بالتعاون 
فــــي تـــقـــديـــم الـــنـــصـــح لـــلـــكـــويـــت حـــــول تــنــفــيــذ 
املشروع، ومن املتوقع أن تعمل أولى مراحله 

عام 2020.
وأشـــار وزيـــر األشــغــال العامة ووزيـــر الــدولــة 
الرومي، في  الله  البلدية حسام عبد  لشؤون 
العمل على  تكثيف  إلــى  مــؤخــرًا،  تصريحات 

املشروع وزيادة جاذبينه للمستثمرين.
وتوقعت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب، 
ــارس/ آذار الـــجـــاري، أن  ــ فـــي تــقــريــر مــطــلــع مـ
الكويت  التحتية في  البنية  تستمد مشاريع 

ــم من  ــدعـ عــلــى املـــــدى الــقــصــيــر واملـــتـــوســـط الـ
ارتــفــاع أكــبــر ملــســتــويــات اإلنــفــاق الــعــام التي 
تعززها مشاركة متزايدة من قبل مؤسسات 
القطاع الخاص. وصرح وزير املالية الكويتي 
نـــايـــف الــــحــــجــــرف، فــــي مـــؤتـــمـــر اإلعـــــــالن عــن 
يناير/ نهاية   ،2019  /2018 العامة  املــوازنــة 

كــانــون الثاني، بــأن هناك زيـــادة فــي اإلنفاق 
بنسبة  اإلنشائية  املشاريع  على  الرأسمالي 
 8.3( ديـــنـــار  مــلــيــار   2.5 إلـــى  لــيــصــل   ،%14.7

الــتــمــيــمــي،  خـــالـــد  ويــــــرى  دوالر(.  مـــلـــيـــارات 
مستشار املشاريع التنموية في املركز الدولي 
ــة، خــــالل حــديــثــه  ــاديـ ــتـــصـ لـــالســـتـــشـــارات االقـ
»العربي الجديد«، أن شبكة املترو الجديدة  لـ
ستسمح بخلق مجتمعات عمرانية جديدة، 
وذلك من خالل توزيع التمركز السكاني على 
أطراف املدن بدال من وسطها، ما يتيح تحّول 
مــركــز املــديــنــة إلــى مــكــان لــألســواق والــفــنــادق 
ــار  ــ واملـــؤســـســـات الــرســمــيــة، فــضــال عـــن ازدهـ
محطات  تتحول  وبــذلــك  السياحية،  الحركة 
املترو خارج منطقة وسط املدينة إلى ضواح 

متصلة بمركز املدينة.
وأكدت دراسة لشركة بارسزنر برينكرهوف 
خطوط  وجــود  أهمية  لالستشارات  الدولية 
لــلــقــطــار فــــوق األرض وتــحــتــهــا فـــي الــكــويــت 
للتخفيف مــن حــدة االزدحــــام املــــروري الــذي 
ترتب على التخطيط السابق ملدينة الكويت 
املستقبلية  االحـــتـــيـــاجـــات  ملــواجــهــة  وكـــذلـــك 

لزيادة السكان وإنشاء املدن الجديدة.
وقــالــت وكــالــة ســتــانــدارد أنــد بــورز العاملية 
ــدث تــقــريــر  ــ لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي، فـــي أحـ
اإلنــفــاق  مستويات  إن  املــاضــي،  الشهر  لها 
يجب  بالكويت  البناء  أعمال  على  املرتفعة 
أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى هذا العام 

2018 وما بعده.

ديون مصر

الكويت تزيد إنفاقها على اإلنشاءات )ياسر الزيات/
فارنس برس(

مواسم االستهالك تنهي هدنة األسعار

18 مليار دوالر كلفة مترو أنفاق الكويت

الفائدة األميركية تربك 
حسابات االقتراض

تراجع اإليرادات وتزايد العجز رغم رفع األسعار والضرائب

توقع محللون ماليون 
أن يؤدي رفع أسعار 

الفائدة األميركية مؤخرًا 
إلى انعكاسات سلبية على 

فوائد الديون الخارجية 
لمصر، إذ ستزيد على 

السندات المتداولة 
في بورصات العالم، 

ما سيضيف عبئًا جديدًا 
للديون الثقيلة للدولة

تونس مال وسياسة

تنمية

%60
رئيس  صعيليك،  خيرو  قال 
واالستثمار  االقتصاد  لجنة 
األردني،  النواب  مجلس  في 
لـ»العربي الجديد« في وقت 
إن  آذار،  مــارس/  من  سابق 
المقدرة  الضريبية  ــرادات  اإلي
 7.3 إلــى  تصل   2018 للعام 
نحو  لتشكل  دوالر،  مليارات 

60% من إجمالي اإليرادات.

تحقيق

الدين العام لمصر 
يقفز إلى 4.3 تريليونات 

جنيه

صندوق النقد يطالب 
بتوسيع شرائح الخاضعين 

لضريبة الدخل

السلع والخدمات تشكل 
68.1% من إجمالي 

اإليرادات الضريبية

التضخم يرتفع 
إلى 7.1% في نهاية 

فبراير

عمان ـ زيد الدبيسية

ــة بــرفــع  ــيـ ــاءت الــــقــــرارات األردنـ جــ
األســـعـــار والــضــرائــب مــنــذ بــدايــة 
بــنــتــائــج   2018 ــاري  ــ ــجـ ــ الـ الــــعــــام 
عكسية، ليزداد عجز املوازنة العامة للدولة 
بـــدال مــن تقلصه فــي ظــل تــراجــع اإليــــرادات 
الحكومية، بينما استهدفت القرارات زيادة 
الــحــصــيــلــة املــالــيــة، مــا دفـــع صــنــدوق النقد 
ألداء  الثانية  مراجعته  ــاء  إرجـ إلــى  الــدولــي 
ــتـــي تــمــهــد لـــصـــرف شــريــحــة  ــتــــصــــاد، الـ االقــ
جــديــدة مــن الــقــرض املــتــفــق عليه مــع عمان 
اقتصادي  برنامج  تنفيذ  مقابل   2016 فــي 

محدد.
وكــشــف مـــســـؤول حــكــومــي رفــيــع املــســتــوى 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ
عن أن الحكومة باتت في مواجهة مباشرة 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــــذي اعــــتــــرض عــلــى 
األداء املالي، موضحا أن: »اإلجـــراءات التي 
اتخذتها الحكومة لم تؤد إلى خفض عجز 
املـــوازنـــة خـــالل الــشــهــريــن األولــــن مــن الــعــام 
املحلية شهدت  ــرادات  ــ اإليـ أن  كما  الــحــالــي، 

تراجعا في بعض جوانبها«.
وقــال املسؤول، الــذي فضل عدم ذكر اسمه، 
إيـــرادات  ارتــفــاع  تتوقع  كــانــت  الحكومة  إن 
الضريبة املفروضة على البنزين، وتحقيق 
وفــر مالي مــن رفــع الــدعــم عــن الخبز، إال أن 
ذلك لم يتحقق إضافة إلى باقي اإلجراءات. 
وأضـــــــاف أن مــــن بــــن اإلجــــــــــراءات املــتــخــذة 
زيــــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســيــارت، 
خاصة التي تعمل بالبنزين والكهرباء معا 
الــســيــارات  الطلب على  أن  إال  الــهــايــبــرد«،   «
ــــدا، حــيــث لـــم يتم  انــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر جـ
تخليص سوى عدد قليل جدا من سيارات 
الهايبرد بما ال يزيد عن 10 سيارات، مقابل 
تخليص مــا بــن ألــفــي وثــالثــة آالف سيارة 

خالل األشهر التي سبقت القرار.
وكـــانـــت الــحــكــومــة اتـــخـــذت حـــزمـــة قـــــرارات، 
بــدايــة الــعــام، شملت رفــع الــدعــم عــن الخبز 
ورفع أسعاره بنسبة 100% وزيادة ضريبة 
املبيعات بنسبة 10% على كثير من السلع 
ـــرض ضـــرائـــب  ــى فــ ــ ــة إلـ ــافــ والــــخــــدمــــات، إضــ

نوعية ورســوم مقطوعة على مــواد أخــرى.
ووفــــق بــيــانــات حــديــثــة صـــــادرة عـــن الــبــنــك 
املركزي، فإن إيــرادات الضريبة العامة على 
 %68.1 ما نسبته  السلع والخدمات تشكل 
للمملكة،  الضريبية  اإليـــرادات  إجمالي  من 
نتيجة ارتفاع كل من ضريبة املبيعات على 

السلع املحلية والقطاع التجاري.
وتوقع املسؤول األردني، أن تقدم الحكومة 
على إلغاء عدد من القرارات للمحافظة على 
مــســتــويــات اإليــــــرادات املــتــحــقــقــة مــن بعض 
القطاعات، بعدما فشلت اإلجراءات األخيرة 
فــي زيــادتــهــا، ومــن ذلــك تخفيض الجمارك 

على السيارات.
ــد رئــيــس  ــاعـ وقـــــــال مـــعـــتـــز أبــــــو رمــــــــان، مـــسـ
الــلــجــنــة املــالــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب )الــشــق 
األردنية  الحرة  املناطق  إن  للبرملان(،  األول 
أصبحت تشهد كسادًا غير مسبوق في بيع 
وشـــراء الــســيــارات، حيث تــوقــف التخليص 
عــلــى الـــهـــايـــبـــرد بــنــســبــة 99% والـــســـيـــارات 
األخـــرى بنسب تفوق 70% و»قــمــت بزيارة 
ــد أنـــهـــا خــاويــة  إلــــى دائـــــرة الــتــرخــيــص ألجــ

مــن مــعــامــالت الــبــيــع والــــشــــراء«. ومـــا يؤكد 
إخفاق الحكومة في تحقيق أهدافها املالية 
ــادة األســـعـــار والـــضـــرائـــب، مـــا أعلنه  ــ مـــن زيـ
األسبوع  املالية  وزيــر  ملحس  عمر  رسميا 
املـــاضـــي، عــنــدمــا قــــال إن الــحــكــومــة تــعــتــزم 
اقتراض حوالي 1.1 مليار دوالر لتخفيض 
عــجــز املـــوازنـــة. وقــوبــلــت تــلــك التصريحات 

بانتقادات واسعة من قبل نواب في البرملان 
وخـــبـــراء اقــتــصــاد، ذلـــك أن الــحــكــومــة أكــدت 
اتــهــا املــالــيــة هدفت  أكــثــر مــن مـــرة أن إجــراء
لــســد الــعــجــز املــالــي، حــيــث تــوقــعــت تحقيق 
وراء  مـــن  دوالر  مــلــيــون   742 بــنــحــو  عـــائـــد 

الزيادة الجديدة للضرائب واألسعار.
األردن يخطط  أن  بيانات رسمية  وأظهرت 
الــعــام  دوالر  مــلــيــارات   7.1 مبلغ  القـــتـــراض 
الحالي، وذلك لتغطية عجز املوازنة العامة 
ديــون  وســـداد  رأسمالية  مشاريع  وتمويل 

خارجية وداخلية.
ويقدر حجم املوازنة للعام الحالي بحوالي 
مــلــيــون   753 بــعــجــز  دوالر،  مــلــيــار   12.75
دوالر. لكن البيانات التي نشرتها »العربي 
الــجــديــد« فــي وقــت ســابــق مــن مـــارس/ آذار 
الــجــاري، تشير إلــى أن من بن املبالغ التي 
اقــتــراضــهــا 1.06 مليار دوالر  عــمــان  تــنــوي 
سيخصص لــدعــم املـــوازنـــة الــعــامــة، وبــاقــي 
الـــبـــرنـــامـــج  لـــدعـــم  دوالر  ــلــــيــــارات  مــ  7.1 الــــــ 
ــداد أقـــســـاط وفـــوائـــد  ــ ــالـــي لــلــحــكــومــة وســ املـ
قـــــروض مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة. وقـــــال حــســام 

عــــايــــش الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن زيـــــادة الــضــرائــب  لـــ
لــن تــســهــم عــلــى املــديــن املــتــوســط والبعيد 
في حل مشكلة عجز املوازنة، الــذي تحاول 
الضرائب  برفع  إخــمــاده  كل سنة   الحكومة 
الــــوعــــاء  واألســـــــعـــــــار، مــــوضــــحــــا أن حــــجــــم 
مــرتــفــعــا جـــدًا  ــات  ــ بـ فــــي األردن  الـــضـــريـــبـــي 
باملقارنة مع العديد من الدول ذات الظروف 

املشابهة. 
فــرص استقطاب مزيد  أن  وأضـــاف عــايــش 
من املشاريع االستثمارية ما تزال ضعيفة، 
الــحــوافــز، مشيرا  إقـــرار وتنفيذ بعض  رغــم 
ــفـــرص االســتــثــمــار  ــتـــرويـــج لـ ــــى ضـــعـــف الـ إلـ
التشريعات  أن بعض  إلــى جــانــب  املــتــاحــة، 

تحتاج إلى إعادة نظر.
ويبدو أن عدم تحقيق النتائج املرجوة من 
األخـــيـــرة للحكومة،  االقــتــصــاديــة  ــرارات  ــقـ الـ
دفــع صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى إبـــداء عدم 
ــائـــج، وفـــــق مـــســـؤول  ــتـ ــنـ ــن هـــــذه الـ رضــــــاه عــ
يجريها  الــتــي  املــراجــعــات  ملف  على  مطلع 
الــصــنــدوق لالقتصاد األردنــــي. وأشـــار إلى 
وجود ضغط على الحكومة إلصدار قانون 
توسيع  يستهدف  الــدخــل،  لضريبة  جــديــد 
ــزيــــادة  ــعـــن لـــلـــضـــريـــبـــة لــ ــة الـــخـــاضـ ــريـــحـ شـ
إيـــراداتـــهـــا، فــيــمــا تــحــاول الــحــكــومــة تأخير 
ذلــك خــوفــا مــن ردة فعل الــشــارع ومختلف 

القطاعات االقتصادية.
ــــي 24  ــــد وافـــــــق فـ ــــدوق الـــنـــقـــد قـ ــنـ ــ وكـــــــان صـ
بــقــيــمــة  ــــرض  قــ ــلـــى  عـ  2016 أغــــســــطــــس/آب 
املــــراجــــعــــة  وأجــــــــــرى  دوالر،  ــيــــون  ــلــ مــ  723
ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ األولــــــــى لـــالقـــتـــصـــاد فــــي يـ
املــراجــعــة  تــلــك  بــعــد  األردن   2017، وحــصــل 
لــيــصــل  دوالر،  مـــلـــيـــون   71 ــــي  ــــوالـ حـ عـــلـــى 
مجموع املبالغ املصروفة إلى 141.9 مليون 

دوالر.
األولــى  املراجعة  فــي ختام  الصندوق  وقــال 
إن األردن سيجري تنفيذ إصالحات مكملة 
وترشيد  الضريبي  التهرب  ملعالجة  أخــرى 
اإلنـــفـــاق واحـــتـــواء االلـــتـــزامـــات االحــتــمــالــيــة 
وتــحــســن الـــوضـــع املـــالـــي لــقــطــاعــي الــطــاقــة 

واملياه.
لــكــن رئــيــس الـــــوزراء هــانــي املــلــقــي، قـــال في 
تصريح يوم الخميس املاضي، إن الحكومة 
إلــى تصور نهائي بشأن مشروع  لــم تصل 
ــتـــصـــور  ــبــــة الــــــدخــــــل، لــــكــــن الـ قـــــانـــــون ضــــريــ
زيــــادة فعالية  عــلــى  االســتــراتــيــجــي ينصب 
الــتــحــصــيــل والـــحـــد مـــن الــتــهــرب الــضــريــبــي 

وتجريمه.
ــي، الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي  ــرجـ وقـــــال مـــــازن مـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــــقـــــرارات الــتــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة قــبــل شــهــريــن لـــم تكن 
ــك أن  ــيـــق، ذلــ مــحــســوبــة الــنــتــائــج بــشــكــل دقـ
املــتــوقــع مـــن رفـــع الــضــرائــب واألســـعـــار هو 
ــادة اإليــــــــرادات، لــكــن مـــا حـــدث تــمــثــل في  ــ زيـ
تـــراجـــع الــطــلــب ودخـــــول بــعــض الــقــطــاعــات 
فــي حــالــة ركــــود، نــظــرا النــخــفــاض الــقــدرات 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، مـــا أثــــر ســلــبــا على 
ــــع  ــــراجـ ــل الــــنــــشــــاط االقـــــتـــــصـــــادي وتـ ــمـ ــجـ مـ
اإليـــــــــــرادات املـــحـــلـــيـــة. وأشـــــــار إلـــــى »أهــمــيــة 
إعـــادة دراســـة الـــقـــرارات الــتــي شملت كثيرًا 
مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات، بــحــيــث يــتــم إلــغــاء 
التي  الــقــطــاعــات  عــلــى  الضريبية  الـــزيـــادات 
شــهــدت ركــــودًا والــعــمــل عــلــى إنــقــاذهــا قبل 

فوات اآلوان«. نتائج عكسية 
لألردن

كشف مسؤول أردني رفيع المستوى، عن أن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بحلول العام 
الجاري من رفع الضرائب واألسعار، لم تؤد إلى خفض عجز الموازنة، بل تراجعت اإليرادات بشكل 

كبير، بسبب انخفاض الطلب في كثير من القطاعات وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين
خفض أجور حماية الشاحنات داخل العراق

كشف مصدر أردني عن انتهاء األردن والعراق من الترتيبات األمنية 
الخاصة باستئناف حركة الشحن البري بني البلدين، مشيرا إلى أنه تم 
االتفاق مع شركة الحماية األمنية األميركية املنوط بها تأمني الطريق 
املــؤدي إلى بغداد، على تخفيض أجــور بدل حماية الشاحنات  البري 
الواحدة. وكــان األردن  إلى 170 دوالرا بدال من 300 دوالر للشاحنة 
سمح مؤخرا للشاحنات األردنية بدخول العراق، كما سمح للشاحنات 
تحميل  وإعــادة  مباشرة  أراضيه  بدخول  بالبضائع  املحملة  العراقية 
ــك بــعــد عـــدة ســنــوات مــن الــحــظــر ألســبــاب أمــنــيــة. وقــال  الــبــضــائــع، وذلـ

العراقية في عمان األسبوع املقبل،  املصدر: »سيتم مخاطبة السفارة 
الستصدار تأشيرات ملائتي سائق أردني وشاحناتهم لدخول العراق 
لغايات نقل البضائع في كال االتجاهني، على أن يتم استصدار عدد آخر 
من التأشيرات في املراحل الالحقة«. وأعاد البلدان فتح الحدود البرية 
بينهما في أغسطس/ آب 2017، بعد إغالقها كليا لحوالي 3 سنوات. 
وقال محمد خير الداوود رئيس نقابة أصحاب الشاحنات األردنية في 
»العربي الجديد« إن حوالي 80 شاحنة أردنية محملة  تصريح سابق لـ
بالبضائع يتم تفريغ حموالتها يوميًا داخل منطقة التبادل التجاري.

إلــى حــوالــي 17.7 جنيها، بينما كــان يجري 
الثالث من  تداوله بنحو 8.88 جنيهات قبل 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتـــوقـــع الــنــحــاس ان يــتــخــذ الــبــنــك املــركــزي 
قـــرارًا بــرفــع أســعــار الــفــائــدة مــجــددًا، حفاظا 

على االستثمارات األجنبية في أدوات الدين 
وتــجــنــبــا لــهــبــوط مـــؤشـــر الـــبـــورصـــة . ومــن 
النقدية  الــســيــاســة  لجنة  تجتمع  أن  املــقــرر 
فـــي الــبــنــك املـــركـــزي يــــوم الــخــمــيــس املــقــبــل، 
لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه 

فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي. وقــفــز الــديــن 
العام ملصر حاليا إلى 4.3 تريليونات جنيه 
)243 مليار دوالر(، ومن املتوقع زيادته مع 
انتهاء العام املالي الحالي، وهو ما يعادل 

ثالثة أضعافه قبل نحو أربع سنوات.
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