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المغرب تحّصل الضرائب عبر »اإلعفاء«
الرباط ـ مصطفى قماس

ــادرت الــحــكــومــة املــغــربــيــة إلــى  ــ بـ
ــل  ــبـــي مــــن أجـ ــريـ ــفـــو ضـ إقــــــــرار عـ
امللزمني  مــن  املتخلفني  تشجيع 
ــاء بــمــا فـــي ذمــتــهــم  ــوفــ بــالــضــريــبــة عــلــى الــ
املحققة  إيراداتهم  عن  الــدولــة  تجاه خزانة 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، مــع منحهم هدية 
الناجمة  الغرامات  من  إعفائهم  في  تتمثل 

عن التأخير في أداء الجباية.
ــثــــف املـــــغـــــرب، فــــي الــــعــــام املـــــاضـــــي، مــن  وكــ
عمليات املراقبة على الشركات، وهو ما دّر 
على الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار دوالر، 
لكن الخطوة أثــارت حفيظة رجــال األعمال 
آنــذاك، بينما تتوقع وزارة املالية تحصيل 
إيــرادات ضريبية بقيمة 20.9 مليار دوالر 
في العام الجاري، كما تترقب إيرادات غير 

جبائية بنحو 14.2 مليار دوالر. 
وترمي الحكومة من وراء هذا اإلجراء الذي 

سيسري اعتباًرا من العام املقبل، إلى إعفاء 
الناجمة  والــزيــادات  الغرامات  من  امللزمني 
ومصاريف  الضريبة  أداء  فــي  الــتــأخــر  عــن 
تحصيلها. وتشير بيانات املديرية العامة 
كبيرة  أطلقت عمليات  أنها  إلى  للضريبة، 
من أجل تحصيل ما يوجد في ذمة ملزمني، 
خاصة بالنسبة للذين تفوق مستحقاتهم 
خمسني ألف دوالر. ويتوجب على امللزمني 
أداء  الجديد،  اإلجـــراء  الــذي سيغريهم هــذا 
أصـــل الــضــريــبــة املــتــأخــر فــقــط، عـــن الــفــتــرة 
 ،2016 األول  ديسمبر/كانون  تسبق  الــتــي 
الوفاء بما في ذمتهم  حيث يفترض فيهم 

في أجل أقصاه نهاية العام املقبل.
هــذا  مـــن  الــجــبــائــيــة  اإلدارة  تــســتــثــنــي  وال 
اإلجراءات أي صنف من الضرائب السارية 
باملغرب، حيث يشمل حتى الضرائب التي 
عــدلــت أو ألــغــيــت، والـــتـــي يــفــتــرض الــوفــاء 
بها من قبل امللزمني. ويبلغ عدد الشركات 
امللزمة بالضريبة أكثر من 278 ألف شركة، 

بالضريبة على  امللزمني  بينما وصل عدد 
الدخل نحو ستة ماليني مواطن.

ويــبــدو أن األشــخــاص املعنوية، هــم األكثر 
اتخذته  الـــذي  الجديد  بــاإلجــراء  استهدافًا 
الحكومة، حيث يمثلون أكثر من 70% من 

املعنيني بالعفو الضريبي.
ويــقــدر مــا يمكن تحصيله مــن قبل خزينة 
الجبائي، بحوالى  العفو  الــدولــة، بعد هــذا 
في  مــا سيساهم  مــلــيــون دوالر، وهـــو   120

دعم موارد امليزانية.
ويالحظ الخبير في املالية العامة، الرهج، 
العفو  أن  الجديد«،  لـ »العربي  في تصريح 
الشركات في  الجبائي، يأتي من أجل دعم 
املـــغـــرب، مــشــيــرًا إلـــى أن رجــــال األعـــمـــال هم 
األكـــثـــر اســتــفــادة مـــن الــتــدابــيــر الــضــريــبــيــة 
التحفيزية التي جاءت في مشروع موازنة 
الــــعــــام املـــقـــبـــل. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن األجــــانــــب 
الـــذيـــن يـــتـــوفـــرون عــلــى إقـــامـــة جــبــائــيــة في 
املغرب، والذين لم يصرحوا بالرأسمال أو 

يمنحهم  بــالــخــارج،  املــوجــودة  ممتلكاتهم 
املقبل، عفوًا  للعام  املــوازنــة  قانون  مشروع 
ضــريــبــيــًا عــنــد أدائــــهــــم لـــــــإدارة الــجــبــائــيــة 

مساهمة إضافية.
الــرهــج، أن اإلعـــفـــاءات الضريبية  ويــالحــظ 
الــتــي تــصــل إلــــى أكــثــر مـــن ثــالثــة مــلــيــارات 
ــرور  ــ مـ رغــــــم  ــا  ــ ــدواهــ ــ جــ تــــــــدرس  ــم  ــ لـ دوالر، 
ــنـــوات عــلــى تــمــتــيــع املــســتــفــيــديــن مــنــهــا،  سـ
متوقعا أن تجد الحكومة نفسها مضطرة 
ــل تــغــطــيــة نــفــقــات  ــ ــتــــدانــــة مــــن أجـ ــــى االســ إلـ
الـــدولـــة تعتبر أول  أن  االســتــثــمــار، خــاصــة 

مستثمر في اململكة.
ولــــم يــتــمــكــن املـــغـــرب مـــن تــقــلــيــص مــســاحــة 
االقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي، الـــذي يتهم بأنه 
مـــالذ لــلــهــروب مــن االلـــتـــزام بــواجــب الــوفــاء 
بــالــجــبــايــة. ويــذهــب خــبــراء إلـــى أن مشكلة 
الــنــظــام الــجــبــائــي املــغــربــي، تكمن فــي عــدم 
مـــســـاهـــمـــة جـــمـــيـــع املـــلـــزمـــني فــــي املـــجـــهـــود 

الجبائي للدولة.

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت مصر حلقة جديدة، أمس، من سلسلة اإلجراءات 
التقشفية التي يستهدف بها النظام تعزيز اإليــرادات 
املــرة يتحملها  العامة عبر زيــادة الضرائب، لكن هــذه 
الشعب، حيث رفعت  املدخنون وحدهم من دون بقية 

الحكومة أسعار عدة أصناف من السجائر.
)الشرقية  الشرقية إيسترن كومباني  الشركة  وأعلنت 
في  السجائر  صناعة  تحتكر  التي  املصرية  للدخان( 
الــبــالد، عــن رفـــع أســعــار سبعة أصــنــاف مــن السجائر 
مـــن أمــس  اعـــتـــبـــارًا  بـــني 12.5 و%25  تــــتــــراوح  بــنــســب 

الخميس. وأضافت الشركة اململوكة للدولة، في بيان 
للبورصة، أنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا كينغ 
إلى  17.6 جنيها(  ــدوالر =  )الــ 11.5 جنيها  مــن  ســايــز 
14 جنيها، وسجائر كليوباترا كوين سوفت من 12.5 
جنيها إلى 14.5 جنيها، وسجائر مونديال وبوسطن 

واليت وبلمونت من 12 جنيها إلى 15 جنيها. 
تستهدف  مصر  أن  حكومية  وثيقة  كشفت  ومــؤخــرا، 
ــادة اإليــــرادات مــن ضريبة السجائر والــتــبــغ بنحو  زيـ
السنة  فــي  دوالر(  مليون   395( مــلــيــارات جنيه  سبعة 
يونيو/حزيران   30 فــي  تنتهي  الــتــي  الحالية،  املالية 
املقبل، لتصل إلى نحو 54.545 مليار جنيه. ويأتي رفع 

الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر، بعد يومني 
من موافقة مجلس النواب، على تعديل قانون القيمة 
املــضــافــة بــمــا يــزيــد الــضــريــبــة عــلــى الــتــبــغ ومنتجاته 

وتوسيع الشرائح الضريبية ألسعار بيع السجائر.
ــانــــون زيــــــــادة الــــحــــد األقـــصـــى  ــقــ ــمـــن مــــشــــروع الــ وتـــضـ
إلــى 18 جنيها من 13  للشريحة األولــى من السجائر 
جنيها، والثانية إلى 30 جنيها من 23 جنيها، على أن 
يزيد  التي  السجائر  أنــواع  الثالثة  الشريحة  تتضمن 
للدخان«  »الــشــرقــيــة  وقــالــت  جنيها.   30 على  سعرها 
إنها رفعت أسعار سجائر كليوباترا بوكس من 12.75 
وجــولــدن  15.5 جنيها، وســجــائــر ســوبــر  إلـــى  جنيها 

إلــى 17 جنيها، وسجائر بالك  مــن 15 جنيها  ويست 
ليبول من 16 جنيها إلى 18 جنيها. وكانت آخر زيادة 
في أسعار سجائر الشرقية للدخان لبعض األصناف، 
فــي يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي. وتــبــلــغ الــحــصــة السوقية 
للشرقية للدخان 70%، مقابل 30% للشركات األجنبية. 
وشهدت مصر ارتفاعًا قياسيًا في مستويات التضخم 
خالل الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه أمام العمالت 
العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين  في شهر  األجنبية، 
املاضي، إذ بلغ التضخم السنوي ألسعار املستهلكني 
األول، 30.8%، حسب  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  املــــدن،  فــي 

الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الحكومي.

مصر ترفع أسعار أصناف من السجائر %25

ارتفاع إنتاج السيارات 
بالمملكة المتحدة %3.5

ارتفع إجمالي السيارات املنتجة 
في اململكة املتحدة الشهر 

املاضي بنسبة 3.5% مقارنة 
مع العام السابق، مدفوعة بزيادة 
الصادرات، حيث تم تصنيع أكثر 
من 157 ألف سيارة في مصانع 

اململكة املتحدة في أكتوبر/تشرين 

األول، وفقا لجمعية مصنعي 
وتجار السيارات. وزاد اإلنتاج من 
أجل التصدير بنسبة 5%، بينما 

انخفض اإلنتاج املوجه للسوق 
املحلية بنسبة 2.9%، نتيجة 
انخفاض ثقة رجال األعمال 

واملستهلكني، فضال عن املخاوف 
بشأن سياسات سيارات الديزل 

الحكومية الجديدة. وكان وزير 
املالية البريطاني، فيليب هاموند، 

قد أعلن أن سيارات الديزل 
الجديدة التي ال تفي بمعايير 

االنبعاثات ستواجه زيادة 
ضريبية ملرة واحدة في أبريل/
نيسان، وذلك في إطار إعالن 

امليزانية أول من أمس.

ميتسوبيشي تتالعب 
في بيانات اإلنتاج

زيفت إحدى الشركات التابعة 
»ميتسوبيشي ماتريالز« بيانات  لـ

إنتاج الحلقات البالستيكية 
املستديرة املستخدمة في الطائرات 

وعدد من املنتجات الصناعية 
األخرى، في أحدث حلقة من 

سلسلة فضائح تالعب املصنعني 
اليابانيني ببيانات اإلنتاج.  وقالت 

صحيفة »نيكي« إن شركة 
»ميتسوبيشي كابل إندستريز« 

زورت بيانات حول مستوى 
جودة الحلقات البالستيكية التي 
شحنتها إلى عمالئها، مضيفة 
أن هذه الشحنات لم تتسبب في 

أي مشكالت تتعلق بالسالمة إلى 
اآلن.  وخضعت معايير الجودة 

في اليابان لتدقيق مكثف في 
األشهر األخيرة، بعدما اتضح 
تالعب شركة »كوبي ستيل« 

ببيانات إنتاج عدد من املنتجات 
التي تستخدم كمكونات في 

صناعات عدة من بينها الطائرات 
والسيارات.  

ماليزيا تكافح 
العمالت الرقمية

كشف محافظ البنك املركزي 
املاليزي، محمد بن إبراهيم، عن 
توسيع نطاق املبادئ التوجيهية 

املنتظر إقرارها قريًبا والتي 
تستهدف املشاركني في سوق 
العمالت الرقمية.  وقال خالل 
كلمته في كواالملبور أثناء قمة 

مكافحة تمويل اإلرهاب، إن كل 
من يحول عملة رقمية إلى أخرى 

تقليدية )البورصات( سيتم 
تعريفه بأنه مؤسسة خاضعة 
لقواعد إلزامية معينة بداية من 
العام القادم. وبموجب القواعد 

التنظيمية الجديدة، سيتعني على 
هذه املؤسسات تنفيذ إجراءات 

محددة سنها البنك املركزي 
للبالد، والتي تهدف ملنع تحول 

منصات البورصات إلى وسائل 
لغسل األموال وتمويل اإلرهاب.

أخبار

فرنسا تعتقل 
مليارديرًا روسيًا

اتهمت سلطات نيس الفرنسية، امللياردير وعضو البرملان الروسي، سليمان كريموف، بالتهرب الضريبي وغسل األموال، وأمرت بمنعه من مغادرة املدينة. 
ويعد امللياردير كريموف، واحــدًا من أغنى الرجال في روسيا، وأمضى سنوات في بناء سمعته وتوطيد عالقاته املالية في الغرب، كما أنه سياسي بارز 
وتربط بينه وبني كبار املسؤولني والشركات الحكومية روابط وثيقة. لكن هذا التاريخ والسطوة لم يمنعا السلطات الفرنسية من اعتقال امللياردير الذي يملك 
ثروة تقدر بنحو 5.5 مليارات دوالر، مساء أول من أمس. وقال النائب العام في نيس، جان ميشيل بريتر، لـ »بلومبيرغ« أمس، إن كريموف الذي تمتلك عائلته 

أكبر شركة منتجة للذهب في روسيا »بوليوس«، يتحتم عليه تسليم جواز سفره ودفع كفالة قدرها 5 ماليني يورو )5.9 ماليني دوالر( قبل إطالق سراحه.
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الدوحة ـ عالء البحار

أقــــــــــــرت دولــــــــــــة قـــــطـــــر مــــمــــارســــة 
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي لـــلـــمـــرة األولـــــى 
فــــــي تــــاريــــخــــهــــا لــــتــــؤكــــد جـــديـــة 
اتها الهادفة إلى تعزيز  الحكومة في إجراء
العمال وسط إشــادات دولية بتقدم  حقوق 
الــدوحــة فــي هــذا املــجــال، وفــي نفس الوقت 
ستساهم هذه الخطوة في دفع أداء مختلف 
االستثمارات،  وجــذب  اإلنتاجية  القطاعات 
الجديد«.  لـ«العربي  اقتصاد  خبراء  حسب 
للعمال بمن  أمــس،  أول من  وسمحت قطر، 
النقابي،  العمل  بممارسة  الــوافــدون  فيهم 
وتشكيل لجان عمالية مشتركة مع أصحاب 
العمل. ووفق قرار مجلس الــوزراء القطري، 
ومناقشة  دراســـة  املشتركة  اللجنة  تتولى 
جميع القضايا املتعلقة بالعمل في املنشأة، 
ومنها تنظيم العمل، وسبل زيــادة اإلنتاج 
وتــطــويــره واالرتـــقـــاء بــاإلنــتــاجــيــة، وبــرامــج 
ــــب الــــعــــمــــال، ووســـــائـــــل الــــوقــــايــــة مــن  ــــدريـ تـ

املخاطر. 
وقال وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة 
القطري، حسن بن  الـــوزراء  لشؤون مجلس 
القرار،  بموجب  يجوز  إنــه  املهندي،  لحدان 
ل، في كل منشأة يعمل فيها ثالثون  أن تشكَّ
ممثلني  تضم  مشتركة  لجنة  فأكثر،   

ً
عامال

عن صاحب العمل والعمال.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التجارة 
والبحوث في غرفة قطر، محمد األحبابي، 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــأســيــس الــلــجــان 
الــطــرفــني،  النقابية ســيــعــود بــالــفــائــدة عــلــى 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، مــشــيــرًا إلــــى أن 
هـــذه الــخــطــوة تــعــكــس ســرعــة مــواكــبــة قطر 

للتطورات اإلقليمية والعاملية.
النقابية ستسهل على  اللجان  أن  وأوضــح 
صـــاحـــب الــعــمــل تــلــقــي مــقــتــرحــات تحسني 
ـــروف الــعــمــال وتــطــويــر مــشــروعــه، فــبــداًل  ظـ
مـــن اســتــطــالع رأي الـــعـــشـــرات واملـــئـــات من 
الــعــمــال بــاملــنــشــأة، سيمثلهم عـــدد مــحــدود 

الجزائر ـ حمزة كحال

القواعد  إعـــداد  الــجــزائــريــة  الحكومة  أكملت 
ــيــــارات، بعد  املــنــظــمــة لــنــشــاط تــجــمــيــع الــــســ
قرابة ثــالث سنوات من طــرح دفتر الشروط 
األول الـــذي لــقــي اعــتــراضــا كــبــيــرا مــن طرفي 
املصنعني والوكالء، ما أدخــل قطاع تجميع 
ــبــــالد فــي  ــن عــلــيــه الــ ــراهــ ــارات الــــــذي تــ ــيــ ــســ الــ
ــقـــطـــاع.  الـ واردات  ــبــــح  وكــ شــــديــــدة  فــــوضــــى 
ــر الـــــشـــــروط الــــجــــديــــد املــنــظــم  ــتــ ــســــب دفــ وحــ
لــنــشــاط تــجــمــيــع الـــســـيـــارات والـــــذي اطــلــعــت 
فـــإن املستثمرين  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عــلــيــه 
املــجــال عليهم اســتــخــراج اعتماد مؤقت  فــي 
بالتسجيل  يسمح  الصناعة  وزارة  قبل  مــن 
لدى مركز السجل التجاري واستكمال كافة 

يتيح التواصل بشكل مستمر بني الطرفني.  
وأضاف األحبابي أن هذه الخطوة ستساهم 
أيـــضـــًا فـــي جــــذب مـــزيـــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات 
األجــنــبــيــة ألن رجـــال األعــمــال يبحثون عن 
 مــن 

ً
أفـــضـــل بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة تــمــنــح كـــــال

الكاملة.  الــحــقــوق  والــعــمــال  العمل  صــاحــب 
القطرية استفادت  إلــى أن الحكومة  وأشــار 
مـــن االســـتـــعـــداد الســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
2022، ليس من أجل توسعة البنية التحتية 
ــاء مـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة ومـــنـــشـــآت  ــ ــشـ ــ وإنـ
ريـــاضـــيـــة فــحــســب، بـــل اســتــهــدفــت تــطــويــر 
التنموية والتشريعية وإحداث  منظومتها 
نقلة نوعية للبالد خالل الفترة التي تسبق 

أهم حدث رياضي على املستوى العاملي.
وقال األحبابي إن هذه الخطوة تتواكب مع 
توجهات قطر نحو مزيد من االنفتاح على 
األسواق، متوقعًا اتخاذ الحكومة إجراءات 
خالل  االستثمارية  البيئة  لتحسني  أخــرى 
الفترة املقبلة. وشــّدد رئيس لجنة التجارة 
في غرفة قطر على أن الدوحة تلقت إشادات 
عديدة بجهودها في مجال تحسني أوضاع 

العمالة من املنظمات الدولية.
وأغــلــقــت مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، شــكــوى 
عمالية ضد قطر بعدما أشاد مجلس إدارة 
املــنــظــمــة فـــي 8 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

استثماره،  لتجسيد  اإلجــرائــيــة  الترتيبات 
ــــال صــالحــيــة االعــتــمــاد  عــلــى أال تــتــعــدى آجـ
املــؤقــت 24 شــهــرا. أمـــا الــنــقــطــة الــتــي أســالــت 
ــدل، فـــهـــي تـــلـــك املــتــعــلــقــة  ــ ــجــ ــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
»نسبة اإلدماج«، أي ما تحمله السيارة من  بـ
إذ حددها  الــجــزائــر،  فــي  تجهيزات مصنعة 
السنوات  بـ 15% في  الجديد  الــشــروط  دفتر 

الـــــجـــــاري، بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــتــي 
بضمان  بالتزامها  ورحــب  قطر،  أصدرتها 
ــبــــادئ والـــحـــقـــوق األســـاســـيـــة فـــي الــعــمــل  املــ
ذلك  عن  الناجم  وباإلنجاز  العمال  لجميع 
إلنــهــاء نــظــام الــكــفــالــة. كــمــا وقــعــت املنظمة 
ــلـــتـــعـــاون الـــفـــنـــي مــــع قـــطـــر لــثــالث  اتـــفـــاقـــًا لـ
مـــة  ــوات، تـــلـــتـــزم بــمــوجــبــه قـــطـــر بـــمـــواء ــنــ ســ
قــوانــني املنظمة ومــعــايــيــر الــعــمــل الــدولــيــة، 

واملبادئ والحقوق األساسية في العمل. 
ــار، قــال الخبير االقــتــصــادي،  وفــي هــذا اإلطـ
أحمد عقل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن خطوة 
تـــأســـيـــس الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة تـــأتـــي ضــمــن 
ــة تنمية  تــوجــهــات قــطــر نــحــو تــحــقــيــق رؤيــ
بناء  قبل  اإلنــســان  ببناء  تهتم  الــتــي   2030
الحجر، مشيرًا إلى أن الخطوة ستساهم في 
تعزيز االستقرار الوظيفي واألمان للعمالة 
زيــادة  أداءهــــا ويدفعها نحو  مــا سيحسن 

اإلنتاج.
املزيد  الجديد سيجذب  الــقــرار  أن  وأوضـــح 
الــدوحــة، حيث ستطمئن  إلــى  الكفاءات  من 
مؤكدا  عنها،  يدافعون  ممثلني  وجــود  إلــى 
أن اللجان النقابية ستساهم في رفع كفاءة 
العمال وزيادة وعيهم وتحسني معيشتهم.

وأشــــــــار إلـــــى أن إجــــــــــراءات تـــعـــزيـــز حــقــوق 
العمال التي اتخذتها الدولة ستمتد آثارها 
واالقتصاد  العمل  أصــحــاب  إلــى  اإليجابية 
ــهـــد نــــمــــوا مـــلـــحـــوظـــا،  الــــقــــطــــري الــــــــذي يـــشـ
خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، رغــم الــحــصــار الــذي 
تــفــرضــه أربـــــع دول عــربــيــة مــنــذ الــخــامــس 
الدوحة.  املاضي على  يونيو/ حــزيــران  من 
وتشير تقديرات دولية، إلى أن عدد العمالة 
يناهز مليوني شخص،  األجنبية في قطر 

منهم نحو 800 ألف في مجال البناء.
ــال الــقــطــري  ــمـ ومــــن جــانــبــه، يــــرى رجــــل األعـ
اللجان  أن  العمادي،  العزيز  عبد  املــعــروف، 
تالفي  إلــى  ســتــؤدي  مهمة  النقابية خطوة 
وقــــــــوع أي مــــشــــاكــــل بـــــني صــــاحــــب الـــعـــمـــل 
أن  الــدائــم، وخاصة  التواصل  عبر  والعمال 
الطرفني،  عن  ممثلون  بها  اللجنة سيوجد 
مــا ســيــؤدي إلـــى ســرعــة إزالــــة أي عــقــبــة قد 
القرار  املنشأة. وحسب  أو  املــشــروع  تــواجــه 
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ الــــجــــديــــد، يـــمـــثـــل نـــصـــف أعـ
ــثـــل نــصــفــهــم اآلخــــر  صــــاحــــب الـــعـــمـــل، ويـــمـ
الـــعـــمـــال، وســـتـــكـــون مــــدة عــضــويــة الــلــجــنــة 
اليوم  مــن  تبدأ  سنتني،  املشتركة  العمالية 
الــتــالــي العــتــمــاد الــجــهــة اإلداريـــــة املختصة 
لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة، كــمــا يــتــضــمــن املـــشـــروع 
اللجنة،  عضوية  بشروط  املتعلقة  األحكام 

وإجراءات العملية االنتخابية.

الثالث األولى من النشاط، لترتفع إلى %40 
النشاط.   مــن  الخامسة  السنة  بعد   %60 ثــم 
ويفرض دفتر الشروط الجديد أن يتم إطالق 
مشاريع تركيب السيارات مع عالمات عاملية 
تتعهد بـ »استقدام املنتجني املناولني إلنتاج 

تجهيزات السيارات محليا«. 
ــدم الـــــتـــــزام الــــطــــرف األجـــنـــبـــي  ــ ــال عــ ــ ــــي حــ وفــ
بـــــعـــــهـــــوده املـــــوثـــــقـــــة ســـــابـــــقـــــًا، يــــتــــم ســحــب 
ــــازات الـــضـــريـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة بــنــظــام  ــيـ ــ ــتـ ــ االمـ
ــة«، مــع  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــيــــر مـ »اســـــتـــــيـــــراد مـــنـــتـــجـــات غــ
تــعــويــض االمـــتـــيـــازات املــمــنــوحــة لـــه ســابــقــًا.

ــــوق الــــســــيــــارات فــــي الـــجـــزائـــر قــد  وكــــانــــت سـ
ــــدم اســـتـــقـــرار مـــنـــذ 2014،  ــلـــت مـــرحـــلـــة عـ دخـ
ــرًا  ــتـ دفـ الــــصــــنــــاعــــة،  وزارة  طــــرحــــت  ــا  ــدمـ ــنـ عـ
املستوردة،  السيارات  ســوق  لتنظيم  جديدًا 

ــــول  ــن الـــــشـــــروط ملـــنـــع دخـ ــ تـــضـــمـــن جـــمـــلـــة مـ
املركبات التي ال تتوفر على معايير مطلوبة 
للسالمة واألمــــن. وأعــقــب هــذا اإلجــــراء طرح 
دفــتــر شـــروط آخـــر فــي نــفــس الــســنــة، يخص 
إعفاءات  ويمنح  والتجميع  التركيب  نشاط 
ضريبية وجمركية ألصحاب املشاريع، وهو 
ما تسبب في ارتفاع كبير في األسعار سواء 
للمركبات الجديدة أو القديمة. وكانت شركة 
يدخل  عاملي  مصنع  أول  الفرنسية  »ريــنــو« 
الـــجـــزائـــريـــة ســنــة 2015، وتــعــهــدت  الـــســـوق 
بسيارات مجمعة تبلغ نسبة اإلدمــاج فيها 
40%، وهــــو مـــا لـــم يــتــم إلــــى يــومــنــا هــــذا، إذ 
لـــم تــتــعــدَّ الــنــســبــة 17% بـــاعـــتـــراف املــصــنــع 
التحقت شركتي »هيونداي«  الفرنسي. كما 
الكورية و»فولكسفاغن« األملانية سنة 2017 
مصنعي  افــتــتــاح  بعد  الــفــرنــســي،  بالعمالق 
تجميع لهما في الجزائر، في انتظار وصول 
املصنع الفرنسي اآلخر »بيجو« سنة 2018.

و في تعليق على دفتر الشروط الجديد، قال 
أمني  الــســيــارات  فــي ســوق  املختص  الخبير 
املتعلقة بنسبة  زهــانــي: إن »أهــم نقطة هــي 
اإلدماج ، في البداية كانت الحكومة تطالب بـ 
20% على األقل، واليوم خفضت النسبة إلى 
15%، على أن ترتفع إلى 40% ثم 60% بعد 5 

سنوات، لكن هذا يبدو أمرا مستحيال«.
ــه فــي حــديــث مــع »الــعــربــي  وعــلــل زهــانــي رأيـ
ال  الــجــزائــري  االقتصاد  إن  بالقول  الجديد« 
تغطي  مؤهلة  مناولة  شــركــات  شبكة  يملك 
طــلــبــات املــصــنــعــني كــمــا يـــوجـــد فـــي املــغــرب 
الحكومة خفضت  أن  نفسر  وإال كيف  مثال، 
نــســبــة اإلدمـــــاج بــــ 5% لـــو كـــان هــنــاك شبكة 
مناولة كبيرة. وأوضح الخبير الجزائري أن 
»املصنعني سيلجؤون إلى حيل لرفع نسبة 
اإلدمـــاج منها فتح شــركــات مناولة بشراكة 
مع جزائريني كما فعل أحد املصنعني سابقا، 
إلى تعديل شروطها  الحكومة  أو ستضطر 
مجددًا.  وشهد صيف 2017 حربا خفية بني 
رئيس  بقيادة  السابقة  الجزائرية  الحكومة 
الـــــــوزراء عــبــد املــجــيــد تـــبـــون، وبــــني مــصــانــع 

تجميع السيارات، حيث اتهم وزير الصناعة 
بممارسة  املصنعني  محجوب،  بــدة  السابق 
خلفية  على  للسيارات،  املقنع«  »االســتــيــراد 
الــجــزائــر لسيارات  مــن ميناء  تسريب صــور 
مركبة بنسبة 90%. وقررت الحكومة بعدها 
فــتــح تــحــقــيــق، إال أنـــهـــا ســـرعـــان مـــا غــــادرت 
الــوزراء عبد املجيد تبون،  بعد إقالة رئيس 
في أغسطس/آب املاضي. وكانت دراســة قد 
أعدت من طرف وزارة الصناعة قبل شهرين 
قـــد كــشــفــت أن خــســائــر الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة 
للسيارات  املحلي  التجميع  تطبيق  نتيجة 
تقدر بأكثر من 36 مليون دوالر سنة 2016، 
وأكثر من 23 مليون دوالر سنة 2015.  وفي 
األشـــهـــر الــخــمــســة األولــــــى مـــن 2017 قـــدرت 
الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 
16 مليون دوالر، أي ما مجموعه 75 مليون 
دوالر في السنوات الثالث األخيرة. وأضافت 
الـــدراســـة، أنـــه »عــلــى عــكــس مــا كـــان منتظرًا، 
واصــــلــــت الــــــــــــواردات الــــخــــاصــــة بــالــتــجــمــيــع 
والــتــركــيــب ارتــفــاعــهــا فـــي الــســنــوات الــثــالث 
األخيرة، لتصل إلى ما يقارب ملياري دوالر 
مــلــيــار دوالر سنة   1.42 مــقــابــل   ،2016 ســنــة 
سنة  دوالر  مــلــيــون   851 مـــن  ــثـــر  وأكـ  ،2015
2014، وبالنسبة لألشهر الخمسة األولى من 

السنة الحالية فالرقم تجاوز املليار دوالر.
املاضية،  السنة  بــدايــة  الــجــزائــر،  وأخــضــعــت 
ــراد الــــســــيــــارات إلـــــى نــظــام  ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات اســ
ــة كــبــح  ــاســ ــيــ ــن ســ ــمــ »الـــــــرخـــــــص« وذلـــــــــك ضــ
الـــــــــواردات، حــيــث حـــــددت الــكــمــيــة املــســمــوح 
أن  قبل  ألــف وحــدة  باستيرادها بنحو 152 
تقلصها منتصف السنة املاضية إلى 82 ألف 
سيارة تقاسمها 40 وكيال بقيمة ال تتعدى 
الجزائر تستورد  مليار دوالر، بعدما كانت 
في السنوات املاضية 400 ألف وحدة بقيمة 
4 مليارات دوالر سنويا، حسب إحصائيات 
رسمية، في حني لم تمنح رخصا الستيراد 
السنة، وذلــك حتى تستطيع  السيارات هذه 
الجزائر من تسويق  في  الناشطة  العالمات 

السيارات املجمعة محليا.

تونس ــ إيمان الحامدي

املساهمة  فــي  رغبتها  عــن  عبرت 69 شركة محلية ودولــيــة 
ألف  إلنــتــاج  التونسية  الحكومة  تطلقها  مناقصة  أول  فــي 
ميغاوات من الطاقات املتجددة عبر طاقة الرياح أو الطاقة 
إلى  املناقصة  فــرز عــروض  الشمسية. وتستعد تونس بعد 
الشمسية  للطاقة  الــوطــنــي  برنامجها  تنفيذ  فــي  الــشــروع 
املــحــروقــات  فــاتــورة  تقليص  مــن  يمّكنها  الـــذي   2020-2017
بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة. 
إن  الصالحي،  نوفل  الطاقة،  لـــوزارة  الرسمي  الناطق  وقــال 
إلــى دخــول مرحلة طاقة  املناقصة  تونس تتطلع عبر هــذه 
جـــديـــدة تـــقـــوم عــلــى تــثــمــني طـــاقـــة الــشــمــس ورفـــــع محفظة 

االستثمارات في هذا القطاع وخلق آالف فرص العمل.
الوطني  البرنامج  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الصالحي،  وقال 
استثمارات  عبر  مختلفة  بآليات  سينفذ  الشمسية  للطاقة 
حكومية متمثلة في شركة الكهرباء والغاز أو عبر شركات 
خاصة أو في إطار شراكة بني القطاعني الحكومي والخاص، 
مشيرًا إلى أن النصوص القانونية التي تم إصدارها العام 
الــحــالــي هــيــأت األرضـــيـــة لــجــلــب اســتــثــمــارات مــهــمــة للبالد 
ــّدر لــلــطــاقــة نــحــو الــضــفــة  وتــحــويــل تـــونـــس إلــــى قــطــب مـــصـ
الشمالية للبحر املتوسط، ال سيما أن شركات عاملية كبرى 

في القطاع أبدت اهتمامًا باملخطط التونسي، وفق قوله.
وأضاف أن املناقصة تفسح املجال للتنافس بني املؤسسات 
الــراغــبــة فــي تنفيذ مــشــاريــع لــلــطــاقــات املــتــجــددة فــي الــبــالد 
وتختبر مدى جديتهم في ضخ استثمارات في هذا القطاع. 
وفــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي عــبــرت شــركــة »تــــو – نـــور« 
أكبر محطة للطاقة الشمسية  البريطانية عن نيتها تنفيذ 
في العالم على مساحة ال تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة 
الـــبـــالد، بتكلفة مالية  الــصــحــراويــة جــنــوب  رجــيــم مــعــتــوق 
مقدرة بنحو 5 مليارات يــورو.  وقال املستثمر البريطاني، 
الكهربائية  الطاقة  من  جــزء  بتصدير  املشروع سيسمح  إن 
ــيـــة مـــجـــاورة، كما  املــنــتــجــة مــن تــونــس إلـــى عـــدة دول أوروبـ

يــمــّكــن مـــن تــوفــيــر أكــثــر مـــن 10 آالف فــرصــة عــمــل. ووعـــدت 
الشركة البريطانية أن تنجز أعمال البناء في محطة الطاقة 
الشمسية بحلول عام 2019.  ويعتبر الخبير االقتصادي عز 
الدين سعيدان، أن نجاح تونس في بناء أكبر محطة للطاقة 
أن  إلــى  اقتصاديًا، مشيرًا  نوعية  نقلة  العالم  في  الشمسية 
الحكومة مطالبة ببذل مجهودات كبيرة للمحافظة على هذا 
املشروع وتنفيذه في محيط إقليمي يشهد منافسة كبيرة 
لـ  على جلب هــذا الصنف من االستثمارات. وقــال سعيدان، 
ــة وتوفير  الــجــديــد«، إن تخفيف اإلجــــراءات اإلداريـ »العربي 
حــوافــز اســتــثــمــاريــة ســيــســاعــد عــلــى أال تــخــســر تــونــس هــذا 
املشروع، وأن تنجح في إقناع املستثمر البريطاني بإنجازه 
على غرار املغرب التي أخذت أكبر استثمار في أفريقيا في 
 عما 

ً
مــيــدان تــولــيــد الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة، فــضــال

ستجنيه من كبح عجز ميزان الطاقة.  وعلى مدار السنوات 
الــســت املــاضــيــة، شــهــدت الـــبـــالد ارتــفــاعــًا غــيــر مــســبــوق في 
واردات الطاقة بنحو 45%، مع انخفاض في معدل اإلنتاج 
الــتــرويــج ملشروعها  والــغــاز. وفــي سبيل  النفط  مــن  املحلي 
الطاقي، تمكنت تونس من جمع عدد كبير من املستثمرين 
نظمه  منتدى  املتجددة ضمن  الطاقات  في مجال  الدوليني 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــتــوجــيــه أنـــظـــار الــشــركــات الــدولــيــة نحو 
اإلمكانيات التي تملكها تونس لتطوير الطاقات املنتجة من 
الشمس والرياح. ويعتبر املستثمر في الطاقات الشمسية، 
كريم بن فرحات، أن وجود عدد كبير من مستثمرين محليني 
وأجـــانـــب فــي نــــدوة الــطــاقــات املــتــجــددة الــتــي انــتــظــمــت قبل 
 على االهــتــمــام الــدولــي بموقع تونس املتقدم 

ٌ
يــومــني، دلــيــل

وإمكانياتها في مجال الطاقات املتجددة. وأفاد بن فرحات 
القدرة اإلنتاجية للطاقة  أن  الجديد«  لـ »العربي  في حديث 
املستخرجة من الشمس مرتفعة جدًا في الجنوب التونسي، 
يــوم شمسي في  العاملية بنحو 300  النسب  أكبر  وتعد من 
السنة وبمعدل 2000 كيلوات في املتر املربع، مؤكدًا أن البالد 
قــادرة في غضون عقدين على خفض استهالكها من مواد 

الطاقة التقليدية إلى %50.

قطر: العمل النقابي يعّزز حقوق 
العمال ويجذب االستثمارات

الدواجن تدفع ثمن الركودالجزائر تواجه فوضى السيارات: شروط أمام المصنعين
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واصلت قطر خطواتها 
نحو تعزيز حقوق العمال 

عبر السماح بتأسيس لجان 
نقابية، ما سينعكس إيجابًا 

على أصحاب العمل 
واالقتصاد القطري

ممثل لـ »حفتر« متورط 
في تهريب نفط ليبيا

كشفت صحيفة مالطية ذات انتشار واسع 
النقاب عن تورط علي القطراني، ممثل اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر في املجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق في عمليات تهريب الوقود 
الليبي من خالل شرعنة قراصنة التهريب.
وقالت صحيفة »مالطا توداي« ، في تقرير 

موسع، إن مافيا تهريب النفط الليبي من 
ليبيا إلى إيطاليا عبر مالطا حصلت على 

ترخيص قانوني من علي القطراني عضو 
املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على 
خطاب موقع باسم القطراني مكتوب 

اللغتني العربية واإلنكليزية يمنح شركة 
»فهمي سليم بن  »Tiuboda« اململوكة لــ

خليفة« الشهير باسم »ملك التهريب« 
اإلذن ببيع النفط الليبي. وأكدت الصحيفة 

أن القطراني، منح اإلذن لهذه الشركة 
بصفته رئيس لجنة االستثمارات بمجلس 
النواب في خطاب رسمي موقع في 23 من 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، مشيرة 

إلى أن توقيع القطراني، جاء بعد تقارير 
إعالمية منها تقرير الصحيفة األميركية 
آن مارلو، نشرته صحيفة »آسيا تايمز« 
تكشف فيه أن فهمي بن خليفة، من أبرز 

مهربي البشر والنفط الليبي وأنه يعمل مع 
رجال أعمال مالطيني.

معتقلو السعودية 
دفعوا مليارات الدوالرت 

إلطالق سراحهم
يبدو أن صفقة الخروج اآلمن ملعتقلي 

السعودية قاربت على االنتهاء، إذ كشفت 
مصادر لوكالة »بلومبيرغ« االقتصادية 

األميركية، أن األمراء ورجال األعمال 
املعتقلني بفندق »ريتز كارلتون«، بدأوا 

في دفع مبالغ لتسوية القضايا املتهمني 
بالتورط فيها مقابل إطالق سراحهم. 

وأضافت الوكالة أن بعض رجال األعمال 
واملسؤولني املحتجزين في فندق »ريتز 
كارلتون«، وقعوا اتفاقيات مع السلطات 

لنقل جزء من ممتلكاتهم؛ لتجنب املحاكمة 
بالقضايا املتورطني بها.

ولم تكشف »بلومبيرغ« عن حجم األموال 
التي تم التنازل عنها من قبل املوقوفني 

لصالح الخزانة العامة للدولة، لكنها نقلت 
عن املصادر، تأكيدهم أن بعض املحتجزين 

بدأوا في تحويل األموال من الحسابات 
الشخصية بالبنوك إلى حسابات تسيطر 

عليها الحكومة.

القطاع الخاص في 
منطقة اليورو يواصل النمو
واصل القطاع الخاص بمنطقة اليورو النمو 

خالل نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوما 
بجميع املؤشرات االقتصادية، مثل اإلنتاج 

والطلب والعمالة والتضخم، في إشارة 
واضحة إلى ازدهار النمو باملنطقة. وارتفع 

مؤشر مديري املشتريات التصنيعي 
باملنطقة إلى أعلى مستوى له منذ 211 

شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصل 
إلى 60.0 مقابل 58.5 املسجلة في أكتوبر/ 
ا للبيانات الصادرة من 

ً
تشرين األول، وفق

»آي إتش إس ماركت«، أمس. وقال كبير 
االقتصاديني لدى »آي إتش إس ماركت«، 
كريس ويليامسون، إن قراءة آخر مؤشر 

ملديري املشتريات في منطقة اليورو تشير 
إلى ازدهار األعمال التجارية باملنطقة. 

وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة %0.19 
عند 1.1844 أمس.

سنغافورة نحو طرح 
حافالت ذاتية القيادة

تعمل سنغافورة على طرح حافالت من 
دون سائق على طرقها العامة خالل خمس 

سنوات، حيث تقول الحكومة إنها سوف 
تجرب تلك الحافالت في ثالثة أحياء 

جديدة ذات طرق أقل ازدحاما مصممة 
الستيعابها، على أن تستخدم الحافالت 

ملساعدة السكان في التنقل الداخلي والذهاب 
إلى محطات القطار والحافالت القريبة. 

وتأمل سنغافورة املكتظة بالسكان في أن 
تساعدها تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة 

على إحكام قيودها داخل البلد ومعالجة 
نقص القوى العاملة، حيث قال وزير النقل، 
خاو بون وان، أمس، إن تلك املركبات سوف 

تعزز إمكانية الوصول إلى نظام النقل 
العام بشكل كبير، ال سيما بالنسبة  لكبار 

السن، واألسر التي لديها أطفال صغار. 
ومن املتوقع أن تكون الحافالت ذاتية القيادة 

مكملة لخدمات الحافالت التقليدية، حيث 
ستعمل في البداية خارج ساعات الذروة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

300
ــد مــصــدر مــســؤول في  أك
ــزي،  ــرك ــم ــرف قــطــر ال ــص م
السيولة  بتوفير  االلتزام  أمس، 
ــات  ــم ــع الــكــافــيــة مـــن ال
قطر  وتــتــمــتــع  ــة،  ــي ــب األجــن
باإلضافة  قوية  باحتياطيات 
الثروة  صندوق  الستثمارات 
البالغة قيمتها أكثر  السيادي 

من 300 مليار دوالر.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تشهد أســـواق الــدواجــن فــي قطاع غــزة، 
حالة كساد غير مسبوقة، نتيجة تراجع 
عمليات الشراء، ووصلت أسعارها إلى 
األدنى وسجلت 7.5 شيكالت )الدوالر= 
فــي  الـــــحـــــّي،  لــلــكــيــلــو  ــيــــكــــالت(  شــ  3.51
الوقت الذي يخشى فيه مزارعو ومربو 
الدواجن من تكبد خسائر مالية كبيرة 
جـــــــراء تــــواصــــل االنــــخــــفــــاض. ويــعــيــش 
قــطــاع غـــزة الــــذي يــــرزح تــحــت الــحــصــار 
اإلسرائيلي املشدد منذ عام 2006، حالة 
كساد وتراجع كبير في القدرة الشرائية 
ــان نـــتـــيـــجـــة قــــــــــــــرارات الـــســـلـــطـــة  ــكــ ــلــــســ لــ
املــوظــفــني  بـــإحـــالـــة آالف  الــفــلــســطــيــنــيــة 
والخصومات  املبكر  اإلجباري  للتقاعد 
التي تطاولهم وعــدم حل ملف موظفي 
حــكــومــة غــــزة الــســابــقــة الـــذيـــن عينتهم 
ــاب أحـــــــداث 2007.  ــقــ حـــركـــة حـــمـــاس أعــ
ا إلحصائيات املؤسسات الرسمية 

ً
ووفق

االعــتــمــاد على  مــعــدالت  فــإن  والشعبية 
املــســاعــدات اإلغــاثــيــة تــجــاوزت 80% من 
تـــعـــداد الــســكــان الــــذي تـــجـــاوز مليوني 
 عن ارتفاع معدالت 

ً
مواطن غزي، فضال

 %60 عاطل،  مليون  ربــع  لنحو  البطالة 
منهم من الشباب.

ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــيــ ــتــ ــبـــت أزمــــــــة الــ ــبـ وتـــسـ
ــفــــاض عـــــدد ســــاعــــات وصـــولـــهـــا،  وانــــخــ
خـــالل الــشــهــور املــاضــيــة إلـــى 4 ســاعــات 
يزيد،  أو  12 ســاعــة فصل  مقابل  وصــل 
فــي إحــجــام الغزيني على شــراء اللحوم 
تعرضها  خشية  وتخزينها  والــدواجــن 
لــلــتــلــف بـــالـــرغـــم مــــن تــــدنــــي أســـعـــارهـــا 
بــشــكــل واضــــــح. ويـــقـــول الـــتـــاجـــر وأحـــد 
»العربي  لـ  الدواجن، منذر عبيد،  مربي 
الجديد« إن الواقع الحالي سيئ للغاية 
نـــــظـــــًرا النــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الـــــدواجـــــن 
التشغيلية  لــلــتــكــلــفــة  مــراعــاتــهــا  ــــدم  وعـ
واإلنتاجية للكيلو الواحد والتي تصل 

الواحد  للكيلو  9.5 شيكالت  إلــى   9 مــن 
في الوقت الذي يباع حاليًا للمستهلكني 
ــواكـــل ونـــصـــف شــيــكــل فــقــط.  بــســبــعــة شـ
ويوضح عبيد أن تكلفة أسعار الدواجن 
ــقــــدم الــــوقــــت فــــي فــصــل  ــفـــع كـــلـــمـــا تــ تـــرتـ
التدفئة  لتوفير  للحاجة  نــظــًرا  الــشــتــاء 
ــوازم الـــتـــي تــســاهــم  ــلــ ــيـــره مـــن الــ لــهــم وغـ
فــي ارتــفــاع الــنــفــقــات اإلنــتــاجــيــة للكيلو 
غـــرام الــواحــد مــن الـــدواجـــن، مــا يتطلب 
على  للحفاظ  الرسمية  األطـــراف  تدخل 
مــصــالــح املــربــني واملــســتــهــلــكــني. ويــؤكــد 
عــلــى أن الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــغــزيــني في 
لــم يمر  إذ  الحالية ضعيفة جــًدا  الفترة 
عــلــيــهــمــا خــــالل فــتــرة عــمــلــه وأبـــيـــه منذ 
ثـــالثـــني عـــاًمـــا فـــي هــــذا املـــجـــال شــهــران 
ــوء، مــــا يــتــســبــب بــتــعــرضــهــم  ــســ بـــهـــذا الــ
التكلفة  يــراعــي  ال  الــبــيــع  كـــون  لخسائر 
العامة التي يتحملونها وبقية أصحاب 
ــزارع الــدواجــن. ويــنــوه الــتــاجــر الغزي  مـ
ــبـــط األســـــعـــــار بــشــكــل  ــــى ضــــــــرورة ضـ إلــ
يضمن وصــولــهــا مــا بــني 10.5 إلـــى 11 
 لــلــكــيــلــو غــــرام الـــواحـــد وهــــو ما 

ً
شــيــكــال

يـــنـــاســـب املــــربــــي واملــســتــهــلــك عـــلـــى حــد 
ســـواء، ال سيما وأن اإلقــبــال على شــراء 
الــــدواجــــن ال يـــكـــون مــرتــفــًعــا إال يــومــي 
الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع. 
ــاج الـــحـــيـــوانـــي  ــ ــتـ ــ أمـــــا مـــديـــر دائــــــــرة اإلنـ
بوزارة الزراعة، طاهر أبو حمد، فيرجع 
أســــبــــاب تــــدنــــي أســــعــــار الـــــدواجـــــن إلـــى 
ضــعــف الــقــوة االســتــهــالكــيــة والــشــرائــيــة 
القطاع نتيجة للظروف  للمواطنني في 
املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة بــفــعــل خــصــومــات 
من  التقاعد وغيرها  وقــــرارات  الــرواتــب 
ــاب االقـــتـــصـــاديـــة. ويـــوضـــح أبــو  ــبــ األســ
حمد لـ »العربي الجديد« أن االستهالك 
الــدواجــن  مــن  الــقــطــاع  لسكان  الطبيعي 
ــا ألكـــــثـــــر مــــــن 2.5  ــ ــرًيـ ــ ــهـ ــ كــــــــان يــــصــــل شـ
مــلــيــون دجــاجــة، إال أن الــفــتــرة األخــيــرة 
في  االنخفاض  من  كبيرة  شهدت حالة 

االستهالك إلى أقل من مليوني دجاجة 
فــقــط بـــالـــرغـــم مـــن انـــخـــفـــاض األســـعـــار. 
ويــضــيــف املـــســـؤول الــحــكــومــي بــغــزة أن 
التراجع يعود كذلك إلى زيادة الكميات 
ــدم  املـــعـــروضـــة فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة وعـ
قــــدرة املـــربـــني واملــــزارعــــني عــلــى تصدير 
ــل الــتــخــلــص  ــن لـــلـــخـــارج مـــن أجــ ــدواجــ الــ
مــن حــجــم الــفــائــض املــوجــود لــديــهــم في 
ــشــــراء.  ــنــــني عـــلـــى الــ ــام املــــواطــ ـــل إحــــجــ ظـ
ويــشــيــر أبـــو حــمــد، إلـــى أن أحـــد أســبــاب 
زيادة الكميات املعروضة يعود لنجاح 
الــتــربــيــة الــفــاعــلــة لــلــدواجــن فــي الــقــطــاع 
وانخفاض معدالت نفوقها ألقل من %5 
مــقــارنــة مــع الــســنــوات املــاضــيــة، وبفعل 
التي بات املربون وأصحاب  اإلجـــراءات 
أبو  ويــنــوه  باتخاذها.  يقومون  املـــزارع 
أن هناك تراجعًا واضحًا في  إلــى  حمد 
شـــراء املــطــاعــم الــغــزيــة للحوم الــدواجــن 
فــي الــفــتــرة األخــيــرة جـــراء حــالــة الــركــود 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــســكــان  ــفـــاض الــ وانـــخـ
الــقــطــاع املــحــاصــر لــلــعــام الـــحـــادي عشر 
ــًرا الســـتـــمـــرار تــدنــي  ــتـــوالـــي، نـــظـ عــلــى الـ

أوضاعهم املعيشية واالقتصادية.
ــراءات التي اتخذتها وزارتــه  وعــن اإلجـ
لضبط األسعار والحفاظ على مصالح 
ــربـــني وحـــمـــايـــة املــســتــهــلــكــني، يــشــدد  املـ
املسؤول بوزارة الزراعة على أنهم منعوا 
إدخال أجزاء الدجاج عبر معبر كرم أبو 
إلى  باإلضافة  للقطاع،  التجاري  سالم 
خفض كميات بيض الدجاج املخصب 
لضمان ضبط األســعــار. وأطــلــق مربو 
ــدار األيـــام  الـــدواجـــن مــنــاشــدات عــلــى مــ
التي  الصعبة  الفترة  لتجاوز  املاضية 
أسعار  انــخــفــاض  ظــل  فــي  يعيشونها، 
الدواجن الحية، وقلة البيع، ما ينعكس 
سلبًا عليهم، وخاصة في ظل التزامهم 
ــد ثـــمـــن األعـــــــالف والــصــيــصــان  ــتـــوريـ بـ
ــــف األخــــــــــــــرى لــــلــــمــــورديــــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ

الرئيسيني.

تقارير عربية

تنمية

غزةنقل

تونس

دخلت سوق السيارات 
بالجزائر مرحلة عدم 

استقرار منذ 2014

ــان  ــنـ ــبـ ــــرف لـ ــــصــ ــم مــ ــ ــاكــ ــ قـــــــــال حــ
املـــركـــزي، ريــــاض ســـالمـــة، أمــس 
ــنــقــدي  ال الـــتـــأثـــيـــر  الـــخـــمـــيـــس، إن 
الناجم عن األزمــة السياسية في 
لبنان ما زال محدودًا، وإن هناك 

استقرارًا نقديًا.
جــاءت تصريحات سالمة خالل 
املؤتمر املصرفي العربي السنوي 
يــوم من  املنعقد في بيروت، بعد 
اللبناني  ــوزراء  ــ ــ ال رئــيــس  تعليق 
ســعــد الــحــريــري اســتــقــالــتــه، مما 
خفف من حدة األزمة السياسية.

الذي  الدولي  التمويل  وقال معهد 
يــوجــد مــقــره فـــي واشــنــطــن، في 
الحالي  التوتر  إن  حديث،  تقرير 
امتد  إذا  لكن  مؤثر،  غير  بلبنان 
لفترة طويلة ستكون له تداعيات 
اللبناني.  االقتصاد  خطيرة على 
لبنان  يتمكن  أن  املــعــهــد،  وتــوقــع 
ــواء املـــخـــاطـــر املــحــتــمــلــة  ــتــ مـــن احــ
اللبنانية  واملــصــارف  الليرة  على 
عـــلـــى املــــــدى الـــقـــصـــيـــر، وهـــــو مــا 
حدث بالفعل خالل األيام القليلة 

املاضية.

تأثير محدود 
ألزمة لبنان 
على النقد
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

البريطاني  االقــتــصــاد  سيعاني 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــعـــوبـــات وهـــو 
يـــتـــجـــه لــــلــــخــــروج مـــــن أوروبــــــــــا، 
ــتـــصـــادي وتــعــثــر  وســــط تــبــاطــؤ الــنــمــو االقـ
مــفــاوضــات الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي 
وفي  اإلنتاجية.  معدل  وتــدنــي  »بريكست« 
ــذه الـــصـــعـــوبـــات،  أولــــــى املـــــؤشـــــرات عـــلـــى هـــ
ــراجـــع حــجــم االقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي إلــى  تـ
املركز السادس في ترتيب أكبر االقتصادات 
بالعالم في عام 2017، حسب ما ذكر وزير 
إن  الــخــزانــة فيليب هــامــونــد، لشبكة »ســـي 
أمــس. واعــتــمــادا على بيانات صندوق  إن« 
ـــت بعد 

ّ
ــإن بــريــطــانــيــا حـــل الــنــقــد الــــدولــــي، فــ

الناتج  بلغ حجم  إذ  التصنيف،  فرنسا في 

الفرنسي 2.575 تريليون  املحلي اإلجمالي 
دوالر، في حني بلغ الناتج املحلي اإلجمالي 

لبريطانيا 2.565 تريليون دوالر.
أنه  إلــى  البريطانية  الخزانة  وزارة  وتشير 
على الــرغــم مــن صغر الــفــارق، إال أن فرنسا 

لتتجاوز  املقبل  الــعــام  فــي  موقفها  ستعزز 
األولـــى  لــلــمــرة  بــريــطــانــيــا  بــذلــك منافستها 
لــلــوزيــر هــامــونــد،  ــًا  ــقـ ــام 2013. ووفـ مــنــذ عــ
حــادًا  تباطؤًا  الرسمية  اإلحــصــاءات  تظهر 
في النمو االقتصادي في بريطانيا بسبب 
ــــي،  إجـــــراءات الـــخـــروج مــن االتـــحـــاد األوروبـ
وتــــــراجــــــع قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه اإلســــتــــرلــــيــــنــــي، 
ــاق االســـتـــهـــالكـــي، وســط  ــفــ ــفـــاض اإلنــ وانـــخـ

تزايد في األسعار. 
الدولي  النقد  صــنــدوق  تصنيفات  وحسب 
لعام 2017، تحتل الواليات املتحدة املرتبة 
)الناتج  العالم  فــي  اقتصاد  كــأقــوى  األولـــى 
دوالر(،  تــريــلــيــون   19.4 اإلجــمــالــي  املــحــلــي 
دوالر(،  ــلـــيـــون  تـــريـ  11.9( الــــصــــني  تــلــيــهــا 
دوالر(،  تــريــلــيــونــات   4.9( ثــالــثــًا  والـــيـــابـــان 
أملانيا رابعًا )3.7 تريليونات  بينما جاءت 
دوالر(. وشهد النمو االقتصادي البريطاني 
تــراجــعــًا بسبب الــقــلــق مــن تــبــعــات الــخــروج 
من االتــحــاد األوروبـــي )بريكست(، لكن في 
يــبــدو أن مــفــاوضــات »بريكست«  الــواقــع ال 
ــدة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، بــل  ـــيــ ــوحـ ــــي املـــشـــكـــلـــة الــ هـ
الضعيف  املستوى  من  كذلك  البالد  تعاني 
الــصــداع لوزير  لإنتاجية، وهــو ما يسبب 
الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة هــامــونــد ويـــحـــد من 

قدرته على املناورة في تمويل اإلنفاق. 
ووفـــقـــًا ألرقــــــام نــشــرتــهــا مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية االقتصادية )OECD( يوم اإلثنني، 
فقد بلغ معدل نمو إجمالي الناتج املحلي 
املعدل  وهــو   ،%1.5 بريطانيا  فــي  السنوي 

مأزق اقتصاد 
المملكة

متسوقون في 
متجر سيلفريدج 

)Getty( بلندن
»بريكست«  تعثر مفاوضات  بريطانيا مع  المالية على  الصعوبات  تتزايد 
على  المؤشرات  أولى  وفي  بريطانيا.  مع  التجارية  بالترتيبات  الخاصة 
هذه الصعوبات فقدت بريطانيا مركزها الخامس، من حيث  الحجم 

االقتصادي لصالح فرنسا

تدني معدل 
اإلنتاجية البريطانية 

من 2 إلى 1.6% ينعكس 
على حسابات الموازنة

التوحيد سيعمل 
على معالجة التضخم 

واالحتياطي النقدي 
وسعر الصرف

اليورو يستفيد من 
توقعات إيجابية بشأن 

النمو االقتصادي

بريطانيا تفقد 
المركز الخامس 

لصالح فرنسا

)Getty( غالء فاحش بسبب فوضى السياسة النقدية)Getty( متعاملون بسوق الصرف في وول ستريت

املركزي  املــصــرف  عمل  لتوحيد  ليبيا  تتجه 
املنقسم حاليًا بني شرقي البالد في بنغازي 
ـــدى  ــبــــالد فــــي طـــرابـــلـــس. وأبــ وبـــــني غـــربـــي الــ
مصرف  إدارة  مجلس  رئيس  الــحــبــري،  علي 
لــيــبــيــا املــــركــــزي بــالــبــيــضــاء )شـــــرق الـــبـــالد(، 
انــعــقــاد اجتماع  مــوافــقــتــه عــلــى تلبية دعـــوة 
البنك  مــع  بــالــشــراكــة  املــصــرف  لتوحيد عمل 
املركزي في طرابلس. وأوضــح علي الحبري 
فــي بــيــان وزع مــســاء األربـــعـــاء: »لــقــد تلقينا 
دعــوة مجلس  الرئاسي بشأن  املجلس  بيان 
فــي  لـــالنـــعـــقـــاد  ــــزي،  ــركـ ــ املـ بـــاملـــصـــرف  اإلدارة 
يكون محورها  برئاسته،  استثنائية  جلسة 
الرئيسي، اعتماد السياسة النقدية، ملواجهة 
املشاكل القائمة، وعلى رأسها سياسة سعر 
الصرف ومشكلة السيولة والعرض النقدي، 
والواقع التضخمي املصحوب بتدهور القوة 

الشرائية للدينار الليبي«.
وتـــابـــع، وحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة شينخوا 
أمـــس، »ولـــن يــتــردد أعــضــاء مجلس اإلدارة 
ــي عـــقـــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة بــرئــاســتــكــم،  فــ
ــا يـــلـــزم مـــن إجــــــــراءات مـــن شــأنــهــا  ــاذ مـ التـــخـ
تــصــحــيــح املــــســــار«. وحــــدد الــحــبــري هــدفــني 
املستوى  استقرار  وهما  أولوياته،  سلم  في 
العام لألسعار، ويتضمن ذلك سعر الصرف 
والتضخم، إضافة إلى سالمة املراكز املالية 
لــلــقــطــاع املـــصـــرفـــي، وأبـــــرز مــظــاهــر الــنــقــص 
الــحــاد فــي الــســيــولــة الــنــقــديــة، وانــعــكــاســاتــه 

ــابـــل الـــــيـــــورو والــــني  ــقـ ــفـــض الــــــــــدوالر مـ انـــخـ
أمــس،  التي جــرت،  التعامالت  فــي  الياباني 
احتماالت  لندن، وســط  في  الصرف  بسوق 
تــأجــيــل رفــــع الـــفـــائـــدة األمـــيـــركـــيـــة، وحــســب 
»رويترز« فقد المس الدوالر أدنى مستوى 
له في شهرين مقابل الــني، أمــس الخميس، 
حيث  انخفض في تعامالت الظهيرة، بعد 
االحتياط  أحــدث اجتماع ملجلس  ما كشف 
الفدرالي )البنك املركزي األميركي( أن بعض 
صناع السياسات قلقون من استمرار تدني 
مــســتــوى الــتــضــخــم. وهـــو مــا يــشــكــل ضربة 

ملؤيدي تشديد السياسة النقدية. 
وهبط الـــدوالر إلــى 111.07 ينًا وهــو أدنــى 
مــســتــوى مــنــذ 18 ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وصعد 
الـــــدوالر عـــن هـــذا املــســتــوى فـــي وقـــت الحــق 
يــنــًا  املـــعـــامـــالت 111.29  أحــــــدث  فــــي  ــغ  ــلـ وبـ
مرتفعًا 0.1% عن الجلسة السابقة. وكانت 
ــد انـــخـــفـــضـــت نــحــو  ــ ــيــــة قـ ــيــــركــ ــلـــة األمــ الـــعـــمـ

1.1% مقابل الــني، يــوم األربــعــاء، وهــو أكبر 
انــخــفــاض يــومــي لـــه مــنــذ مــنــتــصــف مــايــو/ 
أيــــار. وتــراجــع مــؤشــر الــــدوالر الـــذي يقيس 
أداء الــورقــة الــخــضــراء مــقــابــل ســلــة عمالت 
ــــى مــســتــوى خــــالل شــهــر عــنــد 93.160  ألدنـ
فــي وقــت ســابــق، أمــس الخميس، ثــم قلص 

املؤشر خسائره ليسجل 93.216. 
دوالر   1.1830 إلـــى   %0.1 ــيـــورو  الـ وصــعــد 
مقتربًا من أعلى مستوى، خالل شهر، عند 
1.1862 دوالر الذي سجله، األسبوع املاضي. 

ــر إعــــــالن مــحــضــر  ــ ــع تــــراجــــع الــــــــدوالر إثـ ــ ومـ
غالبية  صعدت  األميركي  املــركــزي  اجتماع 
عمالت األسواق اآلسيوية الناشئة بما في 
الــيــورو في  الــيــوان الصيني. واستفاد  ذلــك 
صعوده أمام الدوالر من توقعات بانتعاش 
أداء منطقة اليورو. وفي هذا الصدد، أظهر 
مسح  أمس، أن نمو أنشطة شركات منطقة 
الــيــورو يــزدهــر بــقــوة مــع اقــتــراب الــعــام من 
البنك  اتخذها  التي  الخطوة  بدعم  نهايته 
املــــركــــزي األوروبــــــــــي، فــــي الـــشـــهـــر املـــاضـــي، 

باإلعالن عن تقليص حوافزه النقدية. 
وتجاوز املسح الذي يغطي قطاعي الخدمات 
والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، أكــثــر الــتــوقــعــات 
الــرأي التي أجرتها  تفاؤاًل في استطالعات 
رويترز، وسطع نجم منطقة اليورو بشكل 
عام  فــي  االقتصادية  الساحة  على  مفاجئ 
تجاوزت  نمو  مــعــدالت  2017، حيث حققت 
مــؤشــرات مستقبلية  بينما تشير  أقــرانــهــا، 
في أحدث مؤشر ملديري املشتريات إلى أن 

االتجاه الصعودي ما زال يتمتع بالزخم. 
وقـــفـــزت الـــقـــراءة األولـــيـــة ملــؤشــر »آي.اتـــــش.

ــاركــــت« املــجــمــع ملـــديـــري املــشــتــريــات  اس مــ
فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو إلــــى 57.5 فـــي الــشــهــر 
الـــجـــاري، وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ إبــريــل/ 
مــتــوســط  وتـــــجـــــاوزت   ،2011 عـــــام  نـــيـــســـان 
الــتــوقــعــات فــي اســتــطــالع أجــرتــه »رويــتــرز« 
ة  بــــعــــدم تــســجــيــل تـــغـــيـــر يــــذكــــر عــــن الــــقــــراء
عند  األول  أكتوبر/تشرين  لشهر  النهائية 
56.0. ويفصل مستوى الخمسني نقطة بني 
مديري  مؤشر  وتجاوز  واالنكماش.  النمو 
ــــذي يــغــطــي قـــطـــاع الــخــدمــات  املــشــتــريــات الـ
أيضًا جميع  املنطقة  اقتصاد  املهيمن على 
ــــرز، حــيــث  ــتـ ــ الـــتـــوقـــعـــات فــــي اســـتـــطـــالع رويـ
ارتــفــع مــن 55.0 فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
إلى 56.2 وهو أعلى مستوى في ستة أشهر 
وأعـــلـــى مـــن مــتــوســط الــتــوقــعــات بتسجيل 

زيادة محدودة للغاية إلى 55.1.
)العربي الجديد، رويترز(

الــواضــحــة على مــعــانــاة الــنــاس. مــن جانبه، 
الرئاسي  الــســراج رئيس املجلس  وجــه فائز 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، مــســاء 
أمـــس، دعـــوة لرئيسي املــصــرف املــركــزي في 
طــرابــلــس والــبــيــضــاء، لــعــقــد اجــتــمــاع عاجل 

لتوحيد العمل. 
وقـــال الـــســـراج، فــي بــيــان صــحــافــي، »فـــي ظل 
االنـــقـــســـام الــســيــاســي الــــحــــاد، وانــعــكــاســاتــه 
ويأتي  الــســيــاديــة،  املــؤســســات  على  السلبية 
عــلــى رأســـهـــا مــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي، حيث 
واقتصادية  مالية  أزمـــة  فــي  انقسامه  اســهــم 
ــانــــاة الــلــيــبــيــني،  ــــي مــــعــ مـــتـــفـــاقـــمـــة، تـــجـــلـــت فـ
ووقوفهم في طوابير طويلة أمام املصارف، 
إلى  ذلــك  وأدى  لنا جميعًا،  فــي مشهد مؤلم 
ــــار وارتـــــفـــــاع نــســبــة الــتــضــخــم،  ــعـ ــ غـــــالء األسـ

واهتزاز الثقة في النظام املصرفي«.
ــــع »أنـــــاشـــــد الــــصــــديــــق الـــكـــبـــيـــر وعـــلـــي  ــابـ ــ وتـ
ــاء إلـــى مــســتــوى املــســؤولــيــة  ــقـ الــحــبــري، االرتـ
الــوطــنــيــة والــبــعــد عــن الــخــالفــات السياسية 
والــشــخــصــيــة، بــعــقــد اجــتــمــاع ملــجــلــس إدارة 
املــــصــــرف املــــركــــزي بــشــكــل عـــاجـــل األســـبـــوع 
الــرئــاســي، التخاذ  املــقــبــل، وبــرعــايــة املجلس 
التدابير والقرارات لتوحيد املصرف، ووضع 
وأزمة  الصرف  ملعالجة سعر  نقدية  سياسة 

السيولة ودعم الدينار«.
وأشار رئيس املجلس الرئاسي، إلى أن »دواًل 
عـــديـــدة مــــرت وتــمــر بـــأزمـــات خــانــقــة، لكنها 
تـــضـــع عـــبـــر مـــصـــارفـــهـــا املـــركـــزيـــة ســيــاســات 
األزمـــة، وهذا  نقدية رشــيــدة، ملعالجة وإدارة 

مـــا نــطــلــبــه ونــتــوقــعــه مـــن مــصــرفــنــا الـــيـــوم«. 
ويــوجــد فــي ليبيا مصرفان مــركــزيــان، األول 
في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف 
بـــه املــجــتــمــع الـــدولـــي وتـــذهـــب إلــيــه إيـــــرادات 
الــنــفــط  والــثــانــي فــي الــبــيــضــاء شـــرق الــبــالد، 
»الــبــنــك املـــركـــزي  يــصــفــه املــجــتــمــع الـــدولـــي بـــ
املــوازي« رافضة االعتراف به. وهاجم ديوان 
الحكومي(  الرقابة  )جهاز  الليبي  املحاسبة 
إدارة مصرف  عديدة، مجلس  مناسبات  في 
ليبيا املـــركـــزي فــي طــرابــلــس، واتــهــمــه بعدم 
تــطــبــيــق إجــــــراءات اقــتــصــاديــة اســتــرشــاديــة، 

للتقليل من اإلنفاق العام.
الليبي،  النقد األجنبي  وتقلصت احتياطات 
خــــالل الـــســـنـــوات األربـــــع املـــاضـــيـــة، وســجــلــت 
دوالر،  مليار   140 تخطت  بقيمة  انخفاضًا 
بــســبــب إغـــــالق الـــحـــقـــول واملــــوانــــئ الــنــفــطــيــة 
املتكررة، وانخفاض أسعار النفط في السوق 
ــــوان،  يــــوم الــثــالثــاء،  ــديـ ــ الــعــاملــيــة. وأصـــــدر الـ
كبار مسؤولي  اثنني من  إيقاف  قــرارًا بشأن 
البنك املــركــزي فــي طــرابــلــس، بــدعــوى إســاءة 

استعمال سلطتهما الوظيفية.
الخالفات  أزمــة نقدية بسبب  ليبيا  وتــواجــه 
الــســيــاســيــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى املــؤســســات 
الــوطــنــيــة، ويــــرى خـــبـــراء أن لــيــبــيــا قـــد تفقد 
تــمــامــًا أي احــتــيــاطــي خــــالل أربـــــع ســـنـــوات، 
إذا لــم تــتــالف الــبــالد الــتــجــاذبــات السياسية 
املليشيات  حكم  وتنهي  األهــلــي  واالحـــتـــراب 
ــنـــوات.  ــثـــر مــــن ســــت سـ ــــذي أرق الــــبــــالد ألكـ الــ
وذلــــك وفــقــًا ملــا نــبــهــت لــه املــنــظــمــات الــدولــيــة 
وعــلــى رأســهــا البنك الــدولــي الـــذي أشـــار إلى 
أن احــتــيــاطــات ليبيا مــن الــنــقــد األجــنــبــي قد 
تــنــفــد إذا تــواصــلــت االضـــطـــرابـــات الــتــي أدت 
إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف 
برميل بني 2012 و2015 بعد أن كان اإلنتاج 
»الــثــورة« 1.6 مليون برميل يوميًا مما  قبل 
ــك الــــوقــــت بــتــوفــيــر  ــ ســـمـــح لــلــســلــطــات فــــي ذلـ

احتياطي أجنبي ضخم.
)العربي الجديد(

الدوالر يفقد قوة الدفعليبيا تتجه لتوحيد عمل المصرف المركزي

األبطأ بني الدول الصناعية السبع الغنية، 
ــا وأملــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا  ــرنـــسـ وهـــــي كـــنـــدا وفـ
والــيــابــان وبــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة.  
بريطانيا  هبطت  املنظمة،  تقرير  وحــســب 
مـــن ثــانــي أعــلــى مــوقــع فـــي نــمــو املــجــمــوعــة 
عـــام 2016، إلـــى آخــرالــتــرتــيــب. وكـــان معدل 

نسبتي نمو باإلنتاجية أكثر من بريطانيا، 
رغم أن بريطانيا متفائلة بالهبوط الكبير 
في  بنظيراتها  مقارنة  البطالة،  مــعــدل  فــي 
مجموعة الــســبــع الــغــنــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
أن نــســبــة الــعــاطــلــني مـــن الــعــمــل فـــي فرنسا 
أكثر  تبلغ  بريطانيا، حيث  فــي  منها  أكــبــر 

اإلنــتــاجــيــة الــبــريــطــانــي يــنــمــو بــنــســبــة %2 
ســنــويــًا، لــكــن مــعــدل الــنــمــو هــبــط، وحــســب 
إلــــــى %1.6.  ــة،  ــيــ ــزانــ ــيــ املــ مـــكـــتـــب  ــرات  ــديــ ــقــ تــ
وجــعــلــت أرقــــــام اإلنـــتـــاجـــيـــة تــهــبــط بــدرجــة 
كبيرة وتهدد نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
لــلــبــالد.  وســجــل اقــتــصــادا أملــانــيــا وفرنسا 

مـــن 10%، حــســب اإلحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة 
السبة  بينما  األوروبــــي،  االتــحــاد  ملفوضية 
فـــي بــريــطــانــيــا تــبــلــغ 4.3%، وهــــي األدنــــى 
الــنــســبــة  عـــامـــًا، إال أن هــــذه  مــــدى 42  عــلــى 
زيــادة  فــي  بريطانيا  تساعد  لــم  املنخفضة 
معدل االستثمار في االقتصاد كما ينبغي. 

وهو  البريطانية،  امليزانية  مكتب  أن  يذكر 
الرسمية، وضع  مكتب مراقبة اإلحصاءات 
اتـــه لــلــســنــوات الــســت املــقــبــلــة على  إحـــصـــاء
افـــتـــراض أن اإلنــتــاجــيــة ســتــعــود ملــســارهــا 
املكتب في  بالنمو بمعدل 2%. وتوقع هــذا 
مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، أن تــنــمــو اإلنــتــاجــيــة 
بمعدل 0.2% خالل السنوات الـ5 املقبلة. لكن 
يبدو أن املكتب سيضطر لتعديل توقعاته 
ما  1.6%، وهــو  إلــى نسبة  اإلنتاجية  لنمو 
يعني أن التوقعات الجديدة لإحصائيات 
الفترة  خــالل  جميعها  ستتغير  الحكومية 
ــد املــســتــشــار  ــ ــذا الــــصــــدد أكـ ــ املـــقـــبـــلـــة.  فــــي هـ
يونغ  آنــد  إرنست  االقتصادي في مؤسسة 
لتدقيق الحسابات في لندن، هوارد آرتشير، 
الخزانة  وزيــر  يواجهها  التي  »املشكلة  أن  
هاموند هي أن مكتب مسؤولية امليزانية قد 
أعلن أنه سيقلل توقعاته حول اإلنتاجية«.

 وأضـــــــــاف »تــــوقــــعــــات املـــكـــتـــب حــــــول نــمــو 
ــــور لـــن تــظــل على  اإلنــتــاجــيــة تــعــنــي أن األمـ
مـــا هـــي عــلــيــه، وأن األرقــــــام املــالــيــة الــعــامــة 
ســـتـــعـــدل لـــألعـــلـــى عـــلـــى املـــــــدى املـــتـــوســـط، 
كــمــا أنــــه ســيــخــفــض تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو، بما 
للحكومة«.  الضريبية  الــعــوائــد  على  يــؤثــر 
وأضاف أن هاموند سيكون لديه أموال أقل 
ليتصرف بها في امليزانية. وكانت صحيفة 
في  تــوقــعــت  قــد  البريطانية  غـــارديـــان«  »ذا 
تقريرها أمــس، أن وزارة الخزانة ستحتاج 
القتراض 90 مليار إسترليني لتلبية حجم 
اإلنفاق في امليزانية التي أعلنت عنها يوم 
األربعاء املاضي. ويذكر أن بريطانيا تواجه 
قــضــيــة تـــســـويـــة فــــاتــــورة بـــريـــكـــســـت، حــيــث 
يطالب االتــحــاد األوروبـــي بمبلغ 60 مليار 
مبلغا  بريطانيا  تعرض  فيما  إسترليني، 
ــل يــبــلــغ 40 مــلــيــار اســتــرلــيــنــي، وهــــو ما  أقــ

يرفضه االتحاد. 
وفي حال رفض االتحاد األوروبي للعرض 
البريطاني في اجتماع منتصف ديسمبر/

كانون األول املقبل، فإن بريطانيا ستضطر 
ــــذي تــطــالــب  ــع املــبــلــغ الـ لــلــمــوافــقــة عــلــى دفــ
بـــه املــفــوضــيــة حــتــى ال تـــؤجـــل مــفــاوضــات 
الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة إلـــى أكــثــر مـــن ذلـــك، 
العامة  للموازنة  إرهــاقــًا  يمثل  قد  ما  وهــو 
املــتــحــدة.  وكـــان وزيـــر الخزانة  فــي اململكة 
أنه  األربــعــاء  ميزانية  في  أعلن  البريطاني 
ألف   300 وبناء  اإلسكان  يريد حل مشكلة 
منزل جديد سنويًا ملعالجة أزمة املساكن، 
ــنـــالـــك شـــكـــوكـــا فــــي أن يــتــمــكــن مــن  لـــكـــن هـ

تحقيق هذا الهدف.

تيريزا  البريطانية،  الـــوزراء  رئيسة  البريطاني،  المال  حي  عمدة  نصح 
فاتورة  لتسوية  ستدفعه  الذي  بالمبلغ  كثيرًا  االهتمام  بعدم  ماي، 
كبيرًا  ليس  ــك  ذل ألن  »بريكست«، 
دول  مع  المتاجرة  بمزايا  مقارنة 
مسؤول  وقال  األوروبــي.  االتحاد 
الترتيبات  هو  األهم  إن  المال،  حي 
التجارية لبريطانيا في ما بعد فترة 
ــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي.  ال
والشركات  المصارف  أن  ويــذكــر 
من  تتخذ  التي  العالمية  المالية 
لندن مقرًا لها تتخوف من فقدان 

»جواز المرور التجاري«. 

حي المال

مال وسياسة

تتجه ليبيا لتوحيد عمل 
المصرف المركزي الذي بات 

نهبًا لانقسامات السياسية 
وتهديد المليشيات، حيث 

تدير قوات الجنرال حفتر 
مصرفًا موازيًا في طرابلس
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رؤية

عبد التواب بركات

بعد استحواذه على بحيرة البردويل شمال سيناء والتضييق على 
الجودة  ذات  أسماكها  على  االستيالء  في  طمًعا  فيها،  الصيادين 
والــســمــعــة الــعــاملــيــة، ســيــطــر الــجــيــش املــصــري عــلــى مــزرعــة »بــركــة 
غــلــيــون« أكــبــر مــزرعــة لــالســتــزراع الــســمــكــي فــي الــشــرق األوســـط 
شمال  الشيخ،  كفر  بمحافظة  مطوبس  بمركز  والواقعة  وأفريقيا 
العاصمة القاهرة.  وقد تأكد أن انحراف الجيش املصري عن مهامه 
ضبط  فــي  وإخفاقه  القتالية  العمليات  على  التدريب  فــي  األصلية 
األمــن في سيناء من قبل مثل كل  الغربية مؤخًرا وحفظ  الحدود 
املقاوالت  االستثمار في  إلى  وانزالقه  العالم،  الوطنية في  الجيوش 
ورصــــف الــطــرق وإنـــشـــاء الــكــبــاري، وصــنــاعــة املــكــرونــة وخــدمــات 
أو  لم يكن طمًعا  السمكي،  الزراعية واالســتــزراع  النظافة والصوب 

تعطشا ًمن قادته، بل كان بأوامر مباشرة منه. 
ينفي تهمة عسكرة  أن  السيسي  الجنرال عبدالفتاح  ا حاول 

ً
وعبث

واستيالء  غليون  بركة  فــي  الضخم  السمكي  االســتــزراع  مــشــروع 
»ما يصحش  الخاص  بأسلوبه  يقول  وهو  عليها  املسلحة  القوات 
أن احــنــا نــقــول ده جــيــش«، وقـــد تــبــني أن إنــشــاء الــشــركــة الوطنية 
الهندسية  بالهيئة  وإلحاقها  املائية،  واألحياء  السمكي  لالستزراع 
للقوات املسلحة بمجرد توليه الحكم منتصف 2014، كان من بنات 
أفكاره وتوجيهاته، وهو السر الذي أذاعه اللواء حمدي بدين رئيس 
الشركة في حفل افتتاح مشروع االستزراع السمكي ببركة غليون.

ــإن كل  ــة، فـ ــزرعـ ومــهــمــا أنــكــر الــســيــســي اســتــيــالء الــجــيــش عــلــى املـ
تب عليها 

ُ
الالفتات في املزرعة وعلى أبواب مصانع الثلج والفوم قد ك

الوطنية  الشركة  الوطنية،  الخدمة  الدفاع، جهاز مشروعات  »وزارة 
لالستزراع السمكي واألحياء املائية« عبارة تحت أخرى، ما يجعل 

ا وال معنى له.
ً
إنكاره مستهجن

ملكية بركة غليون
مساحة بركة غليون تزيد على 26 ألف فدان، لذا فهي أكبر مزرعة 
السمكية  الــثــروة  لتنمية  العامة  الهيئة  وتتبع  أفريقيا،  في  سمكية 
يستأجرها  وكــان   .2015 يوليو  في  الجيش  عليها  استولى  حتى 
الصيادون في قرية برج مغيزل وخمس قرى أخــرى تطل عليها، 
ويدفعون رسوم  فيها،  الصيد  ناتج  على  وأســرهــم  هم  ويعيشون 

االيجار إلى الهيئة.
إنتاج املزرعة من األسماك كان غزيًرا، ووصل إنتاجها في 1978 
ــواع األســـمـــاك فــي الــعــالــم، بحسب  إلـــى 200 ألـــف طــن مــن أجـــود أنــ
تصريحات لنقيب الصيادين، وذلك قبل إهمالها في عهد املخلوع 
أبناء  من  الصيادون  ظل  ولكن  رسمًيا،  بها  العمل  وتوقف  مبارك 

املنطقة يصيدون ويتكسبون فيها.
الجنرال السيسي يخالف الدستور الذي أقسم عليه عندما يغتصب 
مشروع بركة غليون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، سيما 
ا بملكية وإدارة 

ً
أنها الجهة املدنية والرسمية الوحيدة املختصة قانون

العامة،  املــائــيــة  واملسطحات  السمكية  املــــزارع  كــل  على  ــراف  واإلشــ
وتنمية الثروة السمكية في عموم املصايد املصرية، وكذا تأسيس 
ا 

ً
الــثــروة السمكية وذلـــك طبق شــركــات قــطــاع عــام متخصصة فــي 

ملهامها املوكلة بها في القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983.
الفقراء في  الصيادين  الجيش  املــزرعــة، حــرم  بعد استيالئه على 
فيها،  الصيد  السمكية من  املزرعة  تطل على  كاملة  قــرى  خمس 
وذلك بعد أن تم إنشاء سور محكم حولها بالكامل وبطول 11 كم، 
وقام بتركيب كاميرات مراقبة عليه، وتحولت املزرعة إلى منطقة 
عسكرية يحظر االقتراب منها شأنها في ذلك شأن كل املناطق 
الــعــســكــريــة فــي مــصــر، مــا يــضــطــرهــم للصيد فــي املــيــاه الــدولــيــة 
لــحــوادث غــرق متكررة  فــي ليبيا وتــونــس والــســودان وتعرضهم 

والقبض عليهم. 
املزرعة  املطلة على  القرى  السكان في  أعــداد  اللواء بدين من  وقلل 
ا، والحقيقة أن تعداد البعض منها يزيد منفرًدا 

ً
وذكر أنهم 30 ألف

عن هذا الرقم، ثم وصفهم أمام الجنرال السيسي بالسكان املحليني، 
دون أن يعترض األخير، وهو مصطلح يطلق عادة من جهات أجنبية، 
سواء كانت محتلة أو صديقة، على سكان املنطقة األصليني، وكان 

 من السكان املحليني.
ً

يحسن به أن يعبر بلفظ »األهالي« بدال

تدمير الثروة السمكية
ــدى عــلــمــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــثــروة  ــم تـــوافـــر الــخــبــرات الــوطــنــيــة لـ رغـ
وقد  والكفاءة،  بالخبرة  العالم  لهم  يشهد  والتي  املصرية  السمكية 
وضعوا مصر على قمة افريقيا والثامن عاملًيا في مجال االستزراع 
السمكي، فقد غاب رئيسها وخبرائها تماًما، أو غيبوا، عن املشروع 

ومشهد االفتتاح، الذي تم أول من أمس األحد.
تدعى  مع شركة صينية  املباشر  باألمر  املصري  الجيش  وتعاقد 
االســتــزراع  مجال  فــي  نشاطها  تبدأ  لــم  ايفرجرين«  »جوانجدونج 
السمكي إال في 1998، وبمبلغ 86 مليون دوالر، بحسب تصريحات 
الرئيس التنفيذي ملوقع اندركرنت نيوز البريطاني، ما يعد مخالفة 
إلجراءات املناقصات الحكومية وإهدارًا للمال العام، وتربحًا لصالح 

شركة أجنبية مع وجود الخبرات املحلية. 
ــوا الــعــلــوم العسكرية  كــفــاءة ضــبــاط الـــقـــوات املــســلــحــة الــذيــن درســ
املصرية  السمكية  الــثــروة  تنمية  فــي  القتالية  املــهــام  على  وتــدربــوا 
وإدارة مزارع االستزراع السمكي لن تضارع خبرة أجيال من علماء 
السنني  عشرات  امتداد  على  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة 
وقد حققوا نجاحات عاملية، وقد بدا واضًحا عند سؤال السيسي 
عن الوسائل الفنية الالزمة لتعظيم إنتاجية األحواض السمكية، عدم 
للجيش وال زميله  التابعة  السمكي  االســتــزراع  إملــام رئيس شركة 
»اطمن  بقوله  أحدهما  واكتفى  الفنية،  السمكي  االستزراع  بأسس 
يا فندم«، واعترف الثاني بنقص الخبرة التي وعد باستكمالها في 

املراحل الالحقة للمشروع، وضحك الجميع.
السمكي من  الجيش املصري في االســتــزراع  أن استثمار  واملؤكد 
أجل سد فجوة تقارب 500 ألف طن بني اإلنتاج املحلي البالغ 1.5 
مليون طن سنوًيا وبني حجم االستهالك البالغ قرابة 2 مليون طن، 
وتدمير  السمكية  ــزارع  واملــ البحيرات  على  االســتــحــواذ  خــالل  مــن 
تنمية  فــي  قــدراتــهــا  وشـــل  السمكية  الــثــروة  لتنمية  الــعــامــة  الهيئة 
املصايد  إنتاجية هذه  تراجع  إلى  يــؤدي  السمكية، سوف  املصايد 
بـــمـــرور الـــوقـــت وتـــزايـــد مـــعـــدالت الــفــقــر بـــني الــصــيــاديــن املــصــريــني 
والــبــحــارة وأســرهــم البالغ عــددهــا قــرابــة 2 مليون مــواطــن، بخالف 
الفجوة  تــزداد  التجزئة، وقد  الثلج وتجار  املالحني وعمال مصانع 
له  السيسي  تكليفات  في  كما فشل  في عالجها  الجيش  ويفشل 

بضبط أسعار السلع عدة مرات منذ تولى الحكم.

»عسكرة« الثروة 
السمكية في مصر


