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»أوبك« تستبعد تعميق خفض اإلنتاج
سان بطرسبرغ ـ العربي الجديد

أوبــــك  مــنــظــمــة  وزراء  اســـتـــبـــعـــد 
والدول املنتجة للنفط من خارج 
املنظمة في اجتماعهم في مدينة 
ــة  أمــــــس، خــيــار  ــيــ ــان بـــطـــرســـبـــرغ الــــروســ ــ سـ
ــرار املـــزيـــد مـــن خــفــض اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي.  ــ إقــ
بتمديد  التوصية  على  املجتمعون  واتــفــق 
ــاج الــنــفــط الــقــائــمــة حــالــيــا  ــتـ تــخــفــيــضــات إنـ
اقتضت  إذا   2018 مــن  األول  الــربــع  بــعــد  ملــا 
الـــضـــرورة. وكــذلــك تــم االتــفــاق مــع نيجيريا 
ــنــــفــــس مـــســـتـــوى  عــــلــــى خــــفــــض اإلنـــــــتـــــــاج بــ
ــريـــن عــنــدمــا يــصــل إنــتــاجــهــا  ــاء اآلخـ األعـــضـ
إلــــى 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، مـــع تعهد 
أعلن  إذ  الــصــادرات.  بتقييد حجم  سعودي 
العام ملنظمة أوبــك محمد باركيندو  األمــن 
إن نيجيريا ال تنوي تخطي هدفها إلنتاج 
 .2018 آذار  مـــــــارس/  نـــهـــايـــة  حـــتـــى  الـــنـــفـــط 

يــبــلــغ 1.25  إنــتــاج ليبيا  وأضــــاف أن هـــدف 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول ديــســمــبــر/ 
كانون األول لكنه يظل مجرد هدف في ضوء 

التحديات التي يواجهها البلد. 
ــدوره أكـــد وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد  ــ بـ
الفالح أن بالده ستقيد صادرات الخام عند 
6.6 مالين برميل يوميا في أغسطس/ آب 
وهــو ما يقل نحو مليون برميل يوميا عن 
مستويات ما قبل عام. وشدد على أن منظمة 
أوبــــك وشــركــاءهــا غــيــر األعـــضـــاء ملتزمون 
برميل  مليون   1.8 اإلنــتــاج  خفض  بتمديد 
اقتضت  إذا  آذار  مـــارس/  نهاية  بعد  يوميا 
الـــدول غير  الــضــرورة لكنهم سيطلبون مــن 
امللتزمة باتفاق خفض اإلنتاج باالمتثال له. 
ألكسندر نوفاك،  الــروســي  الطاقة  أمــا وزيــر 
النفطي  إنتاجها  خفضت  روســيــا  إن  فــقــال 
يوميا  برميل  آالف  آالف و305   303 بــن  مــا 
الــحــالــي. وأضـــاف نوفاك  بــدايــة الشهر  منذ 

أن روسيا قد توافق على مراقبة صادراتها 
النفطية لكن ينبغي في هذه الحالة مراقبة 
صــادرات املنتجات النفطية أيضا. في حن 
أكد وزير النفط الكويتي عصام املــرزوق أن 
الــتــزام أوبـــك والــــدول غــيــر األعــضــاء باتفاق 
الـــحـــد مــــن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط تــــجــــاوز 90% فــي 

يونيو/ حزيران. 
أوبــك مع عــدد من املنتجن بقيادة  واتفقت 
بمقدار  النفط  إنــتــاج  تقليص  على  روســيــا 
1.8 مليون برميل يوميا اعتبارًا من يناير/ 
مــارس/  نهاية  2017 وحتى  الثاني  كــانــون 
ليبيا  اســتــثــنــاء  املــقــبــل. وجــــرى  الـــعـــام  آذار 
إنتاجهما  يشهد  إذ  االتــفــاق  من  ونيجيريا 
ارتفاعا. وقاد اتفاق تقليص اإلنتاج أسعار 
الخام إلى االرتفاع فوق 58 دوالرًا للبرميل 
فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي لــكــن األســـعـــار 
ــفـــاض مــنــذ ذلــــك الـــحـــن إلــى  عــــــاودت االنـــخـ
وبــددت  للبرميل.  45 و50 دوالرًا  نطاق بن 

أثر  األميركي  الصخري  النفط  إنتاج  زيــادة 
بالنسبة  الحالة  اإلمــــدادات كما هــي  خفض 
إلنــتــاج ليبيا ونــيــجــيــريــا. وتــنــتــج ليبيا ما 
يزيد على املليون برميل يوميا، ليقترب من 
مستواه القياسي في عام 2011، كما عززت 
نيجيريا إنتاجها في األشهر األخيرة. وزاد 
الـــبـــلـــدان إنــتــاجــهــمــا بــمــا يـــتـــراوح بـــن 700 
التوصل  ألــف برميل يوميا منذ  ألــف و800 
ــك، مــا رفــع من  إلــى االتــفــاق الـــذي تــقــوده أوبـ

املعروض النفطي.
وانــعــكــســت نــتــائــج االجـــتـــمـــاع ارتـــفـــاعـــا في 
أسعار النفط أمس االثنن معوضة الخسائر 
التي منيت بها في وقت سابق. وارتفع خام 
الــقــيــاس الــعــاملــي بــرنــت فـــي الــعــقــود اآلجــلــة 
تسليم سبتمبر/ أيلول 53 سنتا إلى 48.59 
تكساس  وارتفع خام غرب  للبرميل.  دوالرًا 
ــركـــي فـــي عـــقـــود ســبــتــمــبــر/  ــيـ الـــوســـيـــط األمـ

أيلول 41 سنتا إلى 46.18 دوالرًا للبرميل.

الرباط ـ مصطفى قماس

للمغرب  الخليجي  التعاون  وصلت منح دول مجلس 
إلى نحو 107 مالين دوالر في النصف األول من العام 
الجاري، من 800 مليون دوالر كانت تتوقعها الحكومة. 
وجـــاءت تلك املنح مــن أربــع دول مــن مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي )قــطــر والــســعــوديــة والــكــويــت واإلمــــــارات(، 
حسب تقرير الخزانة العام للمملكة. وبذلك انخفضت 
دوالر،  مليون  وثمانن  خمسة  بحوالي  الخليج  منح 
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، حيث كانت 
إلــى 192 مليون دوالر. ولــم تكن منح الخليج  وصلت 
في مستوى توقعات املغرب في العامن األخيرين، لكن 

يبدو أن التأخير في صرفها هذا العام، أضحى مقلقا 
ملــن يــراهــنــون عليها. ويـــرى خــبــراء مــغــاربــة أن تراجع 
إيـــــــرادات الــنــفــط بــســبــب تـــراجـــع األســـعـــار فـــي الــســوق 
الــدولــيــة، أثــر على الــتــزامــات دول مــن مجلس التعاون 
الخليجي. ويتصور مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر 
»العربي الجديد«، أن الحصار  اسمه، في تصريحات لـ
املفروض على قطر قد يزيد من تباطؤ منح الخليج، ما 

سيؤثر سلبا على األوضاع املالية للمغرب.
ــــي املـــقـــابـــل، يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث االقــــتــــصــــادي املـــهـــدي  وفـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن موقف  الــبــركــانــي، فــي حديثه لـــ
املــغــرب مــن الحصار على قــطــر، ليس سببا فــي تأخر 
ــنـــح، بـــل لـــه عـــالقـــة بــــإيــــرادات الــنــفــط وتــعــثــر  صــــرف املـ

عمل أجــهــزة املــجــلــس. ووضـــع املــغــرب حسابا خاصا 
بتلك املنح، يطلق عليه »الحساب الخاص بمنح دول 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«، مــن أجـــل ضــمــان حسن 
توظيف الهبات في مشاريع متفق حولها. وساهمت 
تــلــك املــنــح فــي تــمــويــل الــعــديــد مــن املــشــاريــع بــاملــغــرب، 
والسكن،  والصحة،  التحتية،  والبنيات  الــزراعــة،  تهم 
والتربية الوطنية، والتعليم العالي، واملبادرة الوطنية 
من  منحا  توقعت  الحكومة  وكانت  البشرية.  للتنمية 
تلك الدول في العام املاضي في حدود 1.3 مليار دوالر، 
الــخــزانــة  مــلــيــون دوالر، حــســب  لــم تتعد 720  أنــهــا  إال 
الــعــامــة للمملكة. ويــراهــن املــغــرب عــلــى تــلــك املــنــح من 
أجل املساهمة في خفض عجز املوازنة ودعم رصيده 

من النقد األجنبي، الذي تواصل انخفاضه منذ بداية 
العام ليصل إلى 20 مليار دوالر.

في  الــتــزمــت  الخليجي  الــتــعــاون  دول مجلس  وكــانــت 
مليارات  خمسة  املــغــرب  بمنح  العربي،  الربيع  سياق 
دوالر بن عامي 2012 و2016، وتعهدت الــدول األربع 

بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دوالر.
املــنــح في  تلك  املــغــرب على  أن يحصل  وكـــان يفترض 
العام املاضي، غير أن الرأي استقر على تمديد العمل 
بها حتى الــعــام الــحــالــي. وتــجــاوزت مجمل منح دول 
 3 املغرب، حوالي  التي حصل عليها  التعاون  مجلس 
مليارات دوالر فقط حتى اآلن، حيث ينتظر أن يحصل 

على ملياري دوالر.

تراجع غير مسبوق في صرف المنح الخليجية للمغرب

ارتفاع مؤشر بورصة قطر
سجل املؤشر العام لبورصة قطر، 
أمس، ارتفاعًا بقيمة 79.41 نقطة، 
أي ما نسبته 0.84%، ليصل إلى 

9 آالف و579.16 نقطة. وتم خالل 
جلسة اإلثنني تداول 9.9 ماليني 

سهم في جميع القطاعات، بقيمة 
231.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 

3393 صفقة. وذكرت النشرة 

اليومية للبورصة أن قطاع البنوك 
والخدمات املالية، شهد تداول 1.8 

مليون سهم بقيمة 2.9 مليون 
ريال، نتيجة تنفيذ 1051 صفقة، 

وسجل ارتفاعًا بمقدار 22.21 
نقطة، أي ما نسبته %0.76.

اليونان تعود إلى سوق 
السندات 

ستعود اليونان إلى سوق السندات 
ف دام ثالث سنوات، وهو 

ّ
بعد توق

ما يخدم مصالح املستثمرين 
املرتبطني بخطة إنقاذها. وتتطلع 

البالد التي كانت مركز أزمة الديون 
األوروبية في عام 2009 إلى بيع 

سندات ألجل خمس سنوات، كما 
دعت أيضًا، عبر بورصة أثينا، 
حاملي السندات املستحقة في 

عام 2019 والبالغ عائدها %4.75 
إلى »طرح مثل هذه األوراق املالية 

للشراء نقدًا«.

تباطؤ األعمال في منطقة 
اليورو

تباطأ النمو في قطاع األعمال 
بمنطقة اليورو، في بداية النصف 

الثاني من العام، وهو ما قد 
يؤدي، بجانب تراجع الضغوط 
التضخمية بحسب مؤشر هام 

لقطاع األعمال، إلى تبديد التوقعات 
بأن يقلص البنك املركزي األوروبي 

برامج التحفيز في وقت الحق 
من 2017. ونزلت القراءة األولية 

ملؤشر آي.إتش.إس ماركت املجمع 
ملديري املشتريات في منطقة 

اليورو، إلى 55.8 نقطة في يوليو/
تموز من 56.3 في يونيو/حزيران، 
ولكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة 

الفاصل بني النمو واالنكماش. 

الذهب مستقر مع استمرار 
ضعف الدوالر

استقرت أسعار الذهب بعدما 
المست أعلى مستوى في أربعة 
أسابيع، أمس اإلثنني، بدعم من 

الضبابية السياسية في الواليات 
املتحدة، ومع بقاء الدوالر قرب 

أدنى مستوى في 13 شهرًا. 
وظل الذهب مستقرًا من دون 

تغير يذكر في التعامالت الفورية 
عند 1254.11 دوالرًا لألوقية 

)األونصة(. 

ارتفاع العجز التجاري للمغرب
قال مكتب الصرف املغربي إن 

العجز التجاري للبالد ارتفع %8.2 
إلى 93.98 مليار درهم )9.87 

مليارات دوالر( في النصف األول 
من 2017 مقارنة به قبل عام، وذلك 
بفعل زيادة الواردات. وزادت الفجوة 

التجارية في اململكة من 86.83 
مليار درهم في الفترة ذاتها قبل 
عام، حيث ارتفعت واردات الطاقة 
36.1% إلى 33.55 مليار درهم، 

وزاد اإلنفاق على واردات املعدات 
5.4% إلى 57.61 مليار درهم. 

أخبار

اإلسترليني 
يعاكس 

التوقعات

ارتفع اإلسترليني مقابل الدوالر بنسبة 0.27% ليصل إلى 1.3032 دوالر في أعلى نسبة من سبتمبر/ أيلول املاضي، وأمام اليورو بنسبة 0.41% إلى 0.8937، 
وذلك  لليوم الثاني على التوالي. ويأتي هذا االنتعاش على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في اململكة املتحدة لهذا العام 0.3% في 
تقريره، هذا الشهر، عما كان يتوقعه في تقرير أبريل/ نيسان. وقال الصندوق، إن النمو البريطاني سيسجل 1.4% في 2017، والنسبة ذاتها في العام املقبل، 
مستندًا إلى النشاط األضعف من املتوقع لالقتصاد في الربع األول من العام الحالي. في حن رفع الصندوق توقعات النمو بالنسبة للكثير من بلدان منطقة 

اليورو، بما فيها فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا.

اقتصاد
الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

)توماس سامسون/ فرانس برس(



بني  املشرتكة  (املبادرة  املهني  والتطوير  األعامل  لريادة  بداية  أقام مركز 
بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاء " معاً لـ قطر أفضل" بحضور 
الشباب  بجيل  ربطهم  بهدف  الوطنية  واملؤسسات  الرشكات  ممثيل 
تحقيق  يف  املساهمة  تشجيعهم عىل  أجل  من  التعاون  لتعزيز  القطري 

أهداف رؤية قطر 2030 و لتحفيز قدراتهم من أجل مجتمع أفضل.
لريادة  بداية  مركز  عام  مدير  السويدي،  ريم  قالت  املناسبة  هذه  يف 
األعامل والتطوير املهني :" يسعدنا أن نرى اليوم املشاركة الواسعة من 
اللقاء  هذا  يف  القطريني،  األعامل  ورواد  الوطنية  واملؤسسات  الرشكات 
الذي من شأنه أن يساهم ولو بالقليل يف جمع كافة األطراف للسعي لرد 
الجميل لبلدنا الحبيب قطر من خالل اإلستثامر يف شبابنا الذين هم عامد 

املستقبل".
وأضافت :" لقد أصبح مركز (بداية) اليوم بكل فخر وجهة مفضلة لكافة 
الباحثني عن اإلبتكار ودخول معرتك الحياة العملية، باإلضافة إىل الطالب 
الذين يحتاجون إىل حافز إلختيار التخصص املالئم لهم، أو إلختيار املهنة 
لتوفري  قوة  بكل  سعينا  لذلك  وطموحاتهم.  تطلعاتهم  تناسب  التي 
عىل  كان  إن  روحهم  وصقل  لتوجيههم  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 
تزويدهم  طريق  عن  وذلك  املهني،  التطوير  أو  األعامل  ريادة  مستوى 
بأدوات تنمية املهارات والخدمات اإلستشارية من خالل مجموعة واسعة 
سد  يف  للمساعدة  والجلسات  العمل  وورش  والفعاليات  الربامج  من 
الفجوة بينهم وبني عامل األعامل وسوق العمل القطري، ومساعدتهم عىل 
إتخاذ الخيارات املهنية الصحيحة». جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد يف 
بها  قام  التي  اإلنجازات  "بداية"  مركز  واستعرض  الدوحة.  دبليو  فندق 
بقيادة فريق  الحايل  العام  النصف األول من  قسم ريادة األعامل خالل 

متميز من املدربني واملوجهني املعتمدين، وأهم هذه اإلنجازات تتمثل يف 
 2500 أكرث من  املجاالت مع وجود  70 ورشة عمل يف مختلف  عقد 
لرواد  استشارة  ساعة   144 من  أكرث  وتقديم  املركز،  لربامج  منتسب 
األعامل الذين هم يف سعي دائم للوصول إىل أهدافهم التي من شأنها أن 
أقامها  التي  البازارات  استعراض  إىل  باإلضافة  قطر،  دولة  اقتصاد  تدعم 
املركز خالل تلك الفرتة مبشاركة أكرث من 150 رشكة صغرية ومتوسطة. 
وتم تسليط الضوء عىل اإلستشارات الشخصية لرواد األعامل التي قدمها 
رواد  ربط  يف  للمركز  الدؤوب  والسعي  املراحل،  كافة  يف  لهم  "بداية" 
األعامل مع مختلف الجهات يف الدولة لعرض أفكارهم والتعاقد معهم 
لالستفادة من مشاريعهم لدعم املنتج القطري باملقام األول ولتحفيزهم 

عىل مواصلة العطاء، لرد ولو جزء صغري من جميل قطر عليهم.
للعام  القادم  النصف  خالل  القسم  فعاليات  املتحدثون  واستعرض 
2017، حيث سيتم تنظيم العديد من الورش يف أساسيات ريادة األعامل 
صناعة  ورشة  منها  الرّواد،  تهم  مجاالت  يف  مختصة  ورش  إىل  باإلضافة 
منوذج مبديئ بالتعاون النادي العلمي القطري والتي ستقام من 6 إىل 9 
أغسطس، وورشة أساسيات ريادة األعامل ضمن الربنامج الصيفي لألندية 
الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة يف الفرتة من 21 إىل 23 
للرشكات  مؤهلني  أشخاص  توظف  كيف  ورشة  إىل  باإلضافة  أغسطس، 

الصغرية؟ والتي ستقام يوم 20 نوفمرب.
رواد  ملتقيات  مثل  املتخصصة  الربامج  فعاليات  إىل  اإلشارة  متت  كام 
األعامل الشهرية والتي تركز عىل مجاالت محددة، حيث سيعقد ملتقى 
املشاريع املتعلقة باألطفال خالل شهر اكتوبر، وملتقى املشاريع الصحية 
خالل نوفمرب، باإلضافة إىل ملتقى تأسيس املشاريع يف قطر بالتعاون مع 

وزارة التجارة واالقتصاد، ووزارة التعليم والتعليم العايل، ووزارة الصناعة، 
والهيئة العامة للسياحة يف شهر ديسمرب2017.

"كتارا"  الثقايف  بالحي  بداية"  استعراض مرشوع "دكان  اللقاء  وتم خالل 
والذي يضم عدداً من املشاريع املحلية املميزة، التي أسسها مجموعة من 
الخاصة  املنتجات  عرض  ليتم  والطموحني،  املبدعني  القطريني  الشباب 
مبشاريعهم بطريقة مبتكرة ومختلفة لجذب الجمهور وللتعريف بطبيعة 

عملهم.
وابتداًء من الشهر الحايل وحتى أكتوبر 2017 يعقد برنامج للتدريب 
املهني والذي يساعد يف إعداد الشباب لإلنتقال إىل بيئة العمل املناسبة 
الجهات،  بتلك  ذات صلة  تطبيقية  عملية  بتجارب  تزويدهم  من خالل 
القيادية  مهاراتهم  وتنمية  املهنية  مصالحهم  تحديد  يف  وملساعدتهم 
والشخصية من خالل توسيع مداركهم يف التدريب امليداين وجعلهم أكرث 

قابلية للعمل والتطوير.
ملدة  قريبا  سيعقد  والذي  الضيفي  "بداية"  مخيم  عن  االعالن  تم  كام 
أسبوعني بدءاً من يوليو وحتى أغسطس املقبل، بهدف تطوير الطالب يف 
املجال املهني عن طريق تعريفهم بأهم املهن يف الدولة، وتوعيتهم بأهم 
التخصصات، باإلضافة إىل فعاليات ترفيهية هادفه تساهم يف تطويرهم 

وصقل مهاراتهم.

1011
اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

اقتناء  لدعم  الحكومي  البرنامج  يتمّكن  لم 
الــذي بــدأت تونس تطبيقه لفائدة  املساكن 
العائالت املتوسطة من امتصاص الرصيد 
الكبير مــن الــشــقــق واملــســاكــن الــتــي ال تجد 
مشترين، كما زادت معاناة القطاع بعد رفع 

البنك املركزي لسعر الفائدة.
وكانت الحكومة خّصصت اعتمادات بنحو 
200 مليون دينار، أي ما يعادل 83 مليون 
الذي  لإلسكان  الحكومي  للبرنامج  دوالر، 
يـــقـــوم عــلــى تــســهــيــل اقـــتـــنـــاء الــســكــن األول 
بــتــمــويــل 20% مـــن ســعــر املــســكــن بــشــروط 
مــيــســرة، مــنــهــا مــنــح مــهــلــة خــمــس ســنــوات، 
املــمــول مــن قبل  الــجــزء  على أن يتم تسديد 
الــــدولــــة عـــلـــى 7 ســــنــــوات، وبــنــســبــة فـــائـــدة 
قــيــمــة  ــتـــجـــاوز  تـ أال  شـــــرط   ،%2 تـــتـــعـــدى  ال 

الجزائر ـ حمزة كحال

أثــار تخندق االتــحــاد الــعــام للعمال 
الجزائرين مع »الكارتل املالي« في 
الصراع الذي يخوضونه ضد رئيس 
الـــوزراء عبد املجيد تبون، غضبا واســعــا، إذ 
الــدوافــع التي  تساءلت قــيــادات عمالية حــول 
جعلت أقدم وأكبر نقابة عمالية في الجزائر 
تــقــف مـــع رجــــال األعـــمـــال ضـــد الــســلــطــة ألول 
قــرن،  مــن نصف  أكثر  إنشائها قبل  مــرة منذ 
في مقابل إهمال مهمتها األساسية بالدفاع 
ــى تــحــســن  ــ عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال والـــســـعـــي إلـ

أوضاعهم املعيشية.
ــأ اتــــحــــاد الـــعـــمـــال الـــجـــزائـــريـــن، الــــذي  وفــــاجــ
لنحو  ممثلة  نقابيا  فرعا   30 مــن  أكثر  يضم 
900 ألـــف عــامــل، الــجــمــيــع، حــن ظــهــر توقيع 
أمينه العام املثير للجدل، عبد املجيد سيدي 
الــذي  البيان  فــي  املــاضــي،  السعيد، األســبــوع 
البالد  األعمال في  أكبر تكتل لرجال  أصــدره 
»منتدى رؤساء املؤسسات« رفقة 7 منظمات 
ألرباب العمل، تدين فيها طرد رئيس الوزراء 
الــجــزائــري لــرجــل األعـــمـــال ورئــيــس املــنــتــدى، 
عــلــي حـــــداد، يــــوم الــســبــت 15 يــولــيــو/تــمــوز، 
ــن املــــدرســــة الــعــلــيــا لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي،  مـ
حينما كان يستعد تبون لإلشراف على حفل 
لتخريج الطلبة. وفّجرت هذه الخطوة العديد 
السياسية  الــطــبــقــة  األفـــعـــال وســـط  مــن ردود 
والــعــمــالــيــة، الــتــي لـــم تــســبــق لــهــا أن رأت في 
تاريخ الجزائر نقابة عمالية يسارية تساند 
رجـــل أعــمــال رأس مــالــيــا بــحــجــم عــلــي حـــداد، 
صاحب ثاني ثروة في الجزائر يقدر حجمها 

بـ1.2 مليار دوالر.
االقتصادي  الخبير  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــاس، لـــ ــ إســمــاعــيــل الملـ
»تحالف النقابات مع رجــال األعمال وأربــاب 
العمل ال يحدث إال في الجزائر، وليست هذه 
اتــحــاد العمال  الــتــي يعلن فيها  املـــرة األولـــى 
املالي، فقبل 6  للكارتل  الجزائرين مساندته 
أشــهــر وخـــالل اجــتــمــاع الــحــكــومــة األخــيــر مع 

املسكن 150 ألــف دينار، أي زهــاء 62.5 ألف 
رفــع  أدى  ــقــــارات،  عــ خـــبـــراء  دوالر. وحــســب 
ســعــر الــفــائــدة إلـــى تــصــاعــد أزمـــة الــعــقــارات 
ــامـــج  ــبـــرنـ وال ســـيـــمـــا مـــــع عــــــدم تـــحـــقـــيـــق الـ
ــذا اإلطـــــار. وفــي  الــحــكــومــي مــســاهــمــة فــي هـ
هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس الــغــرفــة النقابية 
ــيـــة لـــلـــمـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــن فــهــمــي  ــنـ الـــوطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــعــبــان، فــي تصريح لـــ

منظمات أرباب العمل واالتحاد، طلب األمن 
املجيد سيدي  النقابية، عبد  للمركزية  العام 
السعيد، من رئيس الوزراء السابق أن يساند 
رجــــل األعـــمـــال عــلــي حـــــداد، مـــن خــــالل منحه 
االستثمارية،  واملــزايــا  التسهيالت  من  املزيد 
في حن لم يتكلم نفس املتحدث ولو لدقيقة 

عن العمال املكلف أصال بتمثيلهم«.
وأضاف الملاس أن »املركزية النقابية تحولت 
جهاز  إلــى  الحاكمة  السلطة  لدعم  جهاز  مــن 
يدعم رجال األعمال، حيث اجتمعت األضداد 
بــكــونــه تكتال »يــســاريــا« تــاريــخــيــا يــدعــم من 
»األولـــيـــغـــارشـــيـــة«.  يــصــفــهــم الـــيـــســـاريـــون بــــ
الــذي وقع  »الخطأ  إن  املتحدث نفسه  ويقول 
فــيــه األمــــن الـــعـــام لــالتــحــاد هـــو تــخــنــدقــه مع 
ــمــــال مـــن دون اســـتـــشـــارة الــعــمــال  رجـــــال األعــ
وقــيــاداتــهــم، مــا سيجعله فــي عــن اإلعــصــار 
خــــالل األيـــــام املــقــبــلــة«. ورأى االتـــحـــاد الــعــام 
لــلــعــمــال الــجــزائــريــن الـــنـــور فـــي 24 فــبــرايــر/

أثــنــاء »الــثــورة الجزائرية«  شــبــاط عــام 1956 
ضــد املــســتــعــمــر الــفــرنــســي، حــيــث كـــان ممثال 
للعمال الجزائرين ويساعد »جبهة التحرير 
الــوطــنــي« مـــن خـــالل جــمــع تــبــرعــات الــعــمــال، 
وبــعــد االســتــقــالل تــحــّول االتــحــاد إلـــى جهاز 
تــابــع إلـــى حـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
ــرار الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة واإلعــالمــيــة  ــ حــتــى إقـ
ــم عــــاش االتـــحـــاد  ــر، ثـ ــزائـ والــنــقــابــيــة فـــي الـــجـ
القرار منذ سنة  اتخاذ  الحرية في  شكال من 
1990 مــع وصــول عبد الحق بــن حــمــودة إلى 
األمـــانـــة الــعــامــة وحــتــى تــعــّرضــه إلـــى عملية 
قــتــل مـــن طــــرف الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة شــتــاء 
1997، ليدخل بعدها االتحاد في طريق آخر 
إلى  السعيد  املجيد ســيــدي  مــع وصـــول عبد 

رئاسة املركزية النقابية.
وقــــال رئــيــس نــقــابــة الــجــمــارك، أحــمــد بـــدوي، 
ــاره الــطــبــيــعــي  ــ ــــسـ ــــن مـ إن »االتــــــحــــــاد حــــــاد عـ
مــنــذ وصــــول ســيــدي الــســعــيــد إلــــى رئــاســتــه، 
حيث بــدأ يــتــودد ألصــحــاب الــقــرار، وســرعــان 
مـــا عــــرض األمـــــن الـــعـــام الـــــذي ال يـــــزال على 
الــرابــعــة خــدمــاتــه على  رأس االتــحــاد للعهدة 

ستتوجه  بيانا  قريبا  ستصدر  الغرفة  إن 
ــنـــك املــــركــــزي  ــبـ ــى الـ ــ مــــن خــــاللــــه بـــرســـالـــة إلــ
لــأخــذ بــعــن االعــتــبــار كـــل الــقــطــاعــات عند 
أن  إلــى  الفائدة. ولفت شعبان  زيــادة نسبة 
بالتشاور  يتم  أن  الــفــائــدة يجب  رفــع سعر 
مـــع الــفــاعــلــن االقـــتـــصـــاديـــن وبـــعـــد األخـــذ 
ــراء على  بعن االعــتــبــار تــداعــيــات هــذا األجــ
املزيد  حــدوث  متوقعا  القطاعات،  مــن  عــدد 
مــن االرتــفــاع فــي أســعــار الــعــقــارات فــي حال 
مراجعة هذه النسبة مجددا من قبل البنك 
املركزي، وهو ما يعني مزيدا من الركود في 

مبيعات املطورين، بحسب قوله.
أعلن، نهاية  التونسي  املركزي  البنك  وكــان 
شهر مايو/ أيار املاضي، رفع سعر الفائدة 
ربع في املائة لتصبح 5%، وهي املرة الثانية 
الفائدة في  املركزي نسبة  التي يعدل فيها 
غــضــون شــهــر واحــــد.  وأكـــد الــبــنــك املــركــزي 

آنـــذاك أن قــرار رفــع نسبة الــفــائــدة يأتي في 
إطــــار مــواصــلــة الــعــمــل ملــواجــهــة الــضــغــوط 
املـــتـــزايـــدة عــلــى مــســتــوى األســــعــــار، وكــذلــك 
آثارها  وتفادي  الخارجية،  املدفوعات  على 
السلبية على االنتعاش الذي شهده الوضع 
االقتصادي في البالد، خالل الربع األول من 

السنة الحالية.
وأضــاف رئيس غرفة املطورين أن املهنين 
ــن الـــتـــســـهـــيـــالت فــي  ســـيـــطـــالـــبـــون بـــمـــزيـــد مــ
تمليك األجانب، معتبرا أن السوق األجنبية 
يمكن أن تكون متنفسا مهما للقطاع نظرًا 
ملحدودية نتائج برنامج السكن األول الذي 
وفــق إحصائيات  مــطــورًا،  إال 58  لــم يشمل 
نّبهت  قــد  التجهيز  وزارة  وكــانــت  الــغــرفــة. 
إلـــــى اســـتـــفـــحـــال أزمــــــة الـــســـكـــن والـــعـــقـــارات 
فـــي تـــونـــس، مــعــيــدة أســـبـــاب غــــالء الــســكــن 
للبناء  املهيأة  األراضــي  قلة  إلى  والعقارات 
وارتفاع كلفتها، باإلضافة إلى ارتفاع كلفة 
مواد البناء واليد العاملة والبنى التحتّية. 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ضــعــف الـ
ــراء تــفــاقــم أزمـــة  ــبـ لــلــتــونــســيــن، يـــعـــزو الـــخـ
العائالت  املنافسة مع  زيــادة  إلــى  العقارات 
واإليطالين  الليبين  خصوصا  األجنبية، 
والفرنسين، في ظل وجــود نحو 430 ألف 

ها أصحابها.
ّ
شقة شاغرة ال يستغل

وحسب الخبير العقاري نور الدين شيحة، 
ــإن قـــطـــاع الـــتـــطـــويـــر يـــمـــر بــــأســــوأ فــتــراتــه  ــ فـ
البناء، مشيرا  تواصل مشاريع  من  بالرغم 
التطوير يعني توقف عجلة  أن توقف  إلــى 
مــهــمــة فــي االقــتــصــاد، وهـــو مــا قــد يتسبب 
فـــي أزمـــــة بــطــالــة الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي الــبــنــاء 
ــن اخـــتـــصـــاصـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــاء وغــ ــربــ ــهــ ــكــ والــ

اإلنشاء والتطوير.
»العربي  لـ تصريحه  وفــق  شيحة،  واعــتــبــر 
إلى  يحتاج  العقاري  التطوير  أن  الجديد«، 
ميالد جديد في تونس انطالقا من مراجعة 
ــادة الــنــظــر في  الــتــشــريــعــات وصـــوال إلـــى إعــ
شـــروط الــتــمــويــل عــبــر املــصــارف فــضــال عن 
مــراجــعــة اإلتــــــاوات املــفــروضــة عــلــيــه والــتــي 

وصفها باملبالغ فيها.
ويـــحـــتـــاج الـــقـــطـــاع ضـــخ دمـــــاء جـــديـــدة في 
الـــســـوق، وفـــق الــخــبــيــر نـــور الـــديـــن شيحة، 
الــــــــذي أكــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة خـــلـــق شــريــحــة 
جديدة من املشترين للمساكن وهم الشباب 
ومتوسطو وكبار موظفي الدولة، الفتا إلى 
أن األجور التي تتقاضاها هذه الشرائح ال 
تمّكنها من اقتناء مساكن بالنظر ملحدودية 
التمويالت التي تمنحها املصارف والتي ال 
تتجاوز في أقصى الحاالت 40% من املرتب.

واقترح الخبير في هذا السياق إمكانية رفع 
نسبة التمويل إلى 50 أو 55% من املرتب مع 

التمديد في فترة السداد الى 35 سنة عوض 
ــراء  ــ 20 ســنــة حــالــيــا، مــعــتــبــرا أن هــــذه اإلجـ
ســيــســمــح لــلــبــنــوك بــإنــعــاش عــائــداتــهــا من 
باقي  السكنية فضال عن تحريك  الــقــروض 

القطاعات املتدخلة.
ــد اإلحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة لــــــوزارة  ــؤكــ وتــ
التجهيز واإلسكان التونسية، أن نحو %23 
مـــن الــتــونــســيــن ال يــمــلــكــون مــســاكــن، فيما 
ترتفع نسبة البناء الذاتي للمساكن إلى ما 
يقارب 77% مقابل 20% ينجزها املطورون 
بقية  مــن  و%1.7  لهم،  املــرخــص  العقاريون 
املساكن سيتم إنجازها عن طريق املطورين 

العقارين العمومين.
وســعــت الــحــكــومــة خــــالل طــــرح بــرنــامــجــهــا 
لــدعــم شــــراء املــســاكــن، إلـــى أن يــكــون الــدعــم 
الشركات  مــن  املــســاكــن  مقتصرًا على شـــراء 
العقارية، مبررة ذلك بأنه سيؤدي إلى خلق 
حركة في السوق، إال أن البرملان رفض هذا 
الـــشـــرط، مــشــيــرا إلـــى ضــــرورة تـــرك الــحــريــة 
لــلــمــنــتــفــعــن بــاخــتــيــار الـــعـــقـــارات املــنــاســبــة 
قـــانـــون  ويـــمـــثـــل  أو شـــــــرط.  قـــيـــد  لـــهـــم دون 
السكن األول الذي حاولت الحكومة تلوينه 
بطابع اجتماعي أحد الحلول ألزمة القطاع 
العقاري وجرعة من اإلنقاذ للمطورين ممن 

يعانون مشاكل في ترويج مشاريعهم.
ــراء االقــــتــــصــــاد عـــلـــى أن تـــرك  ــبــ ويـــجـــمـــع خــ
قــطــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري فـــي مــهــب األزمـــة 
االقــتــصــاديــة ســيــودي إلــى انــهــيــاره وفــقــدان 
ــرا لــلــطــاقــة  ــد أعــــمــــدتــــه نــــظــ ــ ــاد ألحــ ــتــــصــ االقــ
معتبرين  القطاع،  لهذا  الكبيرة  التشغيلية 
الـــشـــرائـــيـــة  الــــــقــــــدرة  ــعــــف  مـــعـــالـــجـــة ضــ أن 

للتونسين هي الحل األمثل لهذه املشكلة.
قد  العقارات  أسعار  ارتــفــاع  ظاهرة  وكانت 
تفاقمت خــالل الــســنــوات األخــيــرة، حتى أن 
كلفة املتر املربع الواحد في بعض املناطق 
صـــــارت تــــــراوح مـــا بـــن ثـــالثـــة آالف ديــنــار 
ــار، أي مـــا بن  ــنـ تــونــســي وخــمــســة آالف ديـ
1.25 ألف وألفي دوالر، وهو ما جعل امتالك 
مــســكــن حــلــمــا صــعــب املـــنـــال ملــعــظــم الطبقة 

املتوسطة والضعيفة في البالد. 
تراجع  إلــى  الرسمّية  اإلحصائيات  وتشير 
ــلـــى شـــــــراء املـــســـاكـــن  ــّيـــن عـ ــتـــونـــسـ إقــــبــــال الـ
بنسبة 8% خالل السنوات األخيرة. ويثير 
الــركــود الــعــقــاري الـــذي تشهده تــونــس منذ 
نـــحـــو عـــامـــن قــلــقــا مــــتــــزايــــدًا لـــــدى الــعــديــد 
مـــن املــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــن، الـــذيـــن بــاتــوا 
فــي مــرمــى املـــصـــارف الــتــجــاريــة الــتــي بــدأت 
ــقـــــروض  ــ بـــمـــالحـــقـــتـــهـــم مـــــن أجـــــــل ســـــــــداد الـ
املمنوحة لهم من أجل تنفيذ مشروعاتهم، 
وزادت املــعــانــاة خــالل الــفــتــرة األخــيــرة بعد 

رفع سعر الفائدة.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

»العربي الجديد«  كشفت مصادر أمنية ومصرفية يمنية لـ
عن خطة جديدة لحماية املنشآت املصرفية في العاصمة 
اليمنية املؤقتة عدن )جنوبي البالد(، ضد جرائم السطو 
املــســلــح الــتــي تـــزايـــدت بــشــكــل مــخــيــف وتــســبــبــت فـــي نشر 

الرعب في القطاع املصرفي، خالل الفترة األخيرة. 
وأوضــحــت املــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، أنــه يجري 
مناقشة تفاصيل الخطة وآليات تطبيقها وستدخل حيز 

التنفيذ ابتداء من مطلع أغسطس/آب املقبل. 
وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام من جريمة السطو املسلح 
اليمنية، حيث  الحكومية  املــصــارف  أكــبــر  فــرع ألحــد  على 
أفـــرادهـــا عــن عشرة  عـــدد  يــزيــد  اقتحمت عــصــابــة مسلحة 
للبنك  فــرعــا  الـــجـــاري،  يــولــيــو/تــمــوز  أشـــخـــاص، منتصف 
عـــدن، وطلبت من  فــي  املــنــصــورة  بمنطقة  اليمني  األهــلــي 
أن فتح  النقود، لكنه أوضــح لهم  الــفــرع فتح خــزانــة  مدير 
أكــثــر من  إلــى ثــالثــة مفاتيح مــوزعــة على  الــخــزنــة يحتاج 
وانسحبوا  الــرأس،  في  النار  عليه  أطلقوا  عندها  موظف، 

من املصرف. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك األهلي اليمني، محمد 
حــلــبــوب، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن خــطــة تــأمــن املــنــشــآت 
املــصــرفــيــة تــهــدف إلـــى حــمــايــة الــبــنــوك وشــركــات الــصــرافــة 
ضد جرائم السطو املسلح، من خالل زيادة أفراد الحماية 

باإلضافة إلى إدخال البنوك أنظمة أمن حديثة. 
ــار اإلعـــــداد ومــالمــحــهــا  ــال حــلــبــوب إن »الــخــطــة فـــي إطــ وقــ
البنوك  بن  تكاملية  شاملة  آلية  من  تتكون  حيث  مقنعة 
ولكن  الحديثة،  التقنيات  على  وترتكز  الداخلية  ووزارة 

األهم هو القدرة على التنفيذ«. 

عمليات نهب
وأعــلــنــت شــرطــة عـــدن، فــي 17 يــولــيــو/تــمــوز، القبض على 
الــخــاليــا الـــتـــي نـــفـــذت عــمــلــيــة الــســطــو، دون تــحــديــد عــدد 
أعلنت مصارف حكومية وخاصة  فيما  عليهم،  املقبوض 
في نفس اليوم، إضراًبا عن العمل مطلع األسبوع املاضي، 
ثـــم قـــامـــت بــإنــهــاء اإلضــــــراب بــعــد تــعــهــد وزارة الــداخــلــيــة 

بحمايتهم. 
اليمن في تدهور أمني انعكس على  وتسببت الحرب في 
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي واملـــصـــرفـــي، وال يــكــاد يــمــر أســبــوع 
أو ســطــو مسلح ملــصــارف  نــهــب  مــن دون حـــدوث عمليات 
وشركات للصرافة، فضال عن تزايد حــاالت سلب األمــوال 
أمـــوال عمالء  فــي سلب  مــن عصابات مسلحة متخصصة 

البنوك. 
تهدد  التي  املخاطر  أكبر  أن  يمنيون،  مصرفيون  ويــؤكــد 
وأن  املسلح،  السطو  عمليات  في  تتمثل  املصرفي  القطاع 

اليمنية تــواجــه صعوبة فــي تأمن نقل األمــوال  املــصــارف 
داخليا بن فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 
الــحــوثــيــن، وبـــات التنقل بــاألمــوال بن  ومــنــاطــق سيطرة 

املحافظات اليمنية مخاطرة كبيرة. 
»الـــعـــربـــي  ــنـــي يــمــنــي لــــ ــح مــــســــؤول أمـ ــ ــــن جـــانـــبـــه، أوضــ ومـ
الجديد« أن خطة تأمن منشآت القطاع املصرفي تتضمن 
عدة بنود أهمها توزيع دوريات أمنية في الشوارع املؤدية 
إلــى مــقــار املــصــارف ودوريــــات أمــام املــصــارف العاملة في 

املدينة وزيادة عدد أفراد الحماية املكلفة بحراستها. 
أمنية  البنوك بإدخال أنظمة حماية  إلــزام  الخطة  وتشمل 
حديثة وتوفير بوابات إلكترونية على مداخلها وتركيب 
ــة إلــــى املـــصـــارف،  كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة فـــي الــــشــــوارع املــــؤديــ
بــاإلضــافــة إلـــى مــنــع الــســيــارات املــجــهــولــة غــيــر املــرقــمــة )ال 
تحمل أرقاما(، من التجول في الشوارع، بحسب املسؤول 

األمني. 

خسائر بالماليين
وتعرض 59 فرعا لخمسة مصارف يمنية ألضرار متنوعة 
ح 

ّ
بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع املسل

أصدرته  لتقرير  وفقا   ،2015 العام  منتصف  منذ  املتفاقم 
»املستجدات  عنوان  حمل  تحت  اليمنية  التخطيط  وزارة 
االقتصادية واالجتماعية في اليمن« والذي أفاد بتعرض 
24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئيا أو كليا، وتضرر 22 

جهاز صراف آلي. 
وقدر إجمالي األضرار املادية التي تعرضت لها املصارف 
بـ 2.187 مليار ريال يمني )حوالي 9 مالين دوالر(، إضافة 

إلى نهب 8271.6 غراما من الذهب.  
وأدت الــحــرب فــي الــيــمــن إلـــى تــدهــور كــبــيــر فــي األوضــــاع 
االقتصادية واالجتماعية، وانكمش الناتج بشكل حاد، ما 
تــراجــع دخــل األســـر. وأصبحت مؤسسات مهمة  إلــى  أدى 

لة منذ أواخر عام 2016. 
ّ
مثل البنك املركزي، معط

ويهيمن الــقــطــاع املــصــرفــي عــلــى الــنــظــام املــالــي، وذلـــك من 
خالل 17 بنكا تنشط في اليمن، أربعة منها مملوكة للدولة 
اليمني،  األهلي  البنك  الزراعي،  والتعاون  التسليف  )بنك 
البنك اليمني لإلنشاء والتعمير، وبنك اإلسكان(، وأربعة 
التمويل  بــنــوك تقليدية وبــنــوك  بــنــوك إســالمــيــة، وأربــعــة 

األصغر املتخصصة. 
حيث  للغاية،  مــحــدودًا  اليمني  املصرفي  النظام  ويعتبر 
اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من   %40 األصــول حوالي  تمثل 
وتـــراجـــع حــجــم الـــودائـــع املــصــرفــيــة إلـــى الــنــصــف، بحسب 

خبراء مصرفين.
البنك املركزي  وبلغ عدد محال الصرافة املرخص لها من 
605 محال، وتمتلك أربعة مصارف نحو 59% من إجمالي 

عدد فروع املصارف العاملة في البالد.

دعم اتحاد العمال لرجال 
األعمال يصدم الجزائريين

رفع الفائدة يفاقم معاناة عقارات تونس

)Getty/مظاهرة عمالية سابقة احتجاجًا على تفاقم األوضاع المعيشية )بشير رمزي

)Getty( الركود يجتاح سوق العقارات

خطة لتأمين مصارف عدن

أثار دعم اتحاد العمال 
الجزائريين لرجال األعمال 

في صراعهم مع 
السلطة، انتقادات حادة 

من قيادات عمالية 
أكدت لـ»العربي الجديد« 

أن االتحاد دخل في 
معركة فرعية وتجاهل 

مهمته األساسية

تباطؤ نمو مبيعات العقار 
في األردن

ساعد قدوم املغتربني األردنيني إلى 
بالدهم، خالل فترات الصيف لقضاء 

إجازتهم السنوية على تحسن محدود 
في حركة التداول بالقطاع العقاري، دون 

أن يرتقي إلى املستوى املنشود، الذي 
يساهم في إنعاش قطاع يعاني ركودًا 

ملحوظًا منذ بداية 2017. وكان القطاع 
العقاري األردني حقق ارتفاعًا بنحو 

50%، في آخر 10 سنوات ليشكل أهم 
مصادر الثروة في البالد، وفق بيانات 

صادرة عن البنك املركزي األردني. وقال 
مستثمرون عقاريون، لوكالة »األناضول«، 
إن حركة التداول في قطاع العقار األردني 
تحسنت لكن بشكل محدود، رغم زيادة 

عدد املغتربني األردنيني الوافدين إلى 
البالد خالل األشهر املاضية. وارتفع عدد 
األردنيني املقيمني في الخارج، الذين قدموا 

إلى اململكة في النصف األول من العام 
الحالي بنسبة 9.6 باملائة إلى نحو 683 ألف 
أردني، مقارنة مع 623 ألف أردني في نفس 

الفترة من العام املاضي، وفق أرقام وزارة 
السياحة واآلثار األردنية.

السودان ضمن الدول 
المستحّقة للدعم

أعلن البنك الدولي، أمس، أنه تم إدراج 
السودان في قائمة الدول املستحقة 

للدعم الدولي. وقالت مديرة البنك الدولي 
بالسودان، كارولينا ترك، إن »إدراج 
السودان في قائمة الدول املستحقة 

للمساعدات، يتطلب منه تقديم برامج 
فاعلة«، حسب ما أوردته وكالة األنباء 

الرسمية. وتزور ترك، العاصمة السودانية 
الخرطوم، وأجرت محادثات مع وزير 

التربية والتعليم، آسيا محمد عبد الله، 
بهدف تقديم دعم الستكمال املشروعات 

التي أسهمت في استيعاب عدد من 
التالميذ داخل املؤسسات التعليمية. ووقع 
السودان مع البنك الدولي، في مارس/ آذار 
املاضي، اتفاقية بقيمة 76.5 مليون دوالر، 

لدعم التعليم األساسي في السودان.

3 ماليين
العام  األمــيــن  ــم  اس ارتــبــط 
ــام لــعــمــال  ــعـ ــاد الـ ــح ــالت ل
المجيد سيدي  الجزائر، عبد 
فساد  بقضية  الــســعــيــد، 
»بنك الخليفة«، حيث أودع 
المقدرة  العمال  اشتراكات 
بـ3 ماليين دوالر في حسابه 
أن  إال  بــالــبــنــك،  الــشــخــصــي 

محكمة »البليدة« برّأته.

تقارير عربية

مال وناس

أسواق

تمويل

تراجع اإلقبال على شراء 
المساكن بنسبة %8
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بوتفليقة«.  الــعــزيــز  عبد  الــجــزائــري  الــرئــيــس 
ــو قــــيــــادي مـــنـــشـــق عــن  ــ وأضــــــــاف بــــــــدوي، وهــ
»منذ  الجديد«،  »العربي  لـ النقابية،  املركزية 
1999 تحّول االتحاد من الخط اليساري إلى 
أقصى اليمن اقتصاديا، وإلى لجنة مساِندة 
وهو  سياسيا،  الحاكمة  والسلطة  للحكومة 
أمر مناف لقانون النقابات الذي يمنعها من 
ممارسة السياسة، إذ ساند االتحاد الرئيس 
بوتفليقة في انتخابات 1999 و2004 و2009 
القوانن التي  و2014، كما ساند االتحاد كل 

جاءت بها حكومات بوتفليقة، في مقدمتها 
قانون خصخصة املؤسسات سنة 2002 الذي 
فت 

ّ
كنا ننتظر رفضه من طرف االتحاد«. وخل

الــجــزائــريــن،  للعمال  الــعــام  االتــحــاد  سياسة 
دفع  ما  العمالية،  الطبقة  وســط  كبيرا  فراغا 
نــقــابــيــن إلــــى االنـــشـــقـــاق وتــأســيــس نــقــابــات 
العمال  باسم  الناطقة  هي  أصبحت  مستقلة 

الجزائرين.
وفــي املقابل، قــال القيادي فــي االتــحــاد العام 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ قطيش،  أحــمــد  للعمال، 

للسلطة  مــســانــدتــنــا  فـــي  يــــرى  »الــجــمــيــع  إن 
والحكومة جريمة، نعم نحن نساند الحكومة 
ومؤسسات الدولة الجزائرية من دون شروط، 
ونحن ال نتوقع أن تضحي السلطة الحاكمة 

بالعمال«.
ــم املــســتــثــمــريــن الــوطــنــيــن  ــ وأضـــــــاف أن »دعــ
الذين يخلقون الثروة ومناصب شغل ال يعد 
انحرافا عن املسار الذي وضعه الرجال الذين 
أســســوا االتــحــاد، فنحن نــدعــم كــل مــن يخلق 

مناصب شغل ويحمي االقتصاد الوطني«.

أخبار
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ال يزال تحسن النمو العاملي الذي 
توقعه صندوق النقد الدولي، في 
إبريل/نيسان املاضي، على حاله، 
ــن الــتــغــيــيــرات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  بـــالـــرغـــم مـ
تــشــهــدهــا الـــــدول والــتــخــبــط فـــي الــســيــاســات 
والحمائية  التجارة  العامة، خصوصا حول 

والتوتر السياسي.
ــنـــدوق عــــن شــهــر  ــلـــصـ ــقـــريـــر لـ ــر تـ ــ وأشــــــــار آخــ
العاملي  الناتج  أن  إلى  الحالي،  يوليو/تموز 
في  و%3.6   2017 فــي   %3.5 بمعدل  سينمو 
التصاعدي، يخفي  املــســار  هــذا  أن  إال   .2018
الـــدول.  بــن  النمو  مــعــدالت  فــي  خلفه تباينا 
مما  أقــل  املتحدة  لــلــواليــات  النمو  فتوقعات 
ــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان، وهـــــو مــا  كـــانـــت عــلــيــه فــ
يرجع في األساس إلى افتراض أن السياسة 
املالية العامة ستكون أقل توسعا في الفترة 
املقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة. في حن 
ُرِفَعت توقعات النمو لليابان وكذلك ملنطقة 
الـــيـــورو بــشــكــل خــــاص، حــيــث حــقــق الــنــشــاط 
االقتصادي مفاجآت إيجابية تشير إلى قوة 
الزخم في أواخر 2016 وأوائل 2017. وُرِفَعت 
الــنــمــو للصن أيــضــا، فــي انعكاس  تــوقــعــات 
يـــزال  2017. وال  عــــام  مـــن  األول  الـــربـــع  لــقــوة 
املتقدمة  االقتصادات  في  مكبوحا  التضخم 
عــام،  بــوجــه  املستهدفة  املستويات  مــن  وأقـــل 
كــمــا يـــواصـــل الـــتـــراجـــع فـــي عــــدة اقــتــصــادات 

صاعدة، مثل البرازيل والهند وروسيا.

تباطؤ سعودي 
ــمـــو االقــــتــــصــــادي فــــي املــنــطــقــة  ــنـ ــد الـ ــهـ ويـــشـ
الــعــربــيــة تــبــاطــؤًا مــلــحــوظــا هـــذا الـــعـــام، وفــق 
الـــصـــنـــدوق، بــيــنــمــا مـــن املــتــوقــع أن يــتــراجــع 
النمو في السعودية إلى نحو الصفر. وبعد 
أداء أفــضــل مــن املــتــوقــع فــي الــعــام 2016 مع 
معدل نمو بلغ 5%، لن يزيد هــذا املعدل عن 
الـــشـــرق األوســــط  فـــي دول  الـــعـــام  2.6% هــــذا 
أفغانستان  إلــى  باإلضافة  أفريقيا،  وشــمــال 
املاضي  العام  الجيد  األداء  وباكستان. وكان 
مــــرده خــصــوصــا إلــــى نــمــو قــــوي فــــاق %6.5 
فــي إيــــران بفضل املــســتــوى املــرتــفــع لإلنتاج 
النفطي، بحسب الصندوق.  إال أن الصندوق 
ض في مراجعته آلفاق االقتصاد العاملي 

ّ
خف

توقعاته للنمو في السعودية، املصدر األول 
الــخــام فــي العالم، إلــى 0.1% فقط في  للنفط 
يــولــيــو/تــمــوز،  تـــوقـــعـــات  الـــعـــام 2017 وفــــق 
مــقــابــل 0.3% فـــي تــوقــعــاتــه لــشــهــر نــيــســان/

إبـــريـــل املـــاضـــي. وســتــكــون تــلــك أدنــــى نسبة 
عندما   2009 الــعــام  منذ  السعودية  فــي  نمو 
بـــ2%، على خلفية  انكماشا  سجل االقتصاد 
تراجع عائدات النفط بعد األزمة االقتصادية 

العاملية، وفق وكالة »فرانس برس«. 
ر صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي تــقــريــره أنـــه »إذا 

ّ
ــذ ــ وحـ

تــــواصــــل الـــتـــراجـــع الـــحـــالـــي ألســــعــــار الــنــفــط 
فيمكن أن تؤثر أكثر على آفاق الدول املصدرة 
للنفط في املنطقة«. ومن املفترض أن ترتفع 
نــســبــة الــنــمــو فـــي الــســعــوديــة إلـــى 1.1% في 
توقعات  باملقارنة مع  بـــ%0.2  بتراجع   2018
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــل، بـــحـــســـب صـ ــريــ ــان/إبــ ــســ ــيــ نــ
ــان االقــتــصــاد الــســعــودي سجل  الـــدولـــي. وكــ
معدالت نمو بنسبة 4.1% و1.7% تباعا في 
الوقت  في  الصندوق  ويتوقع  و2016.   2015
االقــتــصــادي  النمو  مــعــدل  فــي  نفسه تحسنا 

اإلقليمي بمعدل 3.3% في 2018. 

بيئة من عدم اليقين
ــدو املـــخـــاطـــر املــحــيــطــة  ــبـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـ
بتنبؤات النمو العاملي متوازنة إلى حد كبير 
عــلــى املــــدى الــقــصــيــر، لــكــن الــكــفــة الــســلــبــيــة ال 
تــزال هــي األرجـــح على املــدى املــتــوســط، وفق 
اإليجابي،  الجانب  فعلى  الــصــنــدوق.  تقرير 
يمكن أن يكون التعافي الــدوري أقوى وأكثر 
ــيـــث تـــراجـــعـــت  ــتــــمــــراريــــة فــــي أوروبـــــــــــا، حـ اســ
السلبي،  الجانب  وعلى  السياسية.  املخاطر 
ترتفع احتماالت حدوث تصحيح في السوق 
ودرجــة  العالية  السوقية  التقييمات  بسبب 
مــن عدم  بيئة  فــي  االنــخــفــاض  بالغة  التقلب 
اليقن الكبير بشأن السياسات، مما قد يؤثر 

املــســيــل  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  واردات  ســّجــلــت 
عام  من  األول  النصف  في  ارتفاعا،  للصن 
الصينية   الجمارك  بيانات  2017. وشرحت 
الطبيعي  الــغــاز  واردات  أن  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
في  للطاقة  مستهلك  أكــبــر  للصن،  املسيل 
ارتفعت بنسبة 38.8% على أساس  العالم، 
إلــى 15.89 مليون طن حتى  سنوي لتصل 

يونيو/ حزيران. 
حــيــث يــعــد انــخــفــاض الــحــواجــز السياسية 
الــتــي تــعــوق دخـــول الــغــاز الطبيعي املسيل 
الصينية  السوق  إلى  املتحدة  الواليات  من 
من أهــم األسباب لهذا االرتــفــاع. وقــال وانغ 
الرئيس الصيني خالل زيارته  يانغ، نائب 

على النمو ومستوى الثقة. ومع التحول إلى 
سياسات أكثر دعما في الصن، خاصة النمو 
االئــتــمــانــي الــقــوي، تــــزداد مــخــاطــر انخفاض 
النمو على املدى املتوسط. ويمكن أن تؤدي 
فــي بعض  الــعــاديــة  النقدية  السياسة  عـــودة 
الــواليــات  املــتــقــدمــة، وال سيما  االقــتــصــادات 
ــى تــضــيــيــق األوضــــــــــاع املـــالـــيـــة  ــ ــدة، إلــ ــحــ ــتــ املــ
العاملية بأسرع من املتوقع. وذلك، إضافة إلى 
مخاطر أخرى ال تزال بارزة حتى اآلن، ومنها 
التحول إلى السياسات االنغالقية واملخاطر 
الجغرافية-السياسية، وفق تقرير الصندوق.
-2017 للفترة  املتوقع  العاملي  النمو  ويبلغ 
2018 مـــعـــدالت أقـــل مـــن مــتــوســطــات مـــا قبل 
األزمـــة، خــاصــة فــي أكــثــر االقــتــصــادات تقدما 
واالقــتــصــادات الــصــاعــدة والــنــامــيــة املــصــدرة 

للسلع األولية، وإن كان أعلى من املقدر لعام 
ــّن أكــثــر االقــتــصــادات  2016 وهـــو 3.2%.  وبـ
ــتــــصــــادات الـــصـــاعـــدة والــنــامــيــة  تــقــدمــا واالقــ
ــيــــة، هــنــاك عــــدد كبير  املـــصـــدرة لــلــســلــع األولــ
يواجه طاقة إنتاجية زائدة وتيارات معاكسة 
للنمو املــمــكــن تــأتــي مــن شــيــخــوخــة الــســكــان 
وضــــعــــف االســـتـــثـــمـــار وبـــــــطء الـــتـــحـــســـن فــي 
الرامية إلى  اإلنتاجية.  وتشكل اإلصالحات 
تعزيز الناتج املمكن عنصرًا ضروريا في كل 
البلدان، وفق التقرير الصادر عن الصندوق. 
ويــــشــــرح الـــتـــقـــريـــر أهـــمـــيـــة تــــوزيــــع املــكــاســب 
املــحــقــقــة عــلــى كـــل مــســتــويــات الـــدخـــل، وكـــذا 
املحيطة  للمخاطر  الدقيقة  املــراقــبــة  مــراعــاة 
بــاالســتــقــرار املـــالـــي. كــمــا ينبغي أن تــواصــل 
التكيف مع  األولــيــة  للسلع  املــصــدرة  البلدان 

الواليات املتحدة »إن الصن استوردت 400 
ألـــف طـــن مـــن الـــغـــاز األمـــيـــركـــي، فـــي األشــهــر 
من  تــمــامــا  النقيض  عــلــى  األولــــى،  الخمسة 

صفر قبل عام«. 
ــاز الــطــبــيــعــي في  ــغـ ــزداد الــطــلــب عــلــى الـ ــ ــ ويـ
الحكومة الستخدام  فــي ظــل سعي  الــصــن 
الـــوقـــود الــنــظــيــف لــلــمــســاعــدة تــدريــجــيــا في 
ــبـــدال الـــفـــحـــم، حــيــث يــشــكــل اســتــهــالك  ــتـ اسـ
اســـتـــخـــدام  ــي  ــالــ ــمــ إجــ مـــــن   %59.8 الـــفـــحـــم 
الــطــاقــة فــي الــصــن فــي الــنــصــف األول، كما 
الــواردات  التدابير لتشجيع  اتخذت الصن 
الغاز  احتياطيات  إمــكــانــيــات  واســتــكــشــاف 

الصخري املحلية. 
وتعتزم الحكومة الصينية توسيع شبكات 
خــطــوط األنــابــيــب لــلــغــاز الــطــبــيــعــي ليصل 

طولها إلى 104 آالف كم بحلول عام 2020.
كذا، أظهرت بيانات من الجمارك الصينية 
مـــاليـــن طـــن من  أن روســـيـــا شــحــنــت 5.22 
النفط الخام، بما يعادل 1.27 مليون برميل 
يــومــيــا، إلــــى الـــصـــن فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 
بزيادة 27% على أساس سنوي. وبهذا تظل 
روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصن 
للشهر الرابع على التوالي. وزادت شحنات 
يونيو/ حزيران من ثاني أكبر مورد أنغوال 
مليون  إلــى  لتصل  سنة  قبل  عنها   %10.6
انخفضت صــادرات  يوميا في حن  برميل 
الــخــام الــســعــوديــة إلـــى الــصــن 15.8% إلــى 
ونــمــا حجم  يوميا.  براميل  و607  ألــفــا   936
مقارنة   %47 العراق  من  القادمة  الشحنات 
بــه قــبــل عـــام، فــي حــن قــفــزت اإلمـــــدادات من 

البرازيل %118.
)رويترز، قنا(

اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  كنسبة  خفضه 
أقــــل. ومــــع اســـتـــمـــرار الــنــمــو االقـــتـــصـــادي في 
االرتــــفــــاع بــيــنــمــا تـــتـــراجـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، 
عــلــى األقــــل خــــارج الـــواليـــات املــتــحــدة، يــتــاح 
الــفــرص لخفض  مــن  املــزيــد  املالية  للسلطات 
الـــديـــن، وخــلــق الــحــيــز املــالــي الــــالزم لتدابير 
الــتــحــفــيــز عــنــدمــا يـــأتـــي االنـــكـــمـــاش الـــدولـــي 

التالي، وفق ماكورماك. ولكن صناع  املحتم 
السياسات ال يفعلون هذا، مما يوحي بأنهم 
أعـــطـــوا األولــــويــــة إلــــى حـــد كــبــيــر العــتــبــارات 
لهذا،  املالية. ونتيجة  الحيطة  قبل  سياسية 
ــا،  ــ لـــم يــعــد أمــــام الــســاســة، خــاصــة فـــي أوروبـ
أي اخــتــيــار ســـوى مــحــابــاة ســيــاســات النمو 
الذي  املحتمل  التأثير  في  والتدقيق  الشامل 
تــوزيــع  عــلــى  أي ســيــاســة بعينها  قــد تخلفه 
ــاتـــول كاليتسكي  ــل. فـــي حـــن يــقــول أنـ الـــدخـ
فكرية  مغالطات  ألهمت  الــســوق  أصولية  إن 
املالية  األســــواق  أن  ومنها  الــخــطــورة:  بالغة 
املركزية  البنوك  وأن  دائما،  وفّعالة  عقالنية 
يــجــب أن تــســتــهــدف بــبــســاطــة الــتــضــخــم وال 
تــشــغــل بــالــهــا بــاالســتــقــرار املــالــي والــبــطــالــة، 
وأن الــدور املشروع الوحيد للسياسة املالية 

املــوازنــة، ولــيــس تثبيت  يتلخص فــي ضبط 
استقرار النمو االقتصادي. ويشرح في مقالة 
لــه، أنــه حتى بــالــرغــم مــن أن هــذه املغالطات 
فــجــرت اقــتــصــاد أصــولــيــة الـــســـوق بــعــد عــام 
الــتــوجــه  فــــي  املـــغـــالـــطـــات  ــذه  ــ 2007، ظـــلـــت هـ

االقتصادي مستمرة حتى اليوم.
الـــشـــرق  إدارة  مــــديــــر  أزعـــــــــور،  ــان جــــهــــاد  ــ ــ وكـ
األوســــــط وآســـيـــا الـــوســـطـــى فـــي الـــصـــنـــدوق، 
الشرق  لـــدول  توقعاتنا  »إن  أعــلــن سابقا  قــد 
األوسط وشمال أفريقيا تشير إلى أن النمو 
ســيــكــون مــنــخــفــضــا إلــــى حـــد ال يــتــيــح خلق 
مستويات  تحسن  أو  الكافية  العمل  فــرص 
املــعــيــشــة. وهــنــاك كــثــيــر مــن الــبــلــدان، خاصة 
مستويات  تتحمل  للنفط،  املستوردة  الــدول 

مديونية عالية أيضا«.

ارتفاعا  تركيا،  فــي  لأجانب  الــعــقــارات  مبيعات  سجلت 
بــــــــ24.8% فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، مــقــارنــة بنفس 
الفترة من العام املاضي. ووفق مؤسسة اإلحصاء التركية 
)حــكــومــيــة( بــلــغ عـــدد الــعــقــارات املــبــاعــة لــأجــانــب، خــالل 
الشهر املــاضــي، ألــفــا و926 عــقــارًا. وحــل الــســعــوديــون في 
املرتبة األولــى، بشراء 612 عقارًا تالهم العراقيون بـ 239 
بـــ87  والبريطانيون  بــــ115،  والـــروس  بــــ136،  والكويتيون 
الــواليــات في مبيعات  قائمة  عقارًا. وتصدرت إسطنبول 
بـــ408،  أنطاليا  تلتها  عــقــارات،  بـــ903  العقارات لأجانب، 
وبورصا بـ 93، وأيدن بـ77 وأنقرة بـ68 وموغال بـ 60 عقارًا.

الــســنــويــة فــي تــركــيــا ارتفعت  الــعــقــارات  وكــانــت مبيعات 
بنسبة 4% خالل عام 2016، وارتفع عدد الوحدات املباعة 
إلـــى 1.341 مــلــيــون وحـــدة فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول مـــن الــعــام 
مليون وحدة   1.289 بلغت  مبيعات  مع  مقارنة  املــاضــي، 

اإلجــمــالــيــة،  باملبيعات  يتعلق  مــا  وفـــي  عـــام 2015.  خـــالل 
ارتفاع  مــع  القائمة  صـــدارة  على  إسطنبول  حافظت  فقد 
الــعــام  فــي  مــنــزل  ألـــف   232 إلـــى   %17.3 بنسبة  مبيعاتها 
بنسبة  أنقرة  العاصمة  في  املبيعات  نمت  فيما  املــاضــي، 

10.8% إلى 144 ألف وحدة.
وتشير املراكز البحثية املتخصصة، إلى أن تركيا ضمن 
أفــضــل عــشــرة أمــاكــن لــشــراء الــعــقــارات عــام 2017، وللعام 
تعزيز  على  أنــقــرة  وتعمل حكومة  الــتــوالــي،  على  الثاني 
الثقة بهذا القطاع، وربما تستند إليه كرافعة لالقتصاد 

وحتى السياسة. 
الــتــركــيــة  الـــعـــمـــرانـــي  الــبــيــئــة والـــتـــطـــويـــر  ــانــــت وزارة  وكــ
ــراءات لتشجيع الــقــطــاع الــعــقــاري وزيـــادة  ــ أعــلــنــت عــن إجـ
االستثمارات فيه، مــن خــالل وضــع شــرط الحصول على 
الجنسية التركية عبر شراء عقار، إلى جانب شرط اإليداع 

املصرفي أو فتح منشآت تشغل عمالة تركية.

اتجاه النمو 
العالمي

38% ارتفاع واردات الصين 
من الغاز الطبيعي

تختلف مستويات النمو بين المجموعات االقتصادية )أود أندرسون/ فرانس برس(

)Getty( نمو في المشاريع العقارية في تركيا

استراتيجيات رسمية للتنظيم المدني )فاليري هاش/ فرانس برس(

)Getty( إسطنبول األكثر استقطابًا للمشتريات األجنبية )Getty/في مصنع سيارات فولكسفاغن )مايكل جوتشالك
روسيا أكبر مصّدر للنفط إلى الصين )تاتيانا 

ماكييفا/فرانس برس(

توّسع كبير للشركة )موهد فيلور/ فرانس برس(

تراجع النمو السعودي 
من 4.1% في 2015 إلى 

0.1% هذا العام

ــرادات، مــع العمل على تنويع  ــ انــخــفــاض اإليـ
مصادر النمو.  

دعوة إلى تغيير السياسات 
املــديــر اإلداري  ويــتــوقــع جيمس مــاكــورمــاك، 
والرئيس العاملي ملجموعة فيتش للتصنيف 
»التقشف  مقالة تحت عنوان  االئتماني، في 
يـــمـــوت فــــي هـــــــــدوء«، أن يــســجــل االقـــتـــصـــاد 
العاملي أعلى نسبة نمو هذا العام منذ العام 
ر من انكماش مقبل. 

ّ
2010، ولكنه مع ذلك يحذ

الديون الحكومية ترتبط  ويشرح أن خفض 
بن النمو االقتصادي وأسعار الفائدة. فكلما 
ــان مـــعـــدل الــنــمــو أعـــلـــى نــســبــة إلــــى أســعــار  كــ
الــفــائــدة، كلما كـــان مــســتــوى خــفــض الــديــون 
أو  الدين  استقرار  لتثبيت  الــالزم  الحكومية 

خفض توقعات أميركا وبريطانيا 
وتراجع حاد للسعودية

لــتــأجــيــر   »GRAB« شــــركــــة  ــلــــنــــت  أعــ
السيارات، ومقرها جنوب شرق آسيا، 
أنــهــا تتوقع الحصول  اإلثــنــن،  أمــس 
دوالر،  مليار   2.5 بقيمة  تمويل  على 
ــنــــغ«  ــيــ مــــعــــظــــمــــه مـــــــن »ديـــــــــــــدي شــــوكــ
ــاالت  ــ ــ ــــصـ ــ ــيــــة وعـــــمـــــالقـــــة االتـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــنـــك«، فـــي وقــت  ــوفـــت بـ الــيــابــانــيــة »سـ
تــعــزز صــدارتــهــا فــي وجــه منافستها 
»أوبـــر«. وستستثمر كــل مــن »ديــدي« 
يقرب من ملياري  ما  بنك«  و»سوفت 
تــتــوقــع أن  الـــتـــي  فـــي »غـــــــراب«  دوالر 
تحصل على الـ500 مليون الباقية من 
مستثمرين آخــريــن. وأفـــادت »غـــراب« 
بأن التمويل الذي ستحصل عليه هو 
األكـــبـــر الــــذي تــحــظــى بـــه شــركــة دفــعــة 
واحدة في جنوب شرق آسيا. وأكدت 
الشركة أن حصتها في السوق بلغت 
95% في خدمة حجز سيارات األجرة 

عــبــر طــــرف ثـــالـــث، و71% مـــن خــدمــة 
تأجير السيارات الخاصة في جنوب 
شـــرق آســـيـــا، وهـــو مـــا يــعــنــي تفوقها 
الرئيسية  األميركية  منافستها  على 
ــذه الــــــســــــوق. وتــــوفــــر  ـــ »أوبـــــــــــر« فـــــي هــ
ــارات خــاصــة  ــ ــيـ ــ »غـــــــــراب« خــــدمــــات سـ
ــة  ــاريـ ــارات أجـــــــرة ودراجـــــــــــات نـ ــ ــيــ ــ وســ
ومشاركة املركبات في سبع دول و65 
مدينة فــي أنــحــاء جنوب شــرق آسيا، 
وهــي منطقة يبلغ عــدد سكانها 650 

مليون نسمة.
ــال مــــؤســــس »ديـــــــــدي« ورئــيــســهــا  ــ ــ وقـ
التنفيذي، شينغ وي، إن »غراب التي 
انــطــلــقــت مــن خـــالل قــطــاع املــواصــالت 
ــاســــي واضــــــح فــي  تـــؤســـس لــــــدور أســ
اقتصاد اإلنترنت، بناء على موقعها 

السوقي ورؤيتها املحلية«.
)فرانس برس(

برلين ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــجــلــة ديــــر شــبــيــغــل األملــانــيــة 
في تحقيق استقصائي منذ أيام، عن 
وجود انتهاكات لقوانن املنافسة على 
مـــدى الــعــقــود املــاضــيــة تــطــاول شركة 
فولكسفاغن ووأودي وبورش وبي أم 
دبليو وديملر، ترتبط باتفاقات حول 
انــبــعــاثــات الـــغـــاز. ولــفــتــت املــجــلــة إلــى 
أن هـــذه الــشــركــات عــقــدت اجــتــمــاعــات 
لــتــوحــيــد مــواقــفــهــا وتــكــويــن كــارتــيــل 

داخل السوق. 
وأعــلــنــت املــجــلــة أمــــس، أن مــجــمــوعــات 
الــعــمــل الــســريــة الــتــي كــانــت تــعــقــد بن 
شركات السيارات، كانت تخرج بتوافق 
عــلــى أمـــــور مــرتــبــطــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
والــتــكــالــيــف واملــــورديــــن، وغـــيـــرهـــا، ما 
وأن  املنافسة.  لقوانن   

ًَ
انتهاكا يشكل 

شركة فولكسفاغن وديملر قدمتا نوعا 
الــذاتــي للسلطات، لتجنب  مــن اإلبـــالغ 

الغرامات أو تخفيفها على األقل. 
املدافعون  يتحرك  أن  املجلة  وتوقعت 
عـــن حـــقـــوق املــســتــهــلــك مـــع مـــوجـــة من 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة ضـــد الــشــركــات، 
أن  املستهلك  املنظمات  اتحاد  واعتبر 

هذا نوع من الخداع للزبائن.
ــا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــعـــــقـــــد فــــولــــكــــســــفــــاغــــن اجــ وتـــ
الــرقــابــة ملناقشة  اســتــثــنــائــيــا ملــجــلــس 
ــــة حــــول  ــيـ ــ ــانـ ــ مـــــا كـــشـــفـــتـــه املــــجــــلــــة األملـ
وجـــود كــارتــل فــي صناعة الــســيــارات، 
ــذي يــتــعــارض مـــع قـــوانـــن مكافحة  الــ
االحـــتـــكـــار املــعــمــول بــهــا فـــي االتـــحـــاد 
األوروبــــــــي وأملـــانـــيـــا. وأفـــــــادت املــجــلــة 
الــتــداول  أن  اإللكتروني  موقعها  على 
بــأســهــم هـــذه الــشــركــات تــراجــع وســط 

ارتفاع مخاوف املستثمرين.

»غراب« تعزّز منافستها 
لـ»أوبر«

اتهامات تالحق شركات 
سيارات ألمانية

مال وسياسة

االقتصادي  النمو  استمرار نسق  يتوقع  الدولي  النقد  يزال صندوق  ال 
العالمي، خالل العامين المقبلين، إال أن توقعاته تتحول إلى سلبية حين 
الحديث عن منطقتنا، لتصبح متشائمة في السعودية بعد التراجع 

الدراماتيكي في النمو

واإلنتاج  العالمية  التجارة  في  النمو  إن  الدولي  النقد  صندوق  يقول 
عن  تراجعه  رغــم   2015 معدالت  من  بكثير  أعلى  ــزال  ي ال  الصناعي 
المسجلة  الــقــوة  بالغة  الــوتــيــرة 
 .2017 ــل  وأوائـ  2016 أواخـــر  فــي 
وتنبئ مؤشرات مديري المشتريات 
التصنيع  قطاعي  قــوة  باستمرار 
فإن  المقابل،  فــي  والــخــدمــات. 
ظل  األســاســي  التضخم  مستوى 
كان  كما  عـــام،  بــوجــه  مستقرًا 
االقتصادات  إلى حد كبير في  ثابتًا 
في  كبير  انخفاض  مع  الصاعدة 

بضعة بلدان مثل البرازيل وروسيا.

قوة تجارية وصناعية

خبر في صور

24% نمو شراء األجانب للعقارات التركية
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