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تحذير من خطر ديون العراق
البصرة ــ علي الحسيني

حذر أعضاء في البرملان العراقي 
ومختصون بالسوق العراقية من 
دخول العراق دائرة الخطر بسبب 
وارتفاعها  عليه  املترتبة  الــديــون  تضاعف 
إلــى أكثر من  القليلة املاضية  خــال األشــهــر 
يكون  لــن  كبيرة  وبــفــوائــد  دوالر  مليار   112
الــعــراق قــــادرًا عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا. وهـــو ما 
لسنوات  النفطية  العراق  مقدرات  سيخضع 

طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة.
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة املـــالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة في 
البرملان العراقي رحيم الدراجي في تصريح 
بــثــتــه مـــحـــطـــات تـــلـــفـــزيـــون مــحــلــيــة عــراقــيــة 
ــــون الـــعـــراق ارتــفــعــت الــى  األربــــعــــاء، »إن ديـ
وأوضـــح  دوالر«.  مــلــيــون  مــلــيــارًا و900   112
عـــــام 2003 وإلــــــى اآلن  مـــنـــذ  أنـــــه  الـــــدراجـــــي 
ــراق ديــــون كــثــيــرة وصــلــت  ــعـ تــرتــبــت عــلــى الـ

إلــى 112 مليارًا و900 مليون دوالر، بسبب 
السياسات الخاطئة للحكومات املتتالية«

 وبـــن فـــي هـــذا الـــشـــأن، أن الــحــكــومــات الــتــي 
ــة  ــة الــحــكــم لــيــســت لــديــهــا درايــ اســتــلــمــت دفــ
بـــــــإدارة الــســيــاســة املـــالـــيـــة والــنــقــديــة للبلد 
موازنات  للعراق  السابقة  املــوازنــات  وكانت 
متضخمة وتفتقر إلى التدبير ولم تقم على 
أساس الدراسة والتخطيط، إنما قامت على 
أساس ما يطلق عليه ملء الفراغات. وأشار 
ــال الـــقـــادمـــة ســتــتــحــمــل أعــبــاء  ــيـ إلــــى أن األجـ
في  تكمن  الــعــراق  الحالية ومشكلة  الــديــون 
أنــه لــم  ينتخب حكومة واعية وقــادرة على 
إدارة البلد، بل انتخب حكومات قادرة على 

صناعة األحزاب«، حسب قوله.
ــتـــى اآلن  ــة الـــعـــراقـــيـــة حـ ــكـــومـ وتــــرفــــض الـــحـ
اإلفـــصـــاح عـــن حــجــم الـــديـــون بــشــكــل رســمــي 
وترفض األرقام الصادرة من منظمات دولية 
أو أعضاء في البرملان وتعتبرها تفتقر إلى 

الدقة أو أن جزءًا منها تم ترحيله من حقبة 
النظام العراقي السابق قبل االحتال. و%67 
من إجمالي الديون العراقية، ديون خارجية 
وتصل إلى 68 مليار دوالر و33% منها ديون 
االستثمارية  الــشــركــات  بــن  مــوزعــة  داخلية 
العاملة بالعراق. وتتصدر الواليات املتحدة 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، قــائــمــة أعـــلـــى الــــدول 
التي تدين العراق، ثم يأتي بعد هذه الدول، 

صندوق النقد الدولي ومصارف عاملية.
وبــــحــــســــب إحــــصــــائــــيــــات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
ــإن اإليــــــــرادات املــحــلــيــة الــعــراقــيــة  الــــدولــــي، فــ
ديــــون  وأن  دوالر،  مـــلـــيـــار   174 ــــى  إلـ تـــصـــل 
إيراداته املحلية. كما  العراق تبلغ 61% من 
توقع الصندوق، أن تصل ديــون العراق مع 
دوالر،  مليار   120 إلــى  الحالي  الــعــام  نهاية 
وأن تتجاوز 130 مليار دوالر في عام 2018. 
ــراق خـــــال الـــعـــامـــن املــاضــيــن  ــ ــعـ ــ وطــــــرح الـ
ســـنـــدات دولـــيـــة بــقــيــمــة تــصــل إلـــى أكــثــر من 

ملياري دوالر وبفائدة تبلغ 6.7%. وسجل 
الـــعـــراق عــجــزًا مــالــيــًا متتاليًا فــي الــســنــوات 
األربع املاضية، بلغ أعاها هذا العام بواقع 
21 مليار دوالر بعد االنخفاض العاملي في 
أسعار النفط الذي تزامن مع اجتياح تنظيم 
»داعـــــش« مـــدن شــمــال وغــــرب الـــعـــراق وبـــدء 
الحرب التي استهلكت أغلب مقدرات الباد 
املالية، حيث أنفق العراق أكثر من 30% من 
موازناته السنوية على شراء الساح ودفع 

أجور املقاتلن.
من جهتها قالت عضوة اللجنة االقتصادية 
ــوره الـــبـــجـــاري في  فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي نـــ
حديث لـ »العربي الجديد«، إن »الديون التي 
املستشري  الفساد  أسبابها  الــعــراق  أثقلت 
ــراق الــــحــــرب ضــد  ــ ــعـ ــ فــــي الــــبــــاد ودخــــــــول الـ
تنظيم داعش اإلرهابي يضاف إلى ذلك قيام 
املسؤولن واألحزاب التابعة لهم باالستياء 

على مشاريع ضمن صفقات فساد«.

القاهرة ــ جيهان عبدالغني

»الــعــربــي  قـــال مـــســـؤول فـــي وزارة املــالــيــة املــصــريــة لـــ
الـــجـــديـــد«، إن حــكــومــة بــــاده نــفــذت قـــرابـــة 85% من 
ــــي، والـــتـــي  ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ الـــتـــزامـــاتـــهـــا أمــــــام صــ
تقليص  تستهدف  تقشفية  إجـــراءات  تتضمن حزمة 
عجز املوازنة. واتفق صندوق النقد على برنامج ملدة 
الثاني  ثــاث سنوات مع مصر في نوفمبر/ تشرين 
ــرج عــن دفــعــتــن بقيمة إجــمــالــيــة بلغت  املـــاضـــي، وأفــ
أربعة مليارات دوالر من قرض قيمته 12 مليار دوالر.
ـــذ حــكــومــة مــصــر بـــرامـــج اقـــتـــصـــاديـــة بــمــوجــب 

ّ
وتـــنـــف

اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة 
والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانن جديدة 
لــاســتــثــمــار وتــعــديــات عــلــى قــانــون ضــريــبــة الــدخــل 
ــة. وأضــــاف  ــافـ وإقـــــــرار قـــانـــون ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـ
أيــة إجـــراءات  اتــخــاذ  املــســؤول أن الحكومة ال تعتزم 
املدعومة  السلع  مــن  أي  أســعــار  برفع  جــديــدة تتعلق 
خال العام الجاري، أو مطلع العام املقبل على أبعد 
تــقــديــر. ورفـــعـــت مــصــر أســـعـــار املــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة 

والكهرباء والغاز ومياه الشرب، الشهر املاضي.
وتـــابـــع املـــســـؤول أن الــحــكــومــة تــســعــى خــــال الــفــتــرة 
ــر الــــقــــرارات األخـــيـــرة بــغــرض  املــقــبــلــة المــتــصــاص أثــ

تحسن معيشة املواطنن والعمل على إتاحة السلع 
بأسعار مائمة، إضافة إلى اتخاذ قرارات اجتماعية 

تتعلق بدعم السلع التموينية والعاوات. 
ويشكو ماين املصرين من أنهم قد ال يجدون قوت 
يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خال 
يونيو/  فــي   ،%50 إلـــى  تــصــل  بنسبة  أشــهــر  ثمانية 
حزيران املاضي. وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية 
في مايو/ أيار، وأسعار تذاكر قطارات مترو األنفاق 
الــذي يستخدمه ماين املــصــريــن، فــي مـــارس/ آذار 
بن  للمنازل  الكهرباء  أســعــار  وزادت   .%100 بنسبة 
التجاري بن 29 و%46  18.2 و42.1%، ولاستخدام 

بداية من أول أغسطس/ آب. ورفعت الحكومة أسعار 
بنحو  التموينية  السلع  منظومة  فــي  واألرز  السكر 

33% والزيت بنسبة %40.
النقد  قــرض صندوق  من  ثالثة  دفعة  وتنتظر مصر 
الدولي من املتوقع أال تصل قبل نهاية العام الجاري 

بنحو ملياري دوالر.
وبفعل اإلجراءات الحكومية، قفزت معدالت التضخم 
 %34.2 إلــى  الجمهورية في مصر  السنوي إلجمالي 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، وفـــق األرقـــــام الــرســمــيــة، 
أعــلــى مــعــدل منذ عــام 1942، وفــق حسابات  لتسجل 

»العربي الجديد«.

مصر تنّفذ 85% من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي

حرب اقتصادية مع الصين
 قال كبير الخبراء االستراتيجيني 
في إدارة الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، إن الواليات املتحدة في 
حرب اقتصادية مع الصني، محذرًا 

من أن واشنطن تخسر املعركة، 
لكنها على وشك توجيه ضربة 

للصني بخصوص ممارسات 
تجارية تصفها بغير العادلة. وقال 

ستيف بانون ملوقع بروسبكت.
أورج اإللكتروني اإلخباري 
األميركي: »نحن في حرب 

اقتصادية مع الصني، هذا موجود 
في كل كتاباتهم، ال يخجلون 

من الحديث عما يفعلونه، أحدنا 
سيكون له الهيمنة في 25 أو 30 
عامًا وسيكونون هم إذا مضينا 
في هذا املسار«. وقالت املتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية 

هوا تشون ينغ، إنها اطلعت 
على التقرير وأكدت على جوهر 
أن العالقة التجارية بني الصني 

والواليات املتحدة مفيدة للطرفني.

مستوى حرج الحتياطيات 
تونس األجنبية

 أظهرت بيانات رسمية أمس، أن 
تفاقم العجز التجاري أدى إلى 

مزيد من تآكل احتياطي تونس من 
العملة الصعبة الذي أصبح يغطي 
ما ال يزيد على واردات 90 يوما 
وهو أضعف مستوى في نحو 

ثالثة عقود. وقال البنك املركزي 
التونسي في موقعه على اإلنترنت 

إن احتياطي البالد تراجع الى 
11.597 مليار دينار )4.80 مليار 

دوالر( في 15 أغسطس/آب بعد 
أن كان يغطي واردات 118 يوما 

قبل عام. ومن املتوقع أن يبلغ عجز 
امليزانية بنهاية 2017، حوالي %5.9 

مقارنة مع توقعات سابقة عند 
5.4% بسبب استمرار هبوط قيمة 

الدينار التونسي وتراجع اإلنتاج 
وتفاقم العجز التجاري املستمر.

نمو الصادرات إلى تركيا %22 
قالت غازبروم التي تحتكر 

صادرات الغاز الروسي عبر 
خطوط األنابيب أمس، إنها زادت 
صادراتها إلى تركيا 22.4% في 

الفترة من أول يناير/كانون الثاني 
إلى 15 أغسطس/آب. وتركيا 

ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي 
الروسي وفقا لبيانات غازبروم.

تراجع طلبات إعانة البطالة 
األميركية

تراجع عدد األميركيني املتقدمني 
بطلبات للحصول على إعانة 

البطالة مقتربا من أدنى مستوى 
في ستة أشهر األسبوع املاضي 

مما يشير إلى مزيد من تعزز 
سوق العمل مما قد يشجع 

مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك املركزي األميركي( على 
إعالن خطة للبدء في تقليص 

محفظة سنداته الضخمة. وقالت 
وزارة العمل األميركية أمس، إن 

عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة 
تراجع 12 ألفا إلى مستوى معدل 

في ضوء العوامل املوسمية بلغ 
232 ألفا لألسبوع املنتهي في 12 

أغسطس/آب.

أخبار

الذهب يلمع 
وسط خفوت 

الدوالر

ارتفع الذهب، أمس الخميس، مع استمرار األداء الضعيف للدوالر بعد صدور محضر اجتماع يوليو/ تموز ملجلس االحتياط االتحادي )البنك املركزي 
األميركي(، والــذي تضمن تلميحات إلى تأجيل املزيد من رفع الفائدة، في حن سجل الباديوم مستوى مرتفعًا جديدًا في 16 عامًا. وفي التعامات 
الصباحية في لندن، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1287.90 دوالرًا لألوقية )األونصة(، بعد أن صعد نحو واحد باملئة في اليوم السابق. وارتفعت 
عقود الذهب األميركية اآلجلة تسليم ديسمبر/ كانون األول إلى 1293.70 دوالرًا لألوقية. وقال دومينيك شنايدر، من »يو.بي.اس« إلدارة الثروات في 

هونغ كونغ: »إنها قصة الدوالر إلى جانب قلق السوق من التطورات الجيوسياسية.« وفي الصورة محل مجوهرات في مدريد، العاصمة اإلسبانية. 
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اقتصاد

تعرف الطروحات األولــيــة في ســوق األسهم 
الــركــود، فــي ظــل تراجع  السعودية حالة مــن 
اململكة  تعيشها  التي  االقتصادية  األوضــاع 
ــم تــشــهــد  ــ ــنـــفـــط. ولـ ــبـــوط أســــعــــار الـ بــســبــب هـ
ــة مــنــذ  ــيــ الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة طــــروحــــات أولــ
أول  تــتــرقــب  فــيــمــا  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2016، 
طــرح لها خــال العام الحالي لشركة »زهــرة 
الـــواحـــة« بــعــد بـــدء االكــتــتــاب األحـــد املــاضــي، 
مقابل 3 طروحات أولية العام املاضي بقيمة 
وفــق  دوالر(،  مــلــيــون   747( ريــــال  مــلــيــار   2.8

مسح لوكالة »األناضول«.
وتــعــتــزم الــحــكــومــة الــســعــوديــة طـــرح 5% من 
أســهــم شــركــة أرامــكــو لــاكــتــتــاب الــعــام خــال 
2018، بهدف استخدام األموال املتحصلة من 

الطرح في تنويع االقتصاد.
وأرجـــــــع خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد، فــــي أحــــاديــــث مــع 
»األنـــاضـــول«، غــيــاب االكــتــتــابــات عــن السوق 
أهمها  رئيسية،  أسباب  عــدة  إلــى  السعودية 
ضــعــف الـــســـيـــولـــة، واألوضــــــــاع االقــتــصــاديــة 
الناجمة عن هبوط أسعار النفط، الذي يعد 
 عن 

ً
مصدر الدخل الرئيسي في اململكة، فضا

السعودية،  وتعاني  األصـــول.  تقييم  تــراجــع 

ــدرة لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، في  أكــبــر دولــــة ُمـــصـ
إيراداتها  الــراهــن من تراجع حــاد في  الوقت 
املــالــيــة، الــنــاتــجــة عـــن تـــراجـــع أســـعـــار النفط 
الخام عما كانت عليه عام 2014. وقال مازن 
شركة  لــدى  البحوث  إدارة  رئيس  السديري، 
االكتتابات من  إن »اختفاء  املالية،  الراجحي 
األسباب،  من  مجموعة  إلــى  يعود  البورصة 
أبرزها تراجع السيولة املتداولة في السنوات 
األخيرة في البورصة، لتحوم قرب 4 مليارات 
ريال حالًيا مقابل 6 مليارات في وقت سابق«.
وأضـــاف الــســديــري أن »الــوضــع االقــتــصــادي 
الــحــالــي يــعــد مـــن بـــن األســـبـــاب الــرئــيــســيــة، 
خـــصـــوًصـــا مـــع تـــوقـــف تـــوســـعـــات الــشــركــات 
الــقــروض، بالتالي فإن  وانــخــفــاض مــعــدالت 
الهدف األساسي الذي تسعى إليه الشركات 

من خال الطرح غير موجود حالًيا«.
ــل الــــــــــدورة االقـــتـــصـــاديـــة  ــ وأضــــــــــاف: »فــــــي ظـ
الــحــالــيــة، فـــإن تقييم األصــــول أقـــل كــثــيــًرا من 
السابق، ومن ثم فالشركات التي تنوي طرح 
مــن أسهمها ستتعرض النخفاض في  جــزء 
تقييم أصولها، مقارنة بحال كونها في دورة 
ما  وهــو  نــمــًوا،  أو  ا 

ً
انتعاش أكــثــر  اقتصادية 

يدفع الشركات لتأجيل الطرح لحن تحّسن 
األوضـــاع«. من جهته، قال فضل البوعينن، 
ــتــــصــــادي والـــخـــبـــيـــر املــــالــــي، إن  ــاتـــب االقــ ــكـ الـ
مشجًعا  ليس  الحالي  االقتصادي  »الــوضــع 

للطروحات األولية في سوق األسهم«.
وأضاف البوعينن: »هناك عدة أمور، أولها 
األوضاع االقتصادية الحالية في ظل تراجع 
أســعــار النفط وأثــرهــا على االقــتــصــاد، كذلك 
الــرؤيــة بــشــأن مستقبل نشاط  عـــدم وضـــوح 
الشركات في ظل الهيكلة االقتصادية الحالية 
التي تطبقها الحكومة«. وبدأت شركة »زهرة 
العاملة في مجال تشييد  للتجارة«،  الواحة 
وإقــامــة وصــيــانــة املــصــانــع وإنــتــاج العبوات 
ــرح فــي  ــطــ ــوات الــ ــطــ الــبــاســتــيــكــيــة، أولــــــى خــ
ــد املــاضــي. ووفــق  الــبــورصــة الــســعــوديــة األحـ
حـــســـابـــات »األنــــــاضــــــول«، ســتــبــلــغ حــصــيــلــة 
مليون   61.2( ريـــال  مــلــيــون   229.5 االكــتــتــاب 
دوالر(، إذ سيتم طرح 4.5 ماين سهم بسعر 
 )13.6 دوالًرا للسهم(، وسيخصص 

ً
51 رياال

للمؤسسات  الطرح لألفراد، و%80  20% من 
املالية وصناديق االستثمار.

)العربي الجديد، األناضول(

تونس ــ فرح سليم

تستعد تونس لبيع قرابة 17 مؤسسة تمت 
زين  املخلوع  الرئيس  نــظــام  مــن  مصادرتها 
العابدين بن علي إثر الثورة، لتوفير موارد 
مالية ملوازنة العام املقبل. وقال مصدر مطلع 
إن عملية البيع التي ستجري بن ديسمبر/
كانون األول ويناير/كانون الثاني، تستهدف 
جمع مــا يقرب مــن  450 مليون ديــنــار )200 
مــالــيــة  مـــؤســـســـات  وتــشــمــل  دوالر(،  مــلــيــون 
وإعامية وأخرى تنشط في القطاع الخدمي. 
وتتولى جهات مختصة تنفيذ عملية البيع 
بما يمكن من املحافظة على هذه املؤسسات 

والــوظــائــف الــتــي تــوفــرهــا، فضا عــن توفير 
عائدات للدولة تتناسب مع الحجم الحقيقي 
لتمويل  مــوارد  توفير  ويعد  الشركات.  لهذه 
الــتــي تواجهها  أكــبــر التحديات  املــوازنــة مــن 
الذي  املــشــروع  أن  خاصة  الحالية،  الحكومة 
أكد تطورا  املالية حاليا  تشتغل عليه وزارة 
في املوازنة بنحو 3% مقارنة بالعام املاضي.
ويعتبر الخبير االقتصادي مراد الحطاب أن 
عائدات املؤسسات املصادرة ال تمثل إال القليل 
مقارنة باحتياجات املالية العمومية، مشيرا 
املــوازنــة يجب أن يعتمد على  إلــى أن تمويل 
أساسا  واملتمثلة  الحقيقية  النمو  محركات 
فــقــدت الكثير  الــتــي  فــي اســتــرجــاع القطاعات 
مــن إمــكــانــيــاتــهــا مــثــل الــصــنــاعــات الكميائية 
املــرتــبــطــة بــالــفــوســفــات وقــطــاع الــطــاقــة الــذي 

تشهد استثماراته تعطيات كبيرة.
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الـــحـــطـــاب فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــدولــة ال ينبغي أن تــعــول على  الــجــديــد« أن 
ــيـــة مــســتــقــبــا لــلــتــقــلــيــص من  مــــواردهــــا الـــذاتـ
الــتــدايــن الــخــارجــي بــدفــع االســتــثــمــار املحلي 
والـــخـــارجـــي، مــشــيــرا إلـــى أن بــيــع املــؤســســات 
املــــصــــادرة يــجــب أن يــتــم عــلــى أســــس علمية 

تحقق املنفعة املالية للدولة. وتمثل املؤسسات 
ــائــــدة ســـابـــقـــا لــلــمــقــربــن مــن  ــادرة والــــعــ ــ ــــصـ املـ
ا  الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي، جزء
بعد  تكتمل حلقاتها  لــم  تمويل  منظومة  مــن 

لتوفير ما يناهز 18 مليار دوالر.
واعتبر املستشار لدى رئيس الحكومة املكلف 
رضا  العمومية،  واملشاريع  البرامج  بمتابعة 
الربع  في  املحققة  النمو  نسبة  أن  السعيدي، 
الــثــانــي مــن الــعــام والــتــي اســتــقــرت فــي حــدود 
1.9% تبقى مهمة رغم التراجع مقارنة بالربع 
األول من العام، مشيرا إلى أن النسبة العامة 
للنمو في السنة بأكملها لن تقل عن 2.5% كما 
هو متوقع منذ إعداد املوازنة. وأشار السعيدي 

»العربي الجديد« إلى أن عائدات  في تصريح لـ
القطاعات املهمة في االقتصاد املحلي لم يتم 
احتسابها في نسبة النمو املسجلة في الربع 
الثاني، مؤكدا على أن نتائج القطاعات التي 
السياحي ستظهر  القطاع  غــرار  تعافت، على 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام. وأفـــاد املستشار 
لدى رئيس الحكومة املكلف بمتابعة البرامج 
واملــــشــــاريــــع الــعــمــومــيــة أن إيـــــــــرادات الــقــطــاع 
السياحي سترتفع بنحو 30%، ما يمّكن من 
بالرغم  الــدولــة  لخزينة  عــائــدات مهمة  توفير 
من تأثر هذه العائدات بتراجع سعر الصرف 
آفاق  إلى  مشيرا  األجنبية،  بالعمات  مقارنة 
واعدة للقطاع الزراعي، سيما إنتاج الحبوب 

والزيتون. 
ولم ينف السعيدي في تصريحه الصعوبات 
ــه الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــوفـــيـــر مـــــوارد  ــواجــ الـــتـــي تــ
لتمويل ميزانية الــعــام الــقــادم فــي ظــل تعطل 
نسبي ملــحــرك االســتــثــمــار. وأضـــاف املــســؤول 
الــحــكــومــي فـــي ذات الــســيــاق، أن مــجــمــوعــات 
اقتصادية كبرى تحركت نحو تونس وأعربت 
رغبتها في االستثمار في القطاع الصناعي، 

سيما صناعة السيارات والطائرات.

تونس تبيع مؤسسات »بن علي« لتمويل الموازنةاألزمات ُتغيّب االكتتابات عن بورصة السعودية

يعاني اليمن ضائقة مالية 
بسبب الحرب وتوقف إنتاج 

وتصدير النفط

عدن ـ فاروق الكمالي

أكـــد رجـــال أعــمــال وخــبــراء اقتصاد 
يــمــنــيــون أن تـــعـــويـــم الــــريــــال يــهــدد 
بارتفاع األسعار للسلع املستوردة، 
الــســوداء، متوقعن تهاوي  الــســوق  وتــوســع 
وأن  قياسية  مستويات  إلــى  اليمنية  العملة 
يــتــراجــع إلـــى 500 ريـــال لــلــدوالر الــواحــد في 
ــلـــدوالر الــواحــد  غــضــون شــهــريــن، مـــن 215 لـ

بداية الحرب.
ــيـــى غــــمــــضــــان، املـــــديـــــر الــــعــــام  ويـــعـــتـــقـــد يـــحـ
ملــجــمــوعــة غــمــضــان الــتــجــاريــة، فـــي تصريح 
»العربي الجديد«، أن أسعار السلع سترتفع  لـ
الــصــرف، ألن سعر  لــم يرتفع سعر  لــو  حتى 
الدوالر الجمركي ارتفع من 250 رياال للدوالر 

إلى 370 رياال للدوالر منذ الثاثاء املاضي.
وكـــــــان تــــجــــار الــــــــــــواردات يـــدفـــعـــون الــــرســــوم 
للصرف  الرسمي  السعر  بموجب  الجمركية 
لــــــلــــــدوالر، وســـيـــدفـــعـــون حــالــيــا  ريـــــــاال   250
بــســعــر الـــصـــرف الـــحـــالـــي بــعــد قـــــرار تــعــويــم 
في  الــزيــادة  إضــافــة  وستتم  املحلية،  العملة 
الـــرســـوم عــلــى أســعــار الــســلــع. وقـــال مــســؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لـــ فــي الــجــمــارك اليمنية، 
املواطن  الــذي سيثقل كاهل  الحقيقي  »األثــر 
ــادة الـــرســـوم الجمركية  املــنــهــك أصـــا هــو زيــ
على السلع املستوردة من الخارج، فالجمارك 
تطبق السعر الرسمي للدوالر عند احتساب 
الرسم الجمركي على السلعة، وقرار التعويم 
سيرفع سعر الــدوالر من 250 ريــاال إلى 370 
ريــاال وربــمــا أكــثــر، والــفــارق الكبير سيدفعه 

التاجر ويحمله املستهلك«.
 وقرر البنك املركزي اليمني، الثاثاء املاضي، 
تــحــريــر ســعــر صــــرف الــــريــــال، بــحــيــث يــحــدد 
الــعــرض والطلب.  العملة وفــقــا آللــيــات  سعر 
ــــرف ســـتـــقـــوم عــلــى  ــــصـ وأكــــــــد أن ســـيـــاســـة الـ
التعويم وأن الــدولــة أو املــصــرف املــركــزي لن 
البنك  وأكـــد محافظ  تــحــديــدهــا.  فــي  يتدخا 
القعيطي، في وثيقة  اليمني منصر  املركزي 
اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد »، إلــغــاء 
ريــاال   250 الرسمي  الــصــرف  بسعر  التعامل 
لـــلـــدوالر الـــواحـــد. وحــــدد الــبــنــك ســعــر صــرف 
الــدوالر  الريال رسميًا عند 370 ريــااًل مقابل 

الواحد للشراء. 
ويعاني السوق املصرفي في اليمن من شح 
الــدوالر األميركي بشكل حــاد، إذ اختفى من 
املـــصـــارف وشـــركـــات ومـــحـــال الـــصـــرافـــة منذ 
ــاع  ــفـ مــطــلــع أغـــســـطـــس/ آب الـــحـــالـــي مــــع ارتـ
سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل 
الــدوالر الواحد من 355 خال يوليو/ تموز 
املاضي. وأوضح نائب محافظ البنك املركزي 
اليمني عباس باشا، أول من أمــس، أنــه منذ 
مايو/ أيار 2016، ظل سعر الصرف الرسمي 
الذي تحدد إداريا بـ250 رياال يمنيا للدوالر 
األمـــيـــركـــي ســـعـــرا دفــتــريــا فـــي الــبــنــوك ليس 
إال، ولــم يكن له أثــر فاعل في عملية العرض 

والطلب للنقد األجنبي.
وقال باشا، في بيان: »استغلت بعض البنوك 
الــــفــــارق بــــن الـــســـعـــريـــن الـــرســـمـــي واملـــــــوازي 
لتعظيم منفعتها الخاصة لاستحواذ على 
فــارق سعر الــصــرف الناتج عــن ذلــك لصالح 
حساب املتاجرة والكسب السهل، كما نتجت 
ــات املـــخـــلـــة، وبــهــذا  ــارسـ ــمـ ــك بــعــض املـ ــن ذلــ عـ
كــان سعرا  بــأنــه  ذلــك  أن نطلق على  يمكننا 
وهميا في االقتصاد اليمني، وبالتالي قرار 
لوضع  هــو تصحيح  اليمني  املــركــزي  البنك 

قــائــم ولــيــس انــتــقــاال لــســيــاســة ســعــر صــرف 
ــدة«. وأوضـــــــح بـــاشـــا أن قــــــرار تــحــريــر  ــ ــديـ ــ جـ
أســـعـــار الـــصـــرف، ســيــســاهــم فـــي جـــذب املــنــح 
وغــيــرهــا مــن مــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي املتأتية 
مـــن الـــخـــارج، خــاصــة املــنــح الــتــي سيطلقها 
الــدولــي واملانحون اآلخـــرون، وأن هذا  البنك 
القرار يعد تمهيدا ألوضاع مناسبة إلطاق 

ومباشرة برنامج إعادة اإلعمار.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على 
املعروض  انخفاض  ظــل  فــي  األجنبي،  النقد 
الــنــقــدي بسبب الــركــود االقــتــصــادي وتوقف 
االستثمارات، فضا عن عجز البنك املركزي 
عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على 

جِد في تحقيق االستقرار النقدي.
ُ
آليات لم ت

ارتفاعًا تصاعديًا منذ بداية  الــدوالر  وشهد 
الحرب في اليمن، )مارس/ آذار 2015(، ليصل 
إلى 335 ريــاال للدوالر الواحد من 215 رياال 
للدوالر قبل الحرب، وبزيادة 65% منذ بداية 
الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم 

مستويات الفقر.
وكـــــان الــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي قـــــرر، فـــي 21 
مارس/ آذار من العام املاضي، تخفيض سعر 
العملة املحلية إلى 250 ريااًل للدوالر للشراء 

و251 للبيع من 215 ريااًل.
ــارق رشــــيــــد، أســــتــــاذ املــــصــــارف  ــ ــ وأوضــــــــح طـ
بـــاملـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــي لـــلـــعـــلـــوم اإلداريــــــــــــة، أن 
الــقــرار سينعكس فــي ارتــفــاع أســعــار السلع 
املستوردة ورسوم الجامعات ومعاهد اللغة 
تتعامل  الــتــي  التجارية  واملــحــال  االنكليزية 

بالدوالر.
»العربي الجديد«: منذ عام 2014،  وقال رشيد لـ
عجز البنك املركزي بشكل تام عن التدخل في 
سوق الصرف وتغطية احتياجاته من العملة 
الصعبة، وتسبب نضوب االحتياطي اليمني 
من العمات األجنبية خال الحرب في توقف 
العملة الصعبة وعــن توفير  البنك عــن ضــخ 
دوالر(  ريـــاال/   250( املعلن  بالسعر  الــــدوالر 
الســتــيــراد املــــواد األســاســيــة، لــذلــك ينحصر 
أثـــر قـــرار تــعــويــم الــريــال فــي الــعــقــود املحلية 
فــقــط، مــثــل عــقــود اإليـــجـــارات بــن املــواطــنــن 
املــوثــقــة بــعــمــلــة الــــــدوالر والـــتـــي كــانــت تــدفــع 
ــوم  رســ ــك  ــذلــ وكــ دوالر،  ريـــــــاال/   250 بــســعــر 
معادلتها  ستتم  كلها  وغــيــرهــا،  الــجــامــعــات 
الــســوق. ويعاني  فــي  يــتــحــدد  الـــذي  بالسعر 
وتوقف  الــحــرب  بسبب  مالية  ضائقة  اليمن 

إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط، وتـــوقـــف اإليـــــرادات 
استنزاف  مــع  املشكلة  وتفاقمت  الجمركية، 
جماعة الحوثين املسلحة ملا تبقى من موارد 
األمر  الحربي،  للمجهود  وتسخيرها  الباد 
الذي أدى إلى انخفاض وتراجع االحتياطي 

النقدي األجنبي في املركزي اليمني.
بجامعة  االقتصاد  أستاذ  اعتبر  من جانبه، 
عدن يوسف سعيد، أن قرار التعويم )التعويم 
الحر( لم يأت بناء على دراســة االحتياجات 
الكلي  الطلب  مــؤشــرات  وتــطــور  االقتصادية 
هذه  وفــق  األجنبية  للعملة  الكلي  والــعــرض 

االحتياجات. 
»العربي الجديد«: قرار املركزي  وقال سعيد لـ
خذ في الوقت الخطأ وفي بيئة اقتصادية 

ُ
ات

مــضــطــربــة واقــتــصــاد مــتــراجــع يــعــتــمــد على 
القلق  ارتفاع مستوى  عوامل خارجية. ومع 
وعدم اليقن، فإن من املحتمل أن يطلق القرار 
موجة جديدة من املضاربة في سعر الصرف 
وبــالــتــالــي مــوجــة جـــديـــدة مـــن تـــدهـــور سعر 

صرف الريال وليس العكس.
 ومن املتوقع أن ينعكس القرار موجة جديدة 

من ارتفاع أسعار املستهلك، وفق سعيد.
وجاء قرار تعويم الريال بعد فشل الحكومة 
في الحصول على وديعة نقدية من السعودية 
بملياري دوالر لدعم العملة املحلية وتعزيز 
موقف احتياطي النقد األجنبي. ورغم إعان 
اليمني في فبراير/ شباط املاضي،  الرئيس 
عـــن مــوافــقــة الــســعــوديــة الــتــي تــقــود تحالفًا 
مــارس  منذ  اليمن  فــي  الشرعية  لدعم  عربيًا 
لــم يحصل  لكن  الــوديــعــة،  تقديم  2015، على 

تقدم بعد مرور 6 أشهر.
وفيما يؤكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون 
ــرف ســيــتــرك  ــار الــــصــ ــعــ أن قــــــرار تـــحـــريـــر أســ
الــنــاس، يرى  تــداعــيــات خطيرة على معيشة 
آخــــــرون أنــــه قـــــرار مــهــم وخـــطـــوة فـــي طــريــق 
اإلصاح االقتصادي وحماية العملة املحلية.

وأكد الخبير املالي اليمني فكري عبد الواحد، 
ــه مــن الـــضـــروري أن  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ لـــ
السوق،  مقاربًا لسعر  الرسمي  السعر  يكون 
بما ينهي استغال واحتكار واستفادة فئة 
السوق  بــن سعر  الكبير  الــفــارق  مــن  معينة 

والسعر الرسمي.
وقال عبد الواحد: »قرار تحرير الصرف مهم، 
هــكــذا خطوة،  العالم ستتخذ  فــي  دولـــة  وأي 
طــاملــا هــنــاك ضعف فــي صــادراتــهــا وتضخم 
وكــســاد فــي آن ونـــدرة فــي العمات الصعبة، 
ــاراة املـــضـــاربـــة املــرتــفــعــة في  ســـتـــحـــاول مــــجــ

أسعار الصرف بقدر ما تستطيع«.
ــح الــخــبــيــر املـــصـــرفـــي عــمــار  ــ مـــن جـــانـــبـــه، رّجـ
الحمادي، أن يؤدي قرار التعويم إلى ارتفاع 
ــــون املــــؤشــــرات  املـــســـتـــوى الــــعــــام لـــألســـعـــار كـ
تــبــن الــتــراجــع املــســتــمــر لــقــيــمــة الـــريـــال أمـــام 
عــدم توفر  األجنبية، خصوصًا مع  العمات 
احــتــيــاطــيــات نــقــد أجــنــبــي لــلــبــنــك املـــركـــزي، 
وعدم وصول أي ودائع أو دعم مباشر للبنك 
توقف تصدير وبيع  استمرار  وكــذا  املركزي 
النفط باعتباره مصدرا رئيسيا ملوارد البلد.
ــادي أن الــــســــوق املـــصـــرفـــي  ــمــ ــحــ وأوضــــــــح الــ
واملتعاملن فيه سيتأثرون - سلبًا وإيجابًا 
للعماء سحب  الــقــرار، حيث سيتاح  بهذا   -
الــصــعــبــة من  بالعملة  كــانــت  إذا  مــدخــراتــهــم 
أقل  السوق وليس بسعر  البنوك وفــق سعر 
ــان يـــحـــدث ســابــقــًا،  مـــن ســعــر الـــســـوق كــمــا كــ
بشراء  يرغبون  الــذيــن  العماء  سيجبر  كما 
ــة  ــدراســ لـــلـــعـــاج والــ الـــســـفـــر  ــراض  ــ ــ دوالر ألغـ
عــلــى شـــــراء الـــــــدوالر بــســعــر الـــســـوق والــــذي 
اليمني  الخبير  وأشـــار  مرتفعا.  ســعــرا  يعد 
إلــى أن قــرار التعويم قــد ينجح فــي أن يعيد 
للسوق املصرفي بشكل خاص واالقتصادي 
بشكل عــام عافيته فــي حــال كانت األوضــاع 
مستقرة، حيث تسهم هذه االستراتيجية في 
استقطاب االستثمارات األجنبية، كما تعيد 
الــثــقــة لــلــقــطــاع املــصــرفــي بــاســتــقــطــاب ودائـــع 
الـــدورة  وعـــودة  واألجــنــبــيــة  املحلية  بالعملة 

النقدية إلى طبيعتها.
ــنـــوك الــتــجــاريــة  ــبـ ــد الـ ــ وقــــــال مـــوظـــف فــــي أحـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــبــنــوك وشــركــات  لـــ

ــدوالر،  الــصــرافــة اســتــنــفــدت مــخــزونــهــا مــن الــ
واضطرت إلخــراج نسخة قديمة إصــدار عام 

1996 حتى نفادها.
ــدت فـــي تــقــريــر  ــ ــانـــت وزارة الــتــخــطــيــط أكـ وكـ
العملة  تــدهــور  أنــه ال يمكن وقــف  أخير لها، 
املحلية من دون االستناد إلى وديعة دوالرية 
عاجلة تسمح للبنك املركزي بمواجهة ندرة 
املعروض والتعامل مع مطالب املستوردين. 

وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على 
املعروض  انخفاض  ظــل  فــي  األجنبي،  النقد 
الــنــقــدي بسبب الــركــود االقــتــصــادي وتوقف 
 عن عجز البنك املركزي 

ً
االستثمارات، فضا

عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على 
جِد في تحقيق االستقرار النقدي.

ُ
آليات لم ت

ــد املــتــعــامــلــن مـــع مــصــرف تــجــاري:  ــال أحـ وقــ
»مــنــذ أســبــوعــن أتـــــردد عــلــى الــبــنــك لسحب 
ويتحجج  دوالر،   1500 بقيمة  مالي  تحويل 
املوظف بأنه ال توجد سيولة نقدية بالدوالر، 
وعندما اتجهت إلى مدير البنك، أصدر أمرًا 
دوالر   200 بــواقــع  بالتقسيط  املبلغ  بــصــرف 

يوميًا«. 
وقـــــال مـــوظـــف فـــي مــكــتــب لــشــركــة ويــســتــرن 
يونيون لتحويل األموال بالعاصمة صنعاء، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ال نــصــرف الــحــواالت 
دوالر،   300 عن  تزيد  التي  الخارجية  املالية 
بالعملة  التحويل  مقابل  بصرف  نقوم  لكن 

اليمنية بسعر صرف السوق املوازية«.
ويعاني اليمن من أزمــة حــادة في السيولة 
مـــن الــعــمــلــة املــحــلــيــة واجــهــتــهــا الــحــكــومــة 
بطباعة كميات من النقود الجديدة وصلت 
دفعات منها إلى العاصمة اليمنية املؤقتة 
عدن )جنوبي الباد( وتم طرحها للتداول، 
ــم يــســمــح الــتــحــالــف  لـــكـــن كـــمـــيـــات أخــــــرى لــ
الــعــربــي الــــذي يــســيــطــر عــلــى أجـــــواء الــيــمــن 
بــوصــولــهــا. واتــهــم مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
املاضي،  السبت  القعيطي،  منصر  اليمني 
خلية تابعة للتحالف العربي بإعاقة أعمال 
الــبــنــك. وأشـــــار إلــــى أن اإلعـــاقـــة شــمــلــت 13 
عدن  إلــى  نزولها  إلغاء تصاريح  تم  رحلة، 
وتــوريــدهــا إلــى خــزائــن البنك املــركــزي دون 

مبرر أو تفسير واضح.

تعويم الريال اليمني يهّدد بارتفاع كبير في األسعار

لن يقف قرار تحرير الريال اليمني عند حدود 
الجهاز المصرفي، إذ بدأت مؤشرات الغالء 
تتجلى في أسواق البلد الذي يعتمد على 

األساسية،  احتياجاته  أغلب  لتوفير  االستيراد 
الذي جاء  اإلجراء  أن  مراقبون  يتوقع  فيما 
على  الحصول  في  الحكومة  فشل  بعد 

وديعة نقدية من السعودية بملياري دوالر 
األجنبي،  النقد  احتياطي  موقف  لتعزيز 
يهدد بمزيد من نزيف قيمة العملة اليمنية 

ويضرب  جديدة  تاريخية  مستويات  إلى 
بلد  في  اقتصادية،  هشاشة  من  تبقى  ما 

هشمت مقدراته الحرب الدائرة

مجموعات اقتصادية 
كبرى تحركت نحو تونس 

بغرض االستثمار

مؤشرات
األسواق

تأمين
ري،  ســــويــــس  قــــالــــت 
أمـــس الــخــمــيــس، إنــهــا 
تـــقـــدر قــيــمــة خــســائــر 
الكوارث العاملية املؤمن عليها 
فــي  دوالر  ــيـــار  مـــلـ  23 عـــنـــد 
 ،2017 مــــن  األول  ــنـــصـــف  الـ
انخفاضا من 36 مليار دوالر 
ــام. وتــقــلــص إجــمــالــي  ــ قــبــل عـ
ــة مــن  ــاديـ ــتـــصـ الـــخـــســـائـــر االقـ
الــكــوارث إلــى 44 مليار دوالر 
فــي  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  117 مــــن 
 2016 مـــــن  األول  ــــنــــصــــف  ال
ــــاض أعــــــــداد  ــفـ ــ ــخـ ــ ــة النـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ
ــع حــدتــهــا،  ــ ــراجـ ــ الـــــحـــــوادث وتـ
حــســبــمــا أظــهــرتــه الــتــقــديــرات 

األولية.

وظائف 
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ذكــــــــــــــرت صـ  
ســـــــــفـــــــــيـــــــــنـــــــــســـــــــكـــــــــا 
داجبالديت السويدية، 
أمـــــس، نــقــال عـــن مـــصـــادر لم 
تـــســـمـــهـــا داخــــــــل إريـــســـكـــون 
ــدات اتـــصـــاالت  ــعــ لــصــنــاعــة مــ
الشركة  أن  املحمولة،  الهواتف 
قد تستغني عن نحو 25 ألف 
ــويـــد فــي  مـــوظـــف خــــــارج الـــسـ
إطار برنامج لتوفير النفقات. 
يوليو/  في  إريكسون،  وقالت 
تــمــوز، إنــهــا ســتــســرع تدابير 
هامش  زيـــادة  هــدف  لتحقيق 
أربـــــــاح الــتــشــغــيــل األســـاســـي 
باملئة  البالغ ستة  لعام 2016، 
إلـــى مثليه، وإنــهــا تــهــدف إلــى 
الوصول بمعدل خفض الكلفة 
مليارات  عشرة  إلــى  السنوية 
كـــرونـــة ســـويـــديـــة عــلــى األقـــل 
بــحــلــول  دوالر(  مــلــيــار   1.2(
ــه  ــواجــ وتــ  .2018 مـــنـــتـــصـــف 
ــركـــة مـــنـــافـــســـة مـــتـــزايـــدة  ــشـ الـ
ونوكيا  الصينية  هـــواوي  مــن 
ــة وكـــــذلـــــك ضــعــف  ــديـ ــنـ ــلـ ــنـ ــفـ الـ
وانخفاض  الناشئة  األســـواق 
ــاق مـــن قــبــل الــشــركــات  ــفــ اإلنــ
ــــخــــدمــــات الـــهـــاتـــف  املـــشـــغـــلـــة ل
املحمول، بينما لن يبدأ الطلب 
لخدمات  القادمة  التقنية  على 

الجيل الخامس قبل سنوات.

النفط
اســــــتــــــقــــــرت أســـــعـــــار 
الــــنــــفــــط، أمـــــــــس، بــعــد 
بـــيـــانـــات  ــرت  ــ ــهـ ــ أظـ أن 
أمــيــركــيــة تــراجــعــا كــبــيــرا في 
ــن مــع  ــكـ ــام لـ ــ ــــخـ مــــخــــزونــــات الـ
ــاج، لــيــصــل  ــ ــتــ ــ ــ زيــــــــادة فــــي اإلن
ــــواليــــات املــتــحــدة إلــى  إنـــتـــاج ال
ــي أكــثــر  أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــ
ــقــــر خـــام  ــتــ ــــن. واســ ــامـ ــ ــــن عـ مـ
 50.27 عند  تغير  دون  برنت 
الخام  ونـــزل  للبرميل،  دوالرا 
الــخــفــيــف خمسة  ــيـــركـــي  األمـ

سنتات إلى 46.73 دوالرا.
كان كال الخامن تراجع أكثر 
من واحــد باملئة يوم األربعاء. 
إدارة  ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــ ب وأظــــــــهــــــــرت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة 
تـــراجـــع مـــخـــزونـــات الـــواليـــات 
الخام نحو  النفط  املتحدة من 
13% عــن مــســتــويــات الـــذروة 
آذار  مــــــــارس/  فــــي  املـــســـجـــلـــة 
بــرمــيــل.  مــلــيــون   466.5 إلــــى 
مــمــا  أقـــــل  اآلن  واملــــخــــزونــــات 

كانت عليه في 2016.

سيارات
تـــــــــعـــــــــتـــــــــزم شـــــــركـــــــة 
ــام  ــتـــحـ هـــــيـــــونـــــداي، اقـ
ســــــــــــــوق املـــــــركـــــــبـــــــات 
الــكــهــربــائــيــة بــقــوة، مــن خــالل 
ــــالق ســيــارة  اســـتـــعـــدادهـــا إلطـ
قـــــــادرة عـــلـــى الـــســـيـــر ملــســافــة 
 )

ً
مــيــال  311( كــيــلــومــتــر   500

الــواحــدة. وتمتلك  في الشحنة 
ــوديـــال  ـــداي بـــالـــفـــعـــل مـ ــونـ ــيــ هــ
كــهــربــائــيــا فــي الـــســـوق، ولكن 
ــــل مــــن مـــوديـــالت  مـــســـتـــواه أقـ
ــانـــب  مـــنـــافـــســـيـــهـــا. وإلـــــــــى جـ
شركة كيا التابعة لها، تخطط 
 
ً
هــيــونــداي لــطــرح 31 مــوديــال
صــديــقــا لــلــبــيــئــة بــحــلــول عــام 
الــخــطــوة  هــــذه  وتـــأتـــي   ،2020
ــافـــســـة فــي  ــنـ ــط تــــزايــــد املـ ــ وســ
ــارات الــصــديــقــة  ــيــ ــــســ ــوق ال ــ سـ

للبيئة.

تتجه الحكومة التونسية 
إلى بيع نحو 17 مؤسسة 
مصاَدرة منذ عام 2011، 

إلى القطاع الخاص

متفرقات اقتصادية

)Getty( ركود يسيطر على السوق السعودية

قلة الدوالر ُتعّرض الريال اليمني لمضاربة واسعة )محمد حواس/فرانس برس(

البنك المركزي كان يترقب وديعة سعودية لدعم العملة )فرانس برس(

تحقيق

شهد الدوالر ارتفاعًا تصاعديًا منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 
نسبتها  بلغت  بزيادة  الحرب،  قبل  رياًال   215 من  رياًال   372 إلى  ليصل   ،2015
73% ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر. وكان البنك 
المركزي قد قرّر، في 21 مارس/آذار 2016، تخفيض سعر العملة المحلية 
عجز  ذلك،  ومع  رياًال.   215 من  للبيع  و251  للشراء  للدوالر  رياًال   250 إلى 
بين  السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر  المركزي عن 
إن  مراقبون  ويقول  الموازية.  السوق  في  ونظيره  للريال  الرسمي  السعر 
االستقرار  وغياب  للحرب  كمحصلة  تأتي  الريال  وانهيار  الدوالر  شّح  أزمات 

السياسي طويل األمد.

مسيرة هبوط
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اقتصاد

C C

لندن ـ موسى مهدي

في أعقاب تبخر آمــال رفــع الحظر 
ــي عـــلـــى  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ االقـــــــتـــــــصـــــــادي األمـ
الــــســــودان، تــتــجــه الـــخـــرطـــوم نحو 
بـــكـــن لــلــحــصــول عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة 
ــتـــهـــاوي. ويــــرزح  إلنـــعـــاش اقــتــصــاد الـــبـــاد املـ
االقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي تـــحـــت قـــيـــود ارتـــفـــاع  
جنوني في معدل التضخم، وانهيار متواصل 
وتـــدهـــور مستمر  الــســودانــي،  الــجــنــيــه  لقيمة 
في امليزان التجاري، وسط ضعف الصادرات 

والحاجة املاسة لواردات بعمات صعبة.
لـ  اقتصاد  وحسب تصريحات سابقة لخبير 
الــجــديــد«، فــإن السبب الرئيسي في  »الــعــربــي 
هــذا الــتــدهــور االقــتــصــادي واملــالــي يــعــود إلى 
سوء إدارة مــوارد الباد والفساد الذي يعيق 
تدفق االستثمار األجنبي والخبرات اإلداريــة 

والتقنيات الحديثة في اإلنتاج. 
ــرقــــب الـــحـــكـــومـــة  ــتــ وســـــــط هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، تــ
السودانية التي تعاني من الحظر االقتصادي 
وأزمة عمات صعبة باهتمام بالغ إلى الزيارة 
املرتقبة لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
ــي الـــخـــامـــس  ــ ــي لـــلـــخـــرطـــوم فـ ــ تـــشـــانـــغ قــــــاو لـ
ويأمل  الــجــاري.  أغسطس/آب  من  والعشرين 
ــادة  ــارة فــي زيـ ــزيـ الـــســـودان أن تــتــرجــم هـــذه الـ
أن  بعد  الــســودان،  في  الصينية  االستثمارات 
تــجــاوز الــبــلــدان أزمـــة الـــديـــون املــتــراكــمــة على 
املقدرة بحوالى 10 مليارات دوالر،  الخرطوم 
من جملة ديــون خارجية على السودان تقدر 

بحوالى 50 مليار دوالر. 
وكانت حكومة الرئيس عمر البشير تأمل في 
رفع الحظر األميركي عن السودان، حتى زيارة 
السعودية  للعاصمة  ترامب  دونــالــد  الرئيس 
ــود تــلــقــتــهــا مــــن قــــادة  ــ ــــاض، وحـــســـب وعــ ــريـ ــ الـ
ترامب  الرئيس  أن  ما حــدث  خليجين، ولكن 
مدد الحظر. كما قالت مصادر أميركية  لنشرة 
»ذي هيل« التي تعنى بشؤون الكونغرس في 
 من 

ً
واشنطن، إن ملف السودان لم يكن أصــا

بن اهتمامات  الرئيس ترامب، حن وقع على 
الوقت  ذلــك  لم يعن في  الحظر، حيث  تمديد 

وحتى اآلن مسؤواًل للشؤون األفريقية. 
وســـط هـــذه الـــظـــروف املــالــيــة الــضــاغــطــة على 
ــارة   ـــأن تــثــمــر زيــ ــرطـــوم، تـــتـــزايـــد اآلمــــــال بـ الـــخـ
تشانغ قاو لي خال الشهر الجاري للخرطوم 
ــزيـــد مــــن الــــــــــدوالرات فــــي شـــرايـــن  فــــي ضــــخ مـ
االقــتــصــاد الــســودانــي الـــذي يعاني مــن نقص 
حــاد فــي الــــدوالر. وكـــان الـــدوالر قــد ارتــفــع في 
الخرطوم إلى أكثر من 22 جنيهًا سودانيًا في 

السوق السوداء خال موسم الحج الجاري. 
ــظ الـــــــــســـــــــودان لــــلــــصــــن أنـــــــــه شــــريــــك  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ويـ
له في وقت  استراتيجي قدم مساعدات قيمة 
كان يتعرض فيه السودان لحصار اقتصادي 
ــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــل، ومـــــا تــــــزال الــ ــامــ شــ
السودان تأمل في تعزيز العاقات مع الصن 

في مختلف املجاالت.
فــي هــذا الــصــدد نسبت وكــالــة شينخوا شبه 
الـــرســـمـــيـــة الــصــيــنــيــة إلـــــى مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
السودانى ومسؤول ملف العاقات السودانية 
الصينية، عــوض الــجــاز، قــولــه يــوم األربــعــاء: 
»عـــاقـــاتـــنـــا مــــع الــــصــــن تـــاريـــخـــيـــة وعــمــيــقــة 
واستراتيجية، هذه عاقة نموذجية نأمل أن 

تستمر كذلك وأن تنتقل إلى آفاق أرحب«.
وأضــــاف »حــقــقــنــا نــمــوذجــًا ملهمًا فــى مجال 
أن نجعل  إلــــى  نــتــجــه  الــنــفــط، واآلن  صــنــاعــة 
ــر لــتــجــربــة الــتــعــاون  ــة نــمــوذجــًا آخـ ــزراعـ مـــن الـ
الــرهــد  نــجــهــز اآلن لنجعل مــشــروع  الــنــفــطــي، 
الزراعي بوسط السودان عنوانًا للتعاون فى 

مجال الزراعة بن السودان والصن«.
وأردف »هناك مجاالت أخرى كثيرة يمكن أن 
ندخلها معًا، للسودان موارد زراعية ومعدنية 
ــة إلـــــى أن صــنــاعــة  ــافــ ــيـــة، إضــ وثـــــــروة حـــيـــوانـ
الغذاء واحــدة من القضايا التي تــؤرق العالم 
السودان  بن  الشراكة  تحقق  أن  ويمكن  اآلن، 

والصن نجاحات كبيرة في هذه املجاالت«.
ــثــــمــــارات الــــصــــن فــــي الــــســــودان  ــتــ وتــــقــــدر اســ
املاضي  الــعــام  دوالر حتى  مليار   15 بحوالى 
ــــى بها  ــك  حــســب تــصــريــحــات أدلـ ــ 2016. وذلــ
وزير االستثمار السوداني مدثر عبد الرحمن 
لصحف سودانية. وأشار الوزير عبد الرحمن 

ــيـــة إعـــــان إفـــاس  ــانـ تـــنـــاولـــت الــصــحــف األملـ
شــركــة الــطــيــران األملــانــيــة »ايـــر بـــرلـــن«، بعد 
ــاد » اإلمـــــاراتـــــي عــن  ــ ــحـ ــ ــيــــران »االتـ تـــوقـــف طــ
تقديم املزيد من التمويل لها بغضب شديد، 
عــدم وفاء  انتقدت صحيفة »شبيغل«  حيث 
مليركل.  بــوعــدهــم  أبــوظــبــي  فــي  املستثمرين 
وقالت إن خطوة أبوظبي »مثيرة للدهشة« 
أملانيا  الــعــاقــات بــن  وتشكل »خــطــرًا« على 

واإلمارات.
ــذه الـــخـــطـــوة يــمــكــن أن  ــ ــى أن هـ ــ وأشــــــــارت إلـ
ــات بــــن أملـــانـــيـــا  ــاقــ ــعــ ــر الــ ــم فــــي تــــوتــ ــاهـ تـــسـ
وأبــوظــبــي فــي الــســنــوات املــقــبــلــة«، كــمــا جــاء 
فـــي تــعــلــيــق لــصــحــيــفــة »شــبــيــغــل أون اليـــن« 

إلـــى أن هــنــالــك حــوالــى 126 شــركــة عــامــلــة في 
السودان. وكانت الصن قد وقعت مع السودان 
6 اتــفــاقــيــات اســتــثــمــاريــة فــي املــجــال الــزراعــي 
فـــي ســبــتــمــبــر/ ايـــلـــول املـــاضـــي. وتـــقـــدر قيمة 
االســتــثــمــارات بحوالى 60 مليون دوالر  هــذه 
بــن الــعــام الــجــاري وحــتــى الــعــام 2020. ومــن 
أولـــويـــات الــخــرطــوم فــي هـــذه املــرحــلــة تأهيل 
ــرة الـــــذي كــــان يــشــكــل عصب  ــزيـ مـــشـــروع الـــجـ
االقتصاد السوداني قبل اهماله وتفكيكه من 

قبل حكومة البشير. 
ــع املــــســــؤول الـــســـودانـــي عــــوض الـــجـــاز،  ــوقـ وتـ
يدخل  أن  الصينية،  للوكالة  تصريحاته  فــي 
الــــســــودان والـــصـــن فـــي شـــراكـــات جـــديـــدة في 
ــــات  ــال »هـــنـــاك دراسـ ــ مـــجـــال قـــطـــاع الــنــفــط، وقـ
جيولوجية تشير إلى امتاك السودان ملخزون 

مناطق متعددة،  فــي  والــغــاز  النفط  مــن  كبير 
ولــــيــــس هــــنــــاك مــــا يـــمـــنـــع مــــن إعــــــــادة تــجــربــة 
نفطية  مــشــروعــات  وإقــامــة  النفطي  الــتــعــاون 
تـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى الــشــعــبــن الـــســـودانـــي 

والصيني«.
الــســودانــي تفاؤله بإمكانية  املــســؤول  وأبـــدى 
أن تضيف مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« نفسًا 
جــديــدًا لــلــعــاقــة بــن الـــســـودان والــصــن كــون 
ــــن الــــقــــارة  ــلـــقـــة وصــــــل بـ الــــــســــــودان يـــمـــثـــل حـ
املسؤول  واعتبر  العربية.  واملنطقة  األفريقية 
الدولة  نائب رئيس مجلس  زيــارة  السوداني 
ــلـــســـودان فـــي 25  الــصــيــنــي تــشــانــغ قــــاو لـــي لـ
أغـــســـطـــس/آب الــــجــــاري، تــأكــيــدًا عــلــى تــنــامــي 
العاقات بن السودان والصن، وإشــارة إلى 
الــبــلــديــن على  الــقــيــادة السياسية فــي  حـــرص 

لــت الــصــحــيــفــة: ملــــاذا اآلن؟  األملــانــيــة. وتــســاء
هذا السؤال ينبغي أن يطرح على املسؤولن 
فـــي طـــيـــران »االتـــــحـــــاد«، ألن األزمــــــة املــالــيــة 
منذ  كانت معروفة  األملانية  الطيران  لشركة 
زمـــن طـــويـــل. ولـــهـــذا الــســبــب ســافــر الــرئــيــس 
سبور  كارسنت  لوفتهانزا  لشركة  التنفيذي 
في أوائــل شهرمايو / أيــار رفقة املستشارة 
في محادثات  للبحث  أبوظبي  إلــى  األملانية 
مع الحكومة اإلماراتية عن حل لـ »اير برلن«. 

ولم يتم التوصل في البداية للحل. 
ــام أبـــوظـــبـــي وعـــــــدوا املــســتــشــارة  ــكـ ــكـــن حـ ولـ
ــــل إلــى  بــمــواصــلــة تــمــويــل الــشــركــة عــلــى األقـ
تــتــأثــر  كــــي ال  ــريـــف 2018، وذلــــــك  أواخـــــــر خـ
الحملة االنتخابية للمستشارة في منتصف 
الصيف بــأخــبــار إفـــاس ايــر بــرلــن.. فوقوع 
املصائب أفضل من انتظارها، على حد تعبير 
»شبيغل أون الين«. وهذا ما تعتقده حكومة 
الــســريــع عن  »ولــكــن تخليها  اآلن،  أبــوظــبــي 
»اير برلن« يمكن الثأر له. فمن سيقدم على 
 مع اإلمــارات، إن 

ً
التعامل التجاري مستقبا

نفسها؟«  للمستشارة  حتى  وعدها  أخلفت 
تضيف الصحيفة.

مـــن جــانــبــهــا ألــقــت صــحــيــفــة »زود دويــتــشــه 
ــلــــوم عـــلـــى شــركــة  ــزءًا مــــن الــ ــ تـــســـايـــتـــونـــغ« جــ
الــطــيــران اإلمـــاراتـــيـــة »االتــــحــــاد«: وقـــالـــت إن 
»مشكلة »اير برلن« األساسية  تكمن في أن 
االتــحــاد  لم تتبع أي استراتيجية واضحة، 
ــر بــــرلــــن« عـــلـــى الــتــركــيــز  ــ حـــيـــث أجــــبــــرت »ايــ
على املسافرين من فئة رجال األعمال، وهو 
املجال الذي تسيطر عليه لوفتهانزا وباقي 

الخطوط الجوية األخرى.
)العربي الجديد(

نــمــوذج كبير يشير إلــى فــائــدة هــذه العاقة، 
وأعني مشروع البترول السوداني الذي حقق 
فائدة كبيرة للسودان من خال رفد اقتصاده 
الــجــانــب الصيني  ــمـــوارد ضــخــمــة، كــمــا أن  بـ
استفاد كذلك من هذا املشروع«. وفي السياق 

ذاتــــه، بـــّن املــحــلــل الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
الــســودانــي السفير بــشــرى الــشــيــخ دفـــع الــلــه، 
ــة، وقــــــال »إن الـــشـــراكـــة  ــراكــ ــذه الــــشــ ــ أهـــمـــيـــة هـ
بـــن الــــســــودان والـــصـــن حــقــقــت عـــــددًا كــبــيــرًا 
مــن الــفــوائــد وأســهــمــت فــي إقــامــة الــكــثــيــر من 

مشروعات التنمية في السودان«.
ــل الـــصـــن  ــ ــواصـ ــ ــــي أن تـ ــن أمــــلــــه فـ ــ وأعـــــــــرب عـ
دعمها للسودان إلقامة مزيد من املشروعات 
إلى  اآلن  يحتاج  »الـــســـودان  وقـــال  التنموية، 
مــزيــد مـــن الـــدعـــم فـــي مــجــال الــبــنــى التحتية 

وخاصة خطوط السكك الحديدية«.
الرابع  أقاما في  أن الصن والسودان  ويذكر 
الــعــاقــات  ــرايـــر/ شـــبـــاط عــــام 1959،  ــبـ فـ مـــن 
الدبلوماسية بينهما، حيث دخلت العاقات 
بــن الــبــلــديــن فــي عــهــد جــديــد مــن الــتــبــادالت 

للتبادل  بروتوكول  أول  توقيع  وتــم  الــوديــة. 
عـــــــام 1962،  فـــــي  ــلــــديــــن  ــبــ الــ بـــــن  ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
واســتــمــر الــتــبــادل الــتــجــاري إلـــى أن احتلت 
األول  التجاري  الشريك  موقع  دولــيــًا  الصن 
لــلــســودان، بحجم تــبــادل اقــتــصــادي بــلــغ 10 
أضــعــاف الــتــبــادل الــســودانــي مــع كــافــة الــدول 
االقتصادية الكبرى، باملقابل احتل السودان 
املــرتــبــة الــثــالــثــة أفــريــقــيــًا، كــشــريــك اقــتــصــادي 

للصن.
ويعود لكل من الصن وماليزيا الفضل في 
انسحاب  بعد  السوداني  البترول  استخراج 
ــــن مــنــاطــق  ــفــــرون األمــــيــــركــــيــــة مـ ــيــ ــة شــ ــركــ شــ
التنقيب فــي الــجــنــوب الــغــربــي مــن الــســودان 
فـــي فـــتـــرة الــســبــعــيــنــات عــلــى عــهــد الــرئــيــس 

جعفر نميري.

متوقعًا  كـــان  كــمــا  البريطانية  الــتــجــزئــة  مبيعات  تــبــاطــأت 
في يوليو/تموز بعد أداء قوي في الربع الثاني في الوقت 
الــــذي يــخــفــض فــيــه املــســتــهــلــكــون مــشــتــريــات مــعــظــم السلع 
الطلب  تــراجــع  املــخــاوف بشأن  بخاف األغــذيــة، مما يعزز 
لندن،  فــي  الوطنية  اإلحــصــاءات  وقــال مكتب  االستهاكي. 
إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3% على أساس شهري 
في يوليو/تموز بارتفاع طفيف عن توقعات االقتصادين 
في استطاع أجرته رويترز لزيادة 0.2% ودون تغيير عن 
تــم تعديلها  التي  يــونــيــو/حــزيــران  املسجلة لشهر  الــقــراءة 

بالخفض.
يوليو/ الثاثة حتى  األشهر  في  املبيعات  نمو  وانخفض 
تموز، والذي يحد من تقلبات البيانات الشهرية، إلى %0.6 
ــع ســنــوي  ــو أقــــوى أداء ربـ مـــن 1.5% فـــي الـــربـــع الــثــانــي وهـ
ارتـــفـــاع التضخم  الــثــالــث مـــن 2016. ويــقــلــص  الـــربـــع  مــنــذ 
العام،  هــذا  البريطانين  املستهلكن  إلنــفــاق  املــتــاح  الــدخــل 
األول  الــربــع  فــي  التجزئة  فــي تسجيل مبيعات  مما تسبب 

من العام ألضعف أداء منذ 2010 في الوقت الــذي دفع فيه 
انخفاض الجنيه االسترليني بعد تصويت »بريكست« في 

العام املاضي تكلفة الواردات لارتفاع.
وباملقارنة على أساس سنوي فإن نمو أحجام املبيعات هو 

األبطأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عند %1.8.
إلــى 1.3% من  املبيعات على أســـاس ســنــوي  وتــبــاطــأ نمو 
القراءة املعدلة البالغة 2.8% في الشهر السابق ومقارنة مع 
التوقعات البالغة 1.4%. وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية 
إن أحجام املشتريات ملعظم فئات السلع باستثناء األغذية 

انخفضت في يوليو/ تموز.
ــاث املــســتــهــلــكــن  وأظــــهــــرت أرقــــــام مـــن شـــركـــة نــيــلــســن ألبـــحـ
صــدرت في وقــت سابق أمــس الخميس أن أعلى نسبة من 
الربع  فــي  اإلنــفــاق  عــامــن ســعــوا لخفض  فــي  البريطانين 
بنسًا   91 مستوى  االسترليني  وتخطى   .2017 مــن  الثاني 

لليورو بعد إعان بيانات مبيعات التجزئة.
)رويترز(

السودان 
والصين

غضب ألماني على أبوظبي 
لعدم وفائها تجاه »اير برلين«

)Getty( مهندسون صينيون في حقل نفط سوداني

)Getty( محل خضر وفاكهة في مدينة بيرمنغهام

متسّوقون في متاجر إكسفورد ستريت )كريس راتكليف/ فرانس برس(

)Getty( مارة في شارع برومتون رود بحي ويستمنستر )Getty( إقبال على اليورو في محال الصرافة
االتحاد لم تكن لديها استراتيجية تجاه اير برلين 

)Getty(

)Getty( الكونغرس كان صارمًا مع ترامب في عقوبات روسيا

الديون الصينية 
على السودان 10 مليارات 

دوالر من إجمالي 
الدين الخارجي

من  يعزز  بما  النظر  وجهات  تبادل  استمرار 
العاقات املشتركة.

مــن جــانــبــه، رأى الــدكــتــور علي يــوســف املدير 
العربية  الصداقة  جمعيات  لرابطة  التنفيذي 
ــدى أذرع جــامــعــة الـــدول  الــصــيــنــيــة، وهـــي إحــ
تمثل  الــصــن  أن  الــخــرطــوم،  ومقرها  العربية 

»الشريك األهم« للسودان خارجيًا.
فــي تصريح لوكالة شينخوا:  يــوســف،  وقــال 
»فـــي تــقــديــري أن الــصــن هـــي الــشــريــك األهـــم 
فــي عــاقــات الــســودان مــع الــخــارج، وحتى لو 
العقوبات  األميركية  املتحدة  الواليات  رفعت 
عن السودان، فإن ذلك لن يغير من معادلة أن 
الــصــن هــي أهــم شــريــك اقــتــصــادي للسودان، 
لديها  الصينية  والــقــيــادة  الصن  أن  وأعتقد 
التزام قوي تجاه الــســودان«. وأضــاف »لدينا 

الخرطوم تتّجه إلى بكين للحصول على 
استثمارات بعد تمديد الحظر

أفــاد ممثل روســيــا الــدائــم لــدى االتحاد 
األوروبـــــــي، فــاديــمــيــر تــشــيــجــوف، بــأن 
بــــعــــض مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة بـــمـــشـــاركـــة 
ــدرج بــقــائــمــة  ــ ــم تـ الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة لـ
الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة بــفــضــل جــهــود 
الدبلوماسي  االتــحــاد األوروبــــي. وقـــال 
ــع راديـــــــو  ــ الــــــروســــــي خـــــــال مـــقـــابـــلـــة مــ
ــيـــك«، بـــثـــت أمـــــس الــخــمــيــس،  ــنـ ــوتـ ــبـ »سـ
ــوم«، إن  ــ ــيــ ــ ــ ونـــقـــلـــهـــا مــــوقــــع »روســـــيـــــا ال
واشنطن عدلت الصيغة األولية ملشروع 
القانون بعد معارضة االتحاد األوروبي 
حدة  »بتخفيف  بروكسل  ونجحت  لــه، 

بعض البنود« في مشروع القانون.
وخال حديثه أعطى تشيجوف مثالن 
بروكسل  نجحت  التي  التعديات  على 
ــدى مــــواد  ــ ــ ــال إن إحـ ــ ــ فــــي إدخــــالــــهــــا، وقـ
مــشــروع الــقــانــون، والــتــي كــانــت تعتبر 
األكـــثـــر حــســاســيــة بــالــنــســبــة لــروســيــا، 
كــــانــــت تــــخــــص خــــطــــوط أنــــابــــيــــب نــقــل 

ــا، والصيغة  ــ الــغــاز الــروســي إلـــى أوروبـ
األولـــيـــة ملـــشـــروع الــقــانــون كــانــت تنص 
عــلــى أنـــه »يــجــب« عــلــى الــرئــيــس تــرامــب 
ــات، لــيــتــم تــغــيــيــر الــكــلــمــة  ــوبـ ــقـ فــــرض عـ
ب 

َ
ا إلى »يمكن«. وفي مطلع أغسطس/ 

الجاري، وقع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب على مشروع قانون بشأن فرض 
عقوبات جديدة ضد روسيا. والقانون 
يجيز للرئيس األميركي فرض عقوبات 
ــه يــحــظــر عــلــيــه إلـــغـــاء  ــ جــــديــــدة، كـــمـــا أنـ
مـــوافـــقـــة  دون  املــــفــــروضــــة  ــقــــوبــــات  ــعــ الــ

الكونغرس.
ــون اســـــتـــــيـــــاء االتـــــحـــــاد  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ وأثــــــــــــار ال
األوروبـــــــي، عــنــدهــا وصــفــت الــخــارجــيــة 
األملـــانـــيـــة الــعــقــوبــات بــغــيــر الــقــانــونــيــة، 
ــــى أن هـــدفـــهـــا هــــو مــســاعــدة  مـــشـــيـــرة إلـ
شـــركـــات الـــغـــاز األمــيــركــيــة عــلــى دخـــول 

سوق الطاقة األوروبية.
)العربي الجديد(

وســـط االضـــطـــراب األمــيــركــي وتخبط 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس دونــ
الــــدوالر، فيما يتجه  يــتــواصــل ضعف 
توفر  الــتــي  ــا  أوروبــ نحو  املستثمرون 
ــرُص فــيــهــا ربــحــيــة أكـــبـــر، وهــــو ما  ــفـ الـ
أثــــر عــلــى الــــــــدوالر. وحـــســـب رويـــتـــرز، 
الــيــورو أمــس الخميس متجهًا  ارتــفــع 
ــلـــى مــســتــويــاتــه فــــي عــامــن  ــــوب أعـ صـ
ونـــــصـــــف مــــقــــابــــل الــــــــــــــــدوالر، والــــــــذي 
ــه مــــــن قــــبــــل فــــــي وقــــــــت ســـابـــق  ــلــ ســــجــ
هــــذا الــشــهــر بــفــعــل مـــراهـــنـــات عــلــى أن 
سيعكفون  الـــيـــورو  منطقة  مــســؤولــي 
عــلــى تــصــفــيــة تــدريــجــيــة لــبــرنــامــجــهــم 
اع 

ّ
التحفيزي الضخم، بينما يبدو صن

السياسات األميركيون متخوفن على 
نحو متزايد.

ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ ــرت وقـــــائـــــع اجــ ــ ــهــ ــ وأظــ
االحــتــيــاط االتـــحـــادي )الــبــنــك املــركــزي 

األميركي( يومي 25 و26 يوليو/تموز 
دعوة بعض األعضاء إلى وقف زيادات 
ــفــــائــــدة لـــحـــن الـــتـــأكـــد مــــن أن  ســـعـــر الــ
تراجع التضخم مؤقت، لكنها أشارت 
أيضًا إلى استعداد املجلس للبدء في 
 4.2 البالغة  سنداته  محفظة  تقليص 
العملة  وارتــفــعــت  دوالر.  تــريــلــيــونــات 
إلى  ارتفاعًا طفيفًا  األوروبية املوحدة 
1.1763 دوالر في املعامات املبكرة في 
لــنــدن مــقــتــربــة مــن ذروتـــهـــا فــي عامن 
التي  دوالر   1.1910 الــبــالــغــة  ونــصــف 
ــــت ســابــق  ســـبـــق أن ســجــلــتــهــا فــــي وقـ
هـــذا الــشــهــر. وتـــراجـــع مــؤشــر الــــدوالر 
الــــــذي يــقــيــس قـــوتـــه مـــقـــابـــل ســـلـــة مــن 
ست عمات رئيسية إلى 93.50 لينزل 
عــن أعــلــى مــســتــوى فــي ثــاثــة أسابيع 

94.145 املسجل يوم األربعاء.
)رويترز، العربي الجديد(

أوروبا تخفف العقوبات 
األميركية على روسيا

اليورو يستفيد من تخبط 
سياسات ترامب

مال وسياسة

تتجه الخرطوم بعد تبخر آمال رفع الحظر األميركي نحو بكين للحصول 
على العملة الصعبة. ومن المتوقع أن يزور نائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني تشانغ قاو لي السودان في 25 أغسطس/آب الجاري. ولدى 

بكين استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دوالر في السودان

التقى وزير الدولة السوداني في وزارة الخارجية السودانية حامد ممتاز، 
جه  ليان  لي  الخرطوم    لدى  الصيني  السفير  األربعاء،  صباح  بمكتبه 
األنباء  وكالة  وحسب  )الــصــورة(. 
اللقاء  جــاء  ــا«،  »ســون السودانية 
أجل  من  والتشاور  التفاكر  بهدف 
نائب رئيس  لزيارة،  التنسيق والترتيب 
أوه  جان  الصيني  الدولة  مجلس 
لي إلى الخرطوم. وقد أكد اللقاء 
الزيارة ستساهم في تعزيز  على أن 
بين  والتعاون  العالقات  ــع  ودف
المحافل  في  والتنسيق  البلدين 

الدولية.

تعزيز التعاون

االقتصاد في صور

تباطؤ المبيعات في المتاجر البريطانية 
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