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انخفاض قياسي للريال اإليراني
طهران ــ العربي الجديد

ــل الـــريـــال اإليـــرانـــي تــراجــعــه  واصــ
الــــحــــاد، مـــنـــذ األربـــــعـــــاء املـــاضـــي، 
ــادف الــــذكــــرى الــســنــويــة  ــ ــــذي صـ الـ
لــانــســحــاب األمــيــركــي مــن االتـــفـــاق الــنــووي، 
فــاقــدا نحو 11 فــي املــائــة مــن قيمته، بعد أن 
وصـــل إلـــى 156.5 ألـــف ريـــال مــقــابــل الــــدوالر، 
قــبــل أن يتحسن قليا  الــجــمــعــة،  يـــوم  مــســاء 
إلى 154 ألف ريال لدى فتح أسواق العمات، 
أمــس الــســت. ويــعــزو الــخــبــراء أســبــاب تراجع 
الــريــال بشكل قياسي، خــال األيـــام األخــيــرة، 
طــهــران وواشنطن،  بــن  التوتر  إلــى تصاعد 
إثر إرسال اإلدارة األميركية حامات طائرات 
وقاذفات إلى املنطقة، وفرض عقوبات جديدة 
على إيــران، طاولت قطاع التعدين والصلب، 

فيما قلصت طهران تعهداتها النووية.
أن  إيرانية،  أنباء  لــوكــاالت  تقارير  وذكــرت 

التصعيد الراهن كان له مفعوله في إيجاد 
أجواء نفسية دفعت مواطنن إيرانين إلى 
خاصة  الصعبة،  العمات  وتخزين  شــراء 
الــــــدوالر والــــيــــورو، بــيــنــمــا طـــالـــب مــحــافــظ 
الـــبـــنـــك املــــركــــزي اإليـــــرانـــــي، عـــبـــد الــنــاصــر 
همتي، يوم الجمعة، بعدم القيام بعمليات 
شـــراء غير ضــروريــة. واعــتــبــر همتي، عبر 
أن تراجع قيمة  حسابه على »إنستغرام«، 
األجنبية  العمات  الــريــال وارتــفــاع أسعار 
في أسواق العمات »ال يستند إلى عوامل 
ــتــــصــــاديــــة«، مـــرجـــعـــا ذلـــــك إلـــــى »أجــــــواء  اقــ
نفسية« أحدثتها متغيرات سياسية. وقال 
إن »املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة األســاســيــة لم 
تشهد تغيرات ملحوظة خال هذه األيام، 
ــار الــــريــــال«، مــعــتــبــرا  ــعـ لــتــنــعــكــس عــلــى أسـ
»مجازفة  العمات  شــراء  بعمليات  القيام 

كبيرة«.
أن أحد  إلــى  اقــتــصــاد  بينما يشير خــبــراء 

ــع الـــحـــاد لــقــيــمــة الـــريـــال،  ــراجـ ــتـ أســـبـــاب الـ
خال األيام األخيرة، يتمثل في العقوبات 
الجديدة التي فرضتها اإلدارة األميركية، 
ــعــــاء املــــاضــــي، عــلــى قـــطـــاع الــتــعــديــن  األربــ
ــرانـــي، لــتــحــرم بــذلــك طــهــران  والــصــلــب اإليـ
الصعبة.  بالعملة  مــواردهــا  مــن  مزيد  مــن 
وتـــشـــكـــل صــــــــادرات إيـــــــران مــــن صــنــاعــات 
التعدين والصلب 11 في املائة من مجموع 
صــادراتــهــا غــيــر الــنــفــطــيــة، و5 بــاملــائــة من 
ــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، حــيــث تبلغ  مـــواردهـ
قيمتها أكثر من 5 مليارات دوالر سنويًا. 
إيرانية  اتهمت مــصــادر  آخــر،  ومــن جانب 
الباد،  إعــام معارضة في خــارج  وسائل 
املشحونة  السياسية  األجـــواء  باستغال 
بـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وإيـــــــران إلحــــداث 
بث  عبر  العمات،  أســواق  في  اضطرابات 
إشــاعــات، تــهــدف إلــى رفــع أســعــار الـــدوالر 
ــال. وبــعــد أن هــوى  ــريـ وتــخــفــيــض قــيــمــة الـ

الـــريـــال إلـــى نــحــو 156.5 لـــلـــدوالر الــواحــد 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي، تـــحـــســـن قــلــيــا، 
ريــال.  ألــف   154 ليبلغ نحو  السبت،  أمــس 
ونــقــلــت وكــالــة تــســنــيــم عــن مــتــعــامــلــن في 
سوق الصرف قولهم، إن أحد أهم أسباب 
ــــى ضــخ  ــال، أمــــــس، يـــعـــود إلـ ــ ــريـ ــ تـــحـــّســـن الـ

كميات كبيرة من الدوالر في السوق.
وتــأتــي تــقــلــبــات الــريــال اإليـــرانـــي األخــيــرة 
في الوقت الذي أعلن فيه وزير االقتصاد، 
فرهاد دج بسند، يوم الجمعة، أن »السوق 
عملها  ستبدأ  الصعبة  للعمات  املــشــّكــل 
ــن أمـــلـــه فـــي أن  ــذا األســــبــــوع«، مــعــربــا عـ هــ
ــيـــة«.  ــابـ »تــــكــــون لــــهــــذه الــــســــوق آثـــــــار إيـــجـ
ووعــد البنك املــركــزي، قبل عــام، بتأسيس 
هــــذه الـــســـوق لــتــنــظــيــم أســـعـــار الــعــمــات، 
الـــســـوق  ويـــفـــتـــرض أن تــــحــــدد تـــعـــامـــات 
األســـعـــار الــحــقــيــقــيــة لــلــعــمــات بـــنـــاء على 

العرض والطلب.

الخرطوم ــ العربي الجديد

الحاكم  االنــتــقــالــي  الــعــســكــري  الــقــيــادي باملجلس  قـــال 
فــي الـــســـودان الـــلـــواء إبــراهــيــم جــابــر إن املــجــلــس سلم 
إمدادات من الوقود إلى محطات الكهرباء ويعمل على 
إيجاد حلول ألزمة السيولة، في إطار جهود التصدي 
لــأســبــاب الــرئــيــســيــة لــاحــتــجــاجــات الـــحـــاشـــدة الــتــي 
املاضي.  الشهر  البشير  عمر  بالرئيس  لإلطاحة  أدت 
ــــاف جــابــر وهـــو عــضــو الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة في  وأضـ
املــجــلــس أن الـــســـودان، الــبــالــغ عـــدد ســكــانــه 40 مليون 
نــســمــة، لـــديـــه إمـــــــدادات مـــن الــدقــيــق )الـــطـــحـــن( تكفي 

حاجة الباد حتى نهاية يونيو/ حزيران املقبل. ونقل 
التلفزيون الرسمي عن جابر قوله مساء الجمعة: »تم 
تأمن الوقود لكل السودان. وتم نقل الوقود مباشرة 
إلى املحطات، وبدأت محطات التوليد الحراري تعمل«.

العسكري،  للمجلس  تحديات  املشكات  تلك  وتمثل 
وزاد القلق بشأن نقص اإلمـــدادات في شهر رمضان 
ــتــــهــــاك، ويـــعـــانـــي مــعــظــم املــنــاطــق  ــزيـــد االســ حـــيـــث يـ
السكنية في العاصمة من انقطاعات شبه يومية في 
الكهرباء لساعات. وتزايد االنقطاع في وقت ارتفعت  

درجات الحرارة في الخرطوم إلى 47 درجة مئوية.
وقــال جابر أيضا إن املجلس العسكري يــدرس إصدار 

بــطــاقــات خــاصــة لــلــمــواطــنــن، لــشــراء الــوقــود كوسيلة 
منذ  الــبــاد  منه  تعاني  الـــذي  السيولة  ملواجهة نقص 
شهور، مشيرا إلى أن هذه »خطوة تقلل حركة النقود 
خـــارج الجهاز املــصــرفــي«. ويعاني الــســودان مــن أزمــة 
كبرى في السيولة بدأت منذ فبراير/ شباط 2018، عقب 

االرتفاع املتصاعد في قيمة الدوالر مقابل الجنيه. 
ــزي ســيــاســة  ــ ــركـ ــ ــــودان املـ ــســ ــ ــنـــك الــ وتـــســـبـــب تــنــفــيــذ بـ
امتصاص السيولة من األســواق وإيقاف املضاربات 
فــي أســعــار الــذهــب والــعــمــات األجــنــبــيــة فــي حــدوث 
خفض حاد في سعر صرف الجنيه وتغيير اتجاهات 
مدخرات املودعن إلى خارج الجهاز املصرفي، بعد أن 

بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفًا من عدم 
العسكري  املجلس  وتعهد  اســتــردادهــا.  على  الــقــدرة 
ــات الــخــبــز والـــوقـــود والــســيــولــة الــنــقــديــة  ــ بــإنــهــاء أزمـ
املستمرة منذ أكثر من عام، بينما يؤكد مواطنون أن 
األزمات ال تزال باقية. وفي 11 إبريل/نيسان الجاري، 
عـــزل الــجــيــش الــســودانــي الــبــشــيــر مــن الــرئــاســة، بعد 
الباد، على وقــع احتجاجات  ثاثة عقود من حكمه 
وشكل  املــاضــي.  الــعــام  نهاية  منذ  متواصلة  شعبية 
الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه 
بــعــامــن، وســـط مـــحـــاوالت لــلــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم مع 

أحزاب وقوى املعارضة بشأن إدارة املرحلة املقبلة.

الطحين يكفي السودان شهرين وأزمة السيولة مستمرة

رفع ضريبة الفوائد في لبنان
قال وزير اإلعالم اللبناني جمال 

الجراح، إن مجلس الوزراء أقر رفع 
الضريبة على الفوائد للمصارف 

واألفراد من 7 في املائة إلى 10 
باملائة ملدة ثالث سنوات. وأشار 

الجراح وفق وكالة األنباء اللبنانية، 
مساء الجمعة، إلى أنه بعد انتهاء 

السنوات الثالث« تعود الضريبة إلى 

7 في املائة، ويكون وضعنا املالي 
واالقتصادي قد تحسن، وإذا كان 
هناك املزيد من التحسن يمكن أن 
نخفضها عن هذه النسبة، وربما 
إلى 5 باملائة، لكننا أعطينا مهلة 

ثالث سنوات«. وكانت اإلضرابات 
قد سادت مختلف القطاعات في 
لبنان خالل األيام املاضية، وذلك 
بالتزامن مع رفع الحكومة سقف 
آمالها في تطبيق موازنة تقشفية 
قاسية، تمس بالحقوق املكتسبة 

للموظفني ورواتبهم الشهرية. 

ارتفاع الودائع 
في بنوك ُعمان 

أظهر تقرير رسمي، ارتفاع رصيد 
االئتمان املمنوح من قبل البنوك 

في سلطنة عمان بنسبة 4.1 في 
املائة، على أساس سنوي في نهاية 

فبراير/شباط املاضي. وأوضح 
التقرير الصادر عن البنك املركزي، 
والذي أوردته وكالة األنباء العمانية، 

أمس السبت، أن االئتمان املمنوح 
للقطاع الخاص شهد نمًوا بنسبة 
2.1 باملائة ليبلغ 18.9 مليار ريال 
)49.15 مليار دوالر(، فيما ارتفع 
إجمالي الودائع بنسبة 2.8 باملائة، 

ليصل إلى 19.4 مليار ريال في 
فبراير/شباط املاضي، مقارنة 

بـ18.9 مليار ريال في نفس 
الشهر من 2018. وزادت ودائع 

الحكومة بنسبة 11.9 في املائة إلى 
5.5 مليارات ريال، بينما شهدت 

ودائع مؤسسات القطاع العام 
نموا ملحوظا بنسبة 16.6 باملائة 
لتصل إلى 1.1 مليار ريال، بينما 
انخفضت ودائع القطاع الخاص 
التي تشكل 64.4 في املائة من 

إجمالي الودائع بنسبة 0.4 باملائة 
لتصل إلى 12.5 مليار ريال.

عطاء لتوفير الكهرباء 
في األردن

طرحت وزارة الطاقة والثروة املعدنية 
األردنية، عطاء الستبدال وتوريد 

وتركيب وتشغيل 305 آالف وحدة 
تقليدية إلنارة الشوارع بوحدات 

موفرة للطاقة. ودعت الوزارة 
املقاولني األردنيني املصنفني لدى 

دائرة العطاءات الحكومية، إلى تقديم 
عروضهم بشأن توريد وتركيب 

هذه الوحدات )نوع ليد( وتشغيلها 
وصيانتها ملدة سبع سنوات. 

وحددت لجنة العطاءات الخاصة في 
الوزارة يوم الخميس املقبل، موعدًا 
نهائيًا الستقبال العروض. وأكدت 
وزيرة الطاقة والثروة املعدنية، هالة 

زواتي، في تصريح أوردته وكالة 
األنباء األردنية »بترا« أمس السبت، 
أهمية املشروع في تخفيض كلف 

الطاقة على البلديات، وتحقيق وفر 
سنوي في أثمان فاتورة الكهرباء 
سيتم توجيهه ملشروعات خدمية 

في املحافظات.

أخبار

الطبقة 
الوسطى تتآكل 

في أميركا

تتآكل الطبقة الوسطى باضطراد في الواليات املتحدة األميركية، ما دعا جيروم باول، رئيس االحتياطي الفيدرالي )البنك املركزي( إلى املطالبة بوضع 
»سياسات سليمة« ملساعدة املزيد من األميركين على البقاء ضمن هذه الطبقة. وقال باول، في كلمة أمام مؤتمر حول »أبحاث التنمية«، مساء الجمعة، إن 
»معدل دخل أسر الطبقة املتوسطة نما بشكل أبطأ منذ سبعينيات القرن املاضي مقارنة بذوي الدخل املرتفع، ما أدى إلى عدم مساواة أكبر في مستوى 
الدخل«. وأشار إلى أن أكثر من 80 باملائة من أبناء الطبقة الوسطى في الخمسينيات كانوا قادرين على جني أموال أكثر من آبائهم، بينما يحقق ذلك 

اآلن نصفهم فقط، مضيفا أن تحقيق مستوى أساسي من األمن االقتصادي يعد أمرًا جوهريًا.

D
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اقتصاد

عدن ـ فاروق الكمالي

تــوقــعــت مــصــادر تــجــاريــة وخــبــراء 
مينائي  واردات  ــادة  ــ زيــ اقـــتـــصـــاد، 
التجاريني في  الحديدة والصليف 
الــيــمــن عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر، بــعــد بـــدء جماعة 
الحوثيني عمليات انسحاب من طــرف واحــد، 
ــدادات الـــغـــذاء قد  ــ ــ مــشــيــريــن إلـــى أن تــحــســن إمـ
يــســاعــد فـــي اســـتـــقـــرار أســـعـــار الــســلــع. وبــــدأت 
قوات الحوثيني في اليمن، أمس السبت، إعادة 
عيسى  ورأس  الصليف  مينائي  مــن  االنتشار 
في محافظة الحديدة، وانسحاب آخر من ميناء 
الحديدة الرئيسي في وقت الحق هذا األسبوع. 
الحديدة  وقالت مصادر تجارية في محافظة 
»العربي الجديد«: »نتوقع تحسنا في واردات  لـ
مــيــنــائــي الــحــديــدة والــصــلــيــف الــتــجــاريــني من 
الغذائية والوقود عقب انسحاب قوات  السلع 
تــقــوم بمضايقة تجار  كــانــت  الــتــي  الحوثيني، 
الـــواردات من خــال فــرض رســوم غير قانونية 
الحديدة  وتقع  املعامات«.  إنجاز  في  والبطء 

ويــمــر عبر مينائها نحو  األحــمــر  البحر  على 
70 في املائة من الــواردات اليمنية واملساعدات 
اإلنــســانــيــة، مــا يجعلها شــريــان حــيــاة ملايني 
مــن الــســكــان الــذيــن بــاتــوا على حــافــة املجاعة. 
ويــســيــطــر الــحــوثــيــون عــلــى الـــجـــزء األكـــبـــر من 
الــقــوات الحكومية عند  املــديــنــة، بينما تــوجــد 
أطــرافــهــا الجنوبية والــشــرقــيــة. ويــســري وقف 
إطــــاق نـــار هـــش فـــي املــحــافــظــة الــواقــعــة غــرب 
اليمن وسط تبادل لاتهامات بخرقه منذ 18 

ديسمبر/كانون األول.
االقتصادي  املحلل  السعيدي،  حــســام  ورأى 
الــيــمــنــي، إن انــســحــاب الــحــوثــيــني مــن مــوانــئ 
الــبــحــر األحــمــر ســـوف ينعكس إيــجــابــا على 
تدفق الواردات من السلع والوقود، موضحا 
أن »الـــتـــجـــار يـــشـــكـــون مــــن رســــــوم ضــريــبــيــة 
ــيـــون عــلــى  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة يـــفـــرضـــهـــا الـــحـــوثـ
الحوثيني  انسحاب  فــان  وارداتــهــم وبالتالي 
يــعــنــي أن بــيــئــة الــعــمــل فـــي املـــيـــنـــاء ســتــعــود 
الــبــحــري  الــشــحــن  حــركــة  وأن  إلـــى طبيعتها 
سترتفع تدريجيًا«. والحديدة مركز تجاري 
ــاعـــي، يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نــحــو 700  ــنـ وصـ
ألـــف نــســمــة، وتــقــع عــلــى بــعــد 230 كيلومترًا 
مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، الــتــي ســيــطــر عليها 
الحوثيون عام 2014، ورغم تلقيهم ضربات 
جوية من التحالف الذي تقوده السعودية ال 
العاصمة  الــحــوثــيــون  يسيطرون على  يـــزال 

وعدة محافظات في شمال وغربي الباد.
وبجانب ميناء الحديدة، يقع ميناء الصليف 
فــي شــبــه جــزيــرة رمــلــيــة ذات كــثــافــة سكانية 

الــبــحــر األحــمــر على  ــل  تــمــتــد داخــ منخفضة 
بــعــد 60 كــيــلــومــتــرًا شــمــال مــديــنــة الــحــديــدة. 
كــمــا يــحــتــوي املــيــنــاء عــلــى مــرســيــني للمياه 
الــحــبــوب،  لتحميل  كــبــيــرة  ومــحــطــة  العميقة 
النفط،  فيما يقع مرفأ رأس عيسى لتحميل 
ــر، وهــــو املــحــطــة  ــمــ شـــمـــال غــــرب الــبــحــر األحــ
لتصدير النفط الــخــام مــن حــقــول صــافــر في 
مــأرب )شــرق اليمن(. وبينما تتهم الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــحــوثــيــني بــاســتــغــال املـــوانـــئ في 
إدخال أسلحة إلى الباد، يقول الحوثيون إن 
الباد  واردات  لخنق  التحالف تسعى  قــوات 

من السلع برغبتها في بسط نفوذها.  
الــغــذائــيــة  املـــــواد  تــدفــقــات واردات  وشـــهـــدت 
األســاســيــة تحسنًا كــبــيــرًا مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الجاري، وفقا لبيانات شركتي موانئ البحر 

األحمر وموانئ خليج عدن اليمنيتني.
القمح بني يناير/ وسجلت إجمالي واردات 
ــارس/آذار، زيــــادة بنسبة  ــ ــ كــانــون الــثــانــي ومـ
33 في املائة، مقارنة بالربع األخير من العام 
وديسمبر/ األول  )أكــتــوبــر/تــشــريــن  املــاضــي 
ا ملكتب تنسيق الشؤون 

ً
كانون األول(، ووفق

اإلنــســانــيــة الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، ارتــفــعــت 
واردات الوقود في الفترة املذكورة بنسبة 8 

في املائة مقارنة بالربع األخير من 2018.
وســتــتــولــى بــعــثــة مــن األمــــم املــتــحــدة بــقــيــادة 
ــة انـــســـحـــاب  ــبــ ــراقــ ــرال الــــدنــــمــــاركــــي مــ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
في  أعلنت  املتحدة  األمــم  وكــانــت  الحوثيني. 
فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي الــتــوصــل إلــى اتفاق 
يـــنـــص عـــلـــى انـــســـحـــاب عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــني مــن 
مدينة الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، لكن االتــفــاق لم 
يطبق. وقال دبلوماسيون في األمم املتحدة 
إن الحوثيني رفضوا االنسحاب من املوانئ، 
خــشــيــة أن تــدخــلــهــا وتــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
تــقــوده  الـــذي  الــعــســكــري  بالتحالف  مرتبطة 
حربا   2014 منذ  اليمن  ويشهد  الــســعــوديــة. 
بــني الــحــوثــيــني والـــقـــوات املــوالــيــة للحكومة، 

تونس ــ إيمان الحامدي

ــكــــاوى الـــتـــونـــســـيـــني فــــي الــفــتــرة  تــــزايــــدت شــ
البنوك  الــتــي تفرضها  الــقــيــود  األخــيــرة مــن 
عــلــى الــقــروض االســتــهــاكــيــة، مــا أثـــار جــداًل 
واســعــًا حـــول إذا مــا كــانــت هــنــاك تعليمات 
مــن الــبــنــك املـــركـــزي بكبح هـــذه الــنــوعــيــة من 
االئــتــمــان فـــي ظـــل الــقــلــق مـــن تــعــثــر الــبــنــوك، 
لـــكـــن املــــركــــزي أكـــــد عـــــدم إصـــــــدار تــعــلــيــمــات 
الحرية في تحديد  للبنوك  وأن  الشأن  بهذا 

سياسة اإلقراض.
الجديد«  »العربي  لـ وكشف مصدر مصرفي 
عــن زيــــادة مــعــدالت الــقــروض املــرفــوضــة في 
ــود تــوجــه  الــفــتــرة األخـــيـــرة، مــشــيــرا إلـــى وجــ
ملكافحة  القروض  من  النوعية  هــذه  لخفض 
شـــح الــســيــولــة وكــبــح الــتــضــخــم الــنــاجــم عن 

االستهاك.
ــذي فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه:  ــال املـــصـــدر الــ وقــ
»هناك حاجة إلى السيولة لتمويل االقتصاد 
التي أصبحت تعول على  الــدولــة،  وإقـــراض 

البنوك املحلية في االقتراض«.
وتزايد إقبال التونسيني على االقتراض في 

السنوات األخيرة ملواجهة األعباء املعيشية 
املتزايدة. ويصل إجمالي قروض االستهاك، 
ــادرة عـــن معهد  ــ بــحــســب بــيــانــات أخـــيـــرة صـ
االستهاك الحكومي إلى 22.8 مليار دينار 
)7.5 مليارات دوالر(. ووفق بيانات صادرة 
الثاني  البنك املركزي في يناير/ كانون  عن 
املــــاضــــي، فــــإن 67 فـــي املـــائـــة مـــن املــواطــنــني 

مدينون للبنوك.
أساس  على  التضخم  معدل  تراجع  وبينما 
ــق أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة  ــ ــنــــوي، وفـ ســ
ــاء الـــحـــكـــومـــي، فـــي وقــت  عـــن مــعــهــد اإلحــــصــ
سابق مــن مــايــو/ أيــار الــجــاري، إلــى 6.9 في 
املائة خال إبريل/ نيسان املاضي، إال أنها 
 2010 مــن  نفسها  الــفــتــرة  عــن  كثيرًا  مرتفعة 

والتي كانت تقدر بنحو 3.5 في املائة. وفي 
بــلــغ مــعــدل التضخم  املـــاضـــي،  ــارس/ آذار  مــ
7.1 باملائة، مقابل 7.3 في املائة في فبراير/ 
شــبــاط. ومــع تــردد أنــبــاء حــول إصـــدار البنك 
إجــراءات  البنوك  املركزي تعليمات بتشديد 
القروض االستهاكية. أصدر املركزي بيانا 
مــســاء الــجــمــعــة، قـــال فــيــه إنـــه »لـــم يــصــدر أي 
الــقــروض  إســنــاد  إليــقــاف  للبنوك  تعليمات 
االستهاكية وإن للبنوك الحرية في تحديد 

سياستها في مجال اإلقراض«.
الــذي نشره على  وأضـــاف البنك، فــي البيان 
موقعه اإللكتروني، أن سياسة اإلقراض لدى 
لتطور  تقييمها  أســـاس  تــقــوم على  الــبــنــوك 
الوضع االقتصادي العام وأخذا في االعتبار 
قدرتها  وخاصة  املالية  مؤشراتها  مختلف 
ــــرام مــعــايــيــر  ــتـ ــ ــع احـ عـــلـــى تــعــبــئــة املـــــــــوارد مــ

التصرف الحذر«.
ــيــــس الــجــامــعــة  ــمــــد الـــــكـــــرم، رئــ ــال أحــ ــ ــا قــ ــمـ كـ
)الــجــمــعــيــة( الــتــونــســيــة لــلــبــنــوك، إن الــبــنــوك 
الــقــروض االستهاكية،  لــم تتوقف عــن منح 
مشيرا إلى أن هذا الصنف من القروض مهم 

للنشاط التجاري واملؤسسات املالية.

الكويت ــ أحمد الزعبي

الكويتية،  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  وزارة  قـــررت 
العمالة املنزلية عند  تثبيت أسعار استقدام 
3300 دوالر، وذلك ردًا على مطالبة أصحاب 
هذه  برفع  املنزلية  العمالة  استقدام  شركات 
األسعار إلى نحو 5 آالف دوالر، في ظل ندرة 
العمالة املنزلية خاصة خال شهر رمضان. 

ــــذي حــصــلــت »الـــعـــربـــي  ــرار الــ ــقــ وبـــحـــســـب الــ
امللزم  القرار  فإن  الجديد« على نسخة منه، 
إلــى ضبط هذه  االستقدام، يهدف  لشركات 
بالتاعب  للشركات  السماح  السوق، وعــدم 
بــأســعــار اســتــقــدام الــعــمــالــة ورفــعــهــا بشكل 
كبير يرهق كاهل املواطنني، ويفوق القدرات 

املالية لبعضهم.
املنزلية  أو  الهامشية  العمالة  عــدد  ويبلغ 
في الكويت نحو 690 ألف عامل، بما يعادل 
العام  بنهاية  مــواطــنــني  لكل  منزليا  عــامــا 
العامة  اإلدارة  بيانات  وفــق   ،2018 املــاضــي 

لإلحصاء. 
والصناعة  التجارة  وزارة  في  وقــال مسؤول 
»العربي الجديد«، إنه قبل بداية  في تصريح لـ
أزمة  الكويت  الــجــاري، شهدت  شهر رمضان 
تتمثل في نقص  املنزلية،  العمالة  في ســوق 
أعداد الخادمات، بسبب ظاهرة هروبهن من 

كفائهن بحثا عن تحسني الدخل بالعمل في 
أماكن أخرى.

املــســؤول: »استغل أصحاب مكاتب  وأضــاف 
وقاموا  األمــر،  هــذا  املنزلية  العمالة  استقدام 
الــخــادمــات بشكل جنوني قبل  أســعــار  برفع 
بداية شهر رمضان، لتصل إلى 5 آالف دينار 
لــلــخــادمــة، وهـــو مــا اســتــدعــى تــدخــل الــــوزارة 

وتـــشـــديـــد رقـــابـــتـــهـــا عـــلـــى الــــســــوق وتــحــديــد 
أسعار الخادمات عند 3300 دوالر«.

ــــع أن »املــــكــــاتــــب تـــعـــتـــمـــد حـــالـــيـــًا عــلــى  ــابـ ــ وتـ
اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة املــنــزلــيــة مـــن الــفــيــلــيــبــني، 
وتــــحــــاول تــوفــيــر عــمــالــة مـــن ســـيـــان، وذلـــك 
وإندونيسيا  والنيبال  الهند  أوقــفــت  بعدما 
وإثـــيـــوبـــيـــا تــصــديــر عــمــالــتــهــا املــنــزلــيــة إلــى 

الكويت ألسباب مختلفة«.
مكاتب  اتحاد  رئيس  الدخنان،  وقــال خالد 
املنزلية  العمالة  أعـــداد  إن  بالكويت  الــخــدم 
املـــتـــوفـــرة حــالــيــًا بــمــكــاتــب الـــخـــدم ال تكفي 
حاجة السوق خال موسم رمضان، بسبب 
زيادة الطلب بشكل كبير خال هذه الفترة 

من كل عام.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأضـــــاف الـــدخـــنـــان لــــ
الــفــيــلــيــبــني هـــي الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي ال يـــزال 
ــة إلـــى  ــيـ ــزلـ ــنـ ــة املـ ــالـ ــمـ ــعـ مـــلـــتـــزمـــًا بـــتـــصـــديـــر الـ
الكويت، ولكن املشكلة تتمثل في عدم القدرة 
على زيـــادة األعــــداد الــقــادمــة مــن هــنــاك لعدم 
توافر العمالة املطابقة للمواصفات والراغبة 

في العمل بهذه الوظيفة في الكويت.
وأشـــار رئــيــس اتــحــاد مكاتب الــخــدم، إلــى أن 
االتحاد حاول فتح آلية للتواصل مع عدد من 
البلدان الستقدام عمالة منزلية وخلق توازن 

في السوق وتوفير الطلبات أمام الزبائن.

الحوثيون 
خارج الموانئ

تزايد الطلب على العمالة المنزلية خالل شهر 
رمضان )ياسر الزيات، فرانس برس(

قروض االستهالك تثير أزمة في تونس

تثبيت أسعار العمالة المنزلية بالكويت

اليمنيون يترقبون انسيابًا للسلع 
وتحسنًا لألسعار

تراجع حاد في مبيعات الحديد يعكس تصدع سوق البناء

يترقب اليمنيون ما سيسفر 
عنه انسحاب الحوثيين 

من ثالثة موانئ في 
محافظة الحديدة غرب 

اليمن، بينما توقع تجار 
انسيابا في السلع وتحسنا 

لألسعار في البلد الذي 
يعاني من ارتفاع معدالت 

الفقر بسبب الحرب

تمويل مال وسياسة

خدمات

%952
ــمــصــري  ــذر الــمــركــز ال ــ ح
من  االقتصادية  للدراسات 
مصر،  في  أشــبــاح«  ــدن  »م
ال  العقارات،  ركــود  نتيجة 
التشييد  نما  بعدما  سيما 
في  المائة  في   952 بنسبة 
 ،2017  /2016 المالي  العام 
في  المائة  في   225 مقابل 

.2011 /2010

تحقيق

زيادة واردات القمح
33% في األشهر الثالثة 

األولى من 2019

دراسة تحذر من مدن 
أشباح لعدم القدرة على 

الشراء

يشكو تاجر مواد بناء 
في القاهرة من انخفاض 

حجم مبيعاته %80 

67 في المائة 
من المواطنين 
مدينون للبنوك

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة تــراجــع 
)البناء(  التسليح  حديد  مبيعات 
بــشــكــل حـــاد خـــال الـــعـــام املــاضــي 
2018، ما يؤشر إلى دخول الدولة في مرحلة 
ركود عقاري، بعد أن وصلت أسعار الوحدات 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة 
بما  مسبوقة  غير  مستويات  إلــى  واإلداريــــة 

يفوق القدرات الشرائية ألغلب املصريني.
»العربي  التي رصدتها  البيانات  وأوضحت 
للبنك  الرسمية  النشرات  الجديد« من خال 
هــوت  التسليح  حــديــد  مبيعات  أن  املـــركـــزي، 
إلى نحو  األول 2018  خال ديسمبر/كانون 
في  طـــن  آالف   708.4 مــقــابــل  طــــن،  آالف   508
بلغت  بهبوط  الــعــام 2017،  مــن  الشهر  نفس 
نسبته 28.3 في املائة، فيما يعد هذا التراجع 

األكبر منذ عام 2013.
وعــلــى مــــدار الــعــام املــاضــي بــأكــلــمــه، سجلت 
مــبــيــعــات الـــحـــديـــد 5.9 مـــايـــني طــــن، مــقــابــل 
7.17 مايني طن في 2017، بانخفاض بلغت 
نسبته 17.7 في املائة. وُيرجع أيمن صبري، 
مسؤول املبيعات في إحدى شركات التطوير 
ومــواد  الحديد  مبيعات  انخفاض  العقاري، 
البناء بشكل عام خال األشهر املاضية إلى 
حــالــة الـــركـــود الــتــى تخيم عــلــى الــســوق منذ 

فترة ليست بالقصيرة.
ويشكو تاجر مواد بناء في العاصمة القاهرة 
مــن انــخــفــاض حــجــم مبيعاته بــمــعــدل يصل 
إلــى 80 في املــائــة، مشيرا إلــى أن االنخفاض 
ال يقتصر على مبيعات الحديد وإنما يشمل 

العديد من مواد البناء األخرى.
ــقـــول: »كــنــت أبــيــع قــبــل أشــهــر حـــوالـــى 60  ويـ
ألف طوبة )طابوق( في اليوم الواحد، بينما 
حــجــم املــبــيــعــات حــالــيــا ال يــتــعــدى 12 ألــف 
انخفضت مبيعات اإلسمنت من  طوبة، كما 

60 طنا يوميا إلى 12 طنا فقط«.

انهيار الجنيه
إقبااًل  املاضيني  العامني  فــي  وشــهــدت مصر 
ــراء الـــعـــقـــارات كــوعــاء  ــ غــيــر مــســبــوق عــلــى شـ
لــحــفــظ املـــدخـــرات، بــعــد انــهــيــار ســعــر صــرف 

قرار  نتيجة  األجنبية  العمات  أمــام  الجنيه 
الــحــكــومــة بــتــعــويــم )تــحــريــر( ســعــر الــصــرف 
في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  اســتــجــابــة ملــطــالــب صـ

مقابل إقراض الدولة 12 مليار دوالر.
وفي سبتمبر/أيلول من العام املاضي، حذر 
تقرير صـــادر عــن املــركــز املــصــري لــلــدراســات 
االقــتــصــاديــة، نشرته »الــعــربــي الــجــديــد« من 
ــر، مــشــابــهــة  حــــــدوث أزمــــــة عـــقـــاريـــة فــــي مـــصـ
ــام 2008،  ملـــا حــــدث فـــي الـــصـــني بـــدايـــة مـــن عــ

»مدن األشباح«. واملعروفة بـ
ــــروض مــن  ــعـ ــ ــز إلـــــى زيـــــــادة املـ ــركــ وأشـــــــار املــ
ــع الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة،  ــدات مــــع تــــراجــ ــ ــوحـ ــ الـ
ــاري فـــــي مـــعـــرفـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتــــــراخــــــي املـــــطـــــور الـ
الــســداد،  على  للمشتري  الحقيقية  املــقــدرة 
لتسهيل عمليات البيع، الفتا إلى أن معدل 
نــمــو قــطــاَعــي التشييد والــبــنــاء واألنــشــطــة 
العقارية ارتفع من 225 في املائة في العام 
في  بــاملــائــة   952 إلـــى   ،2011/2010 املــتــالــي 
املــالــي فــي مصر  الــعــام  2017/2016. ويــبــدأ 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز. ولـــــم يــخــف  مــــن  فــــي األول 

أحــمــد الــزيــنــي، رئــيــس شــعــبــة مــــواد الــبــنــاء 
تأثر  من  قلقه  بالقاهرة،  التجارية  بالغرفة 
ســوق مـــواد البناء بــالــركــود الــعــقــاري الــذي 
بدأت إرهاصته في الظهور. ويقول الزيني 
»العربي الجديد« إن »هناك ركودًا عقاريًا  لـ
خال  ارتــفــعــت  فــاألســعــار  الجميع،  يلحظه 
الــعــام املــاضــي وحـــده بنحو 19 فــي املــائــة«. 

فــي مجال  يعمل  الــذي  التهامي،  لكن خالد 
الزيادة  نسبة  أن  يؤكد  العقاري،  التسويق 
في أسعار العقارات خال السنوات الثاث 
املاضية ال تقل عن 100 في املائة بل وتزيد 
ــنــــاطــــق واملــــــدن  ــــي املــ ــن ذلــــــــك، ال ســـيـــمـــا فـ ــ عـ

العمرانية الجديدة.
ويــقــول الــتــهــامــي إن ســعــر املــتــر فــي املنطقة 
ــــرب الــجــامــعــة  املـــعـــروفـــة بـــاملـــربـــع الـــذهـــبـــي قـ
األمــيــركــيــة بــالــتــجــمــع الــخــامــس فــي الــقــاهــرة 
الــجــديــدة كــان يــتــراوح بــني 6 و7 آالف جنيه 
الــنــقــدي مطلع عــام  لــلــســداد  نــصــف تشطيب 
جنيه  ألـــف   14 إلـــى  يــصــل  اآلن  بينما   ،2016
نقدًا وأكثر من 21 ألف جنيه للتقسيط على 

7 سنوات.
ــادة فــي األســعــار  ــزيـ ويــشــيــر إلـــى أن نــســبــة الـ
مناطق مصر،  في مختلف  كثيرًا  تختلف  ال 
ــارق فــقــط يـــكـــون فـــي قــيــمــة ســعــر املــتــر،  ــفــ والــ
ــدائــــق األهـــــــــرام بــمــحــافــظــة  فــمــنــطــقــة مـــثـــل حــ
الـــجـــيـــزة )غــــــرب الــــقــــاهــــرة( كـــــان ســـعـــر املــتــر 
للمتر  يــتــراوح بني 1600 و1700 جنيه  فيها 
نــصــف الــتــشــطــيــب بــيــنــمــا اآلن يــــتــــراوح بني 

الـــاه،  3400 و3800 جــنــيــه. وكـــان داكـــر عــبــد 
عضو مجلس إدارة االتحاد املصرى ملقاولي 
التشييد والبناء، قد لفت أخيرًا إلى احتمال 
االرتفاعات  نتيجة  عقارية«،  »فقاعة  حــدوث 
املبالغ فيها في أسعار العقارات، وانخفاض 

القدرة الشرائية لدى الكثير من املواطنني.
ــات الـــتـــطـــويـــر  ــ ــركـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه عـــلـــى شـ
العقارى إعادة حساباتها بشأن عمائها من 
املــائــة مــن املستهدفني هم  فــي  منطلق أن 80 
إذ تفوق  الــدخــل،  مــن متوسطي ومـــحـــدودي 

األسعار الحالية قدراتهم املالية.

الحكومة تشعل األسعار
ــاع الــــعــــقــــاري إن  ــقــــطــ ــي الــ ــ ــراء فـ ــ ــبـ ــ ــــول خـ ــقـ ــ ويـ
في  مباشر  بشكل  أيــضــا  ساهمت  الحكومة 
ارتفاع األسعار إلى مستويات غير مسبوقة، 
مــوضــحــني أنـــه بــجــانــب تــحــريــر ســعــر صــرف 
ألــهــب أســعــار مختلف السلع  الــــذي  الــجــنــيــه 
والخدمات، دخلت الحكومة في منافسة مع 
الــقــطــاع الــخــاص لــرفــع أســعــار الــعــقــارات، بل 
وكانت هي التي تبدأ برفع أسعار األراضــي 
ويقتفي  تطرحها  التي  السكنية  والــوحــدات 

القطاع الخاص أثرها في السنوات األخيرة.
ويبدو أن الدولة بدأت تلمس دخول السوق 
بالفعل في مرحلة ركود، ما دعاها إلى تقليل 
عمليات طــرح األراضــي والــوحــدات السكنية 
فــي اإلعــانــات األخــيــرة، وفــق محمد السيد، 

الخبير العقاري.
ويـــوضـــح الــســيــد أن تــقــلــيــل عــمــلــيــات الــطــرح 
جـــاء فــي ظــل خشية الــحــكــومــة مــن التعرض 
النتكاسة في البيع على غرار ما حدث خال 
الــعــام املــاضــي مــن تــرويــج مــشــروع اإلســكــان 
الــفــاخــر، الـــذي أطــلــقــت عليه اســـم »جــنــة« في 
عدة مدن جديدة، بعد أن وصلت األسعار فيه 
إلى مستويات كبيرة حيث المس سعر املتر 
في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة نحو 12 

ألف جنيه.
ــــراء  ــلـــى شـ ــــع اإلقـــــبـــــال عـ ــــراجـ ولــــــم يـــقـــتـــصـــر تـ
الــعــقــارات الــفــاخــرة، وإنــمــا انــخــفــض اإلقــبــال 
ــع الـــحـــكـــومـــة لــإلســكــان  ــاريـ ــشـ أيـــضـــا عـــلـــى مـ
ــتـــرة  ــفـ ــلــــحــــوظ خـــــــال الـ ــكـــل مــ املــــتــــوســــط بـــشـ
واملرافق  اإلسكان  وزارة  لجوء  رغم  األخيرة، 
ــّد أجــل  واملــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة املــصــريــة، ملـ

الحجز وسداد املقدمات.

اإلقامة لألجانب
وفــــي مــحــاولــة لــتــفــادي تـــداعـــيـــات الـــركـــود، 
بـــدأت الــحــكــومــة بضغط مــن مــأزقــهــا املــالــي 
وكذلك مطالب شركات االستثمار العقاري 
الــكــبــرى، فـــي بــحــث مــنــح اإلقـــامـــة لــأجــانــب 

مــقــابــل تــمــلــك الـــوحـــدات السكنية والــتــي ال 
قد  وإنــمــا  البناء  مكتملة  تــكــون  أن  يشترط 

تكون قيد اإلنشاء.
نوفمبر/تشرين  فــي  اإلســكــان  وزارة  وأعلنت 
الثاني املاضي، عن معايير حصول األجانب 
حائزي الوحدات السكنية على اإلقامة مقابل 
تــمــلــك الــــوحــــدات قــيــد اإلنــــشــــاء، حــيــث أوضـــح 
خالد عباس، نائب وزير اإلسكان للمشروعات 
ــــوزارة  ــشــر عــلــى مــوقــع الـ

ُ
الــقــومــيــة فـــي بــيــان ن

ــه »ســـيـــتـــم مـــنـــح اإلقــــامــــة لــأجــانــب  ــ آنــــــــذاك، أنـ
حائزي الوحدات السكنية تحت اإلنشاء، التي 
يتم سداد ثمنها بالكامل بالدوالر، بشرط أن 
يكون الحد األدنى ملقدم الوحدة 40 في املائة 

من ثمنها، أو 100 ألف دوالر. عقارات مصر 
بال مشترين

يخيم الركود على سوق العقارات في مصر، بعد طفرة خالل العامين الماضيين في أعقاب 
تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى تهاوي قيمة الجنيه، ما دفع الكثير من المصريين آنذاك إلى 

توجيه مدخراتهم إلى العقارات باعتبارها مالذًا آمنًا لالستثمار
البورصة تخسر 2.38 مليار دوالر

مليار دوالر(   2.38( مليار جنيه  املصرية نحو 41  األسهم  خسرت 
املــاضــي، متأثرة بعمليات بيع رغــم تراجع  خــالل تعامالت األســبــوع 
الحكومة عن زيادة ضريبة الدمغة على تعامالت البيع والشراء، والتي 
املال  املقبل. وتراجع رأس  يونيو/حزيران  كان مقررا تطبيقها مطلع 
األسبوع  بنهاية  دوالر(  مليار   44.5( مليار جنيه  إلــى 766  السوقي 
املاضي، مقارنة بنحو 807 مليارات جنيه في األسبوع السابق له، بعد 
السوق تراجعا جماعيا بنسب تراوحت بني 3  أن سجلت مؤشرات 
و5 في املائة. وخالل األسبوع املاضي، كانت السوق تستعد لتطبيق 

الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة، عبر زيادتها إلى 1.75 في األلف، 
لكن الحكومة تراجعت عن تطبيق الزيادة واإلبقاء على النسبة الحالية 
السوق من خسائر خالل  له  نتيجة ما تعرضت  األلــف،  بـ 1.50 في 
إيجي إكس 30« لألسهم   « الرئيسي  املؤشر  املاضية. وهبط  الفترة 
تراجع  فيما  نقطة،   14060 عند  ليغلق  املــائــة  فــي   3 بنسبة  النشطة 
مؤشر »إيجي إكس 70« لألسهم الصغيرة واملتوسطة بنسبة 4.3 في 
املائة، منهيا تعامالته عند 621 نقطة، وانخفض مؤشر »إيجي إكس 

100« األوسع نطاقا 4.7 في املائة ليصل إلى مستوى 1579 نقطة.

تــصــاعــدت مــع تــدخــل الــســعــوديــة عــلــى رأس 
تحالف عسكري في مــارس/آذار 2015 دعما 
للحكومة املعترف بها دوليًا. وتسّبب النزاع 
فــي مــقــتــل عــشــرات آالف األشـــخـــاص، بينهم 
عــــدد كــبــيــر مـــن املـــدنـــيـــني، بــحــســب مــنــظــمــات 
إنسانية مختلفة. وال يزال هناك 3.3 مايني 

نــازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي 
أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب 
اإلنسانية  األزمـــة  التي تصف  املتحدة  األمــم 

في اليمن بأنها األسوأ في العالم حاليا.
وبموجب االتفاق الذي أبرم في السويد في 13 
على  الحوثيون  وافــق  األول،  ديسمبر/كانون 

إعادة االنتشار من الحديدة. وفي مقابل توقع 
مواطنون  يبدي   ، السلع  تدفق  تحسن  تجار 
شكوكا في تحسن األوضاع، مشيرين إلى أن 
انــفــجــار األوضــــاع مــن جــديــد قــائــم فــي لحظة 
وبــالــتــالــي ســيــظــل تــفــاقــم مــعــانــاة الــنــاس هو 

السائد في ظل استمرار الظروف الحالية.

أكثر من ثلثي السكان 
يحتاجون إلى 
مساعدات )عبده 
حيدر/فرانس برس(

أسعار العقارات 
قفزت أكثر 
من 100 في 
المائة في ثالث 
)Getty( سنوات
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