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شركة موبايل إليران في سورية
عدنان عبد الرزاق

كــشــف مــصــدر مــطــلــع مـــن دمــشــق 
الـــجـــديـــد« أن شــركــة  »الـــعـــربـــي  لــــ
ســتــبــدأ  ــة،  ــيـ ــرانـ اإليـ آي«  ســـي  »إم 
قــريــبــا بــاالســتــثــمــار فــي قــطــاع الــخــلــيــوي في 
ســـوريـــة كــمــشــغــل ثــالــث إلـــى جــانــب شركتي 
»سيرتيل« و»94« التي يمتلك رامي مخلوف 
ابــن خــال رئيس النظام بشار األســد، معظم 
أسهمهما. وأضــاف املصدر أن ثمة توجيها 
ــوزارات املــعــنــيــة مــؤخــرًا،  ــلــ حــكــومــيــا وصــــل لــ
ــــات الـــتـــي  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــة تـــنـــفـــيـــذ االتـ ــرعـ يــــوصــــي بـــسـ
وقعها رئيس حكومة األسد، عماد خميس، 
ــانـــي املـــاضـــي  ــثـ مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـ
إيرانية  اســتــثــمــارات  فــي طــهــران، وتضمنت 
والصناعة  الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــة  فــي 
والــنــفــط والـــدخـــول إلـــى االتـــصـــاالت كمشغل 
ــّدر املـــصـــدر الــــذي طلب  ــ ثــالــث لــلــخــلــيــوي. وقـ

ــر اســــمــــه، حـــجـــم اســـتـــثـــمـــار املــشــغــل  ــ ــدم ذكـ ــ عـ
ستحصل  دوالر،  مليون   300 بنحو  الثالث 
الــحــكــومــة الــســوريــة عــلــى جـــزء مــنــه نتيجة 
تأهيل البنى التحتية، مشيرًا إلى أن األرباح 
السنوية املتوقع تحقيقها للشركة اإليرانية 
تــقــدر بــنــحــو 12 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة. وقـــال 
وزير االتصاالت والتقانة في حكومة بشار 
الث 

ّ
ل الث

ّ
األسد، علي الظفير، إن إدخال املشغ

ــقــانــة 
ّ
ــــصــــاالت والــت

ّ
االت أولــــوّيــــات وزارة  مـــن 

كــاســتــحــقــاق عــلــى الـــــوزارة وبــهــدف توسيع 
مــذّكــرة تفاهم  تــّم توقيع  ــنــافــســّيــة، حيث 

ّ
الــت

ــل ثالث 
ّ
ــال مــشــغ مــع الــجــانــب اإليـــرانـــي إلدخــ

صاالت ويوسع من 
ّ
اع االت

ّ
يحقق تطوير قط

ــنــافــســّيــة ويــجــري الــعــمــل عــلــى استكمال 
ّ
الــت

إجـــراءات هــذه املــذّكــرة.  وأشــار الــوزيــر خالل 
منذ  أنــه  إلــى  السورية،  الفضائية  بثته  لقاء 
قانة 

ّ
والت صاالت 

ّ
االت وزارة  استطاعت   2015

كنولوجي وإدخال تقنيات 
ّ
طور الت

ّ
مواكبة الت

جديدة لسورية غير موجودة في بعض دول 
الناظمة  الجوار. بــدوره، اعتبر مدير الهيئة 
ــاء عــويــشــق، فــي تصريحات  لــالتــصــاالت، إبـ
الثالث  الخليوي  املشغل  إدخـــال  أن  سابقة، 
أصــبــح قــريــبــا، مــع احــتــمــال دخـــول مشغالت 
افــتــراضــيــة عـــن طــريــق اســتــئــجــار الــشــبــكــات 
 فـــي ســـوريـــة دون 

ً
الــقــائــمــة املــــوجــــودة فـــعـــال

الحاجة لبناء شبكات جديدة، لكن بعد مرور 
والتي  الثالث  املشغل  عمل  على  زمنية  مــدة 
تحدد الحقا بمدة أدناها 3 سنوات وأعالها 
5 ســنــوات. ورأى اقــتــصــاديــون ســوريــون أن 
الــتــي منحتها حكومة  واالتــفــاقــات  الــعــقــود 
بشار األسد إلى إيــران، تتضمن استثمارات 
رابحة ودورة رأسمالها سريع، كاالستثمار 
والكهرباء.  الفوسفات  أو  االتصاالت  بقطاع 
ع االقتصادي السوري، محمود حسني، 

ّ
وتوق

أن يتم تنفيذ االتفاقات مع إيران سريعا، بما 
)غرب  الالذقية  بمدينة  مرفأ  استثمار  فيها 

»العربي  لـــ  ســوريــة(، معتبرًا خــالل تصريح 
الــجــديــد« أن هـــدف االتــفــاقــات هــو اســتــرداد 
الــتــي منحتها طــهــران لنظام األســد  الــديــون 
خالل الحرب، بما فيها الخطوط االئتمانية 

بحوالى 5 مليارات دوالر.
وأضــــــــاف االقــــتــــصــــادي الـــــســـــوري، »مــنــحــت 
حــكــومــة األســــد اســتــثــمــار الــخــلــيــوي إليــــران 
ــوات، بــعــد  ــ ــنــ ــ وبـــشـــكـــل حــــصــــري لـــخـــمـــس ســ
مـــمـــاطـــلـــة ورفـــــــض عــــقــــود وعــــــــروض كــثــيــرة 
تقدمت بها دول، مثل الصني وروسيا. رغم 
أن قانون االتصاالت بدمشق صدر منذ عام 
2010 ومضت سنوات على الفترة الحصرية 
الـــذي يستأثر  لــرامــي مخلوف،  الــتــي منحت 
بهذا االستثمار منذ عام 2001 وفق عقد )بي 
أو تي ( ملدة 10 سنوات مددت الحقا إلى 15 
ــك، قبل تعديل قــانــون االتــصــاالت  ســنــة، وذلـ
القطاع،  العام املاضي وتمليك مخلوف هذا 

بعد تنازل الدولة عن الخليوي«.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ى االقتصاد السوداني ضربة جديدة هذا األسبوع 
ّ
تلق

بعدما أرجــأت الواليات املتحدة قــرارًا برفع العقوبات 
املفروضة على البالد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة 
املحلية وارتفاع األسعار وتوقف مبيعات شركات، ما 
املتحدة األسبوع  الــواليــات  األزمــة تفاقما. وقامت  زاد 
املاضي بتأجيل قرار بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل 
عاما  عشرين  منذ  مستمرة  اقتصادية  عقوبات  دائــم 
أم ال، وذلك ملدة ثالثة أشهر، علما بأن هذه العقوبات 
أضرت باقتصاد السودان وعزلته عن النظام املصرفي 

التأجيل  أعــمــال فــي الخرطوم إن  العاملي. وقــال رجــال 
شــكــل ضــربــة جـــديـــدة القــتــصــاد يــعــانــي مـــن اضــطــراب 
منذ عام 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثالثة 
أرباع إنتاج البالد من النفط، املصدر الرئيسي للنقد 
األجنبي وإيــرادات الحكومة.  وفقد الجنيه السوداني 
ما يزيد عن 13% من قيمته مقابل الــدوالر في السوق 
غير الرسمية، على مدى األسبوع السابق فقط، ليهبط 
إلى 21.5 جنيها مقابل العملة األميركية مقارنة مع 19 
جنيها من قبل.  ودفع نقص حاد في العملة الصعبة 
ألشــهــر أنشطة األعــمــال إلــى الــلــجــوء للسوق الــســوداء 
لــلــحــصــول عــلــى الــــــدوالرات الـــالزمـــة لــالســتــيــراد، وفــق 

تقرير وكالة »رويترز«، بعدما هبط الجنيه بما يزيد 
عن النصف مقابل الدوالر في العام املاضي. وارتفعت 
ــم عـــلـــى الـــوقـــود  ــدعــ ــار أيـــضـــا بــفــعــل خـــفـــض الــ ــ ــعـ ــ األسـ

والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة. 
وجــمــد الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر عــمــل لجنة 
تــشــكــلــت مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة لــلــتــفــاوض عــلــى رفــع 
يزيد  ما  التأجيل مباشرة، وهــو  قــرار  العقوبات، بعد 
من الغموض حول ما إذا كانت العقوبات سترفع خالل 

ثالثة أشهر أم ال. 
وقـــال بــيــان الــجــهــاز املــركــزي لــإحــصــاء فــي الــســودان، 
الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، إن مـــعـــدل الــتــضــخــم وصــــل الــشــهــر 

املاضي إلى 32.63% مقارنة بـ 35.52 % في الشهر الذي 
سبقه.  وانتقد خبراء بيان الجهاز املركزي لإحصاء 
مشيرين إلى عدم دقة بياناته وأن الرقم املذكور يتنافى 
مع الحقيقة، التي يعيشها املواطن في السودان حيث 
ــواق ارتــفــاعــا فــي األســعــار. وقـــال الخبير  شــهــدت األســ
االقــتــصــادي، أحــمــد آدم، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كيف 
الــذي ترتفع فيه  الــوقــت  فــي  التضخم  ينخفض معدل 
األسعار ويحدث ركود في األسواق؟«. وأضاف: »يجب 
عــلــى اإلحــصــاء أن يعتمد عــلــى بــيــانــات مــوضــوعــيــة«، 
مــؤكــدًا أن معدل التضخم فــي الــســودان حــال اعتماده 

على بيانات حقيقية ربما يصل إلى أكثر من %50.

ضربة لالقتصاد السوداني مع إرجاء رفع العقوبات

ازدياد االستثمارات 
اليابانية في بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون، أمس الجمعة أن 
االستثمارات اليابانية في بريطانيا 

بلغت »مستوى قياسيًا« منذ 
التصويت العام املاضي على خروج 
البالد من االتحاد األوروبي. ويمكن 

أن تتأثر الشركات اليابانية، ومن 

بينها مصنعو السيارات نيسان 
وتويوتا وهوندا، إذا أدى بريكست 
إلى زيادة التعريفات على الواردات 

بعد العام 2019. 

نمو كبير لالقتصاد 
الكوري الشمالي 

رغم العقوبات الدولية حول برنامج 
األسلحة الكوري الشمالي، فإن 
اقتصاد هذا البلد سّجل أسرع 

وتيرة نمو له في غضون 17 عامًا 
بفضل زيادة كبيرة في الصادرات 

وفي إنتاج املناجم، وغيرها من 
الصناعات، بحسب ما أعلن 

املصرف املركزي. وقال بنك كوريا 
إن إجمالي الناتج الداخلي في 

الشمال ازداد بنسبة 3.9% العام 
املاضي، وهي الوتيرة األسرع منذ 

1999 عندما بلغت %6.1. 

الصين ترفع أسعار البنزين 
والديزل

قالت لجنة التنمية الوطنية 
واإلصالح الصينية في بيان 
بموقعها على اإلنترنت، أمس 

الجمعة، إن الصني سترفع أسعار 
بيع البنزين والديزل بالتجزئة 

11.08 دوالرا للطن بدءًا من اليوم 
السبت. وتلك هي الزيادة الخامسة 

منذ بداية العام الحالي.

غرامة بمليوني دوالر على 
»إيكسون موبيل«

فرضت الحكومة األميركية غرامة 
تبلغ مليوني دوالر على املجموعة 

النفطية العمالقة »ايكسون موبيل« 
النتهاكها عقوبات متعلقة بالنزاع 

في أوكرانيا، عندما كان وزير 
الخارجية الحالي، ريكس تيلرسون، 

ال يزال رئيسًا ملجلس إدارتها. 
وأعلنت وزارة الخزانة األميركية 

أن »ايكسون« عقدت صفقات مع 
إيغور سيشني، رئيس شركة النفط 

الحكومية الروسية »روسنفت« 
واملستشار السابق للرئيس 

الروسي، فالديمير بوتني.

االستثمارات األلمانية 
مضمونة بتركيا

قال وزير االقتصاد التركي إن 
االستثمارات األملانية في بالده 

تضمنها الحكومة والقانون بشكل 
كامل، نافيًا تقارير بأن أنقرة قدمت 

لبرلني قائمة بشركات تستهدفها 
لالشتباه في عالقتها باملحاولة 

االنقالبية الفاشلة قبل عام. وسعى 
الوزير نهاد زيبكجي في مقابلة 

مع رويترز إلى تهدئة التوترات 
املتصاعدة بني البلدين العضوين 
 
ً
في حلف شمال األطلسي، قائال

إن األزمة مع أملانيا مؤقتة وإن على 
كال الطرفني تجنب التصريحات، 

التي قد تتسبب في أضرار 
اقتصادية طويلة األمد.

أخبار

قرض 
جديد 

لليونان

وافق صندوق النقد الدولي على منح اليونان قرضا بقيمة 1.8 مليار يورو، دون اإلفراج الفوري عن املبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون، 
ما يشير إلى بدء رحلة تقشف جديدة تلقى معارضة ضخمة في الشارع اليوناني، نتيجة اإلجراءات القاسية التي تطاول العمال واالستثمارات والقطاع املصرفي. 
وقال الصندوق في بيان إن املوافقة تعني أن القرض »سوف يصبح فعااًل فقط بعد أن يحصل الصندوق على ضمانات من شركاء اليونان األوروبيني لضمان 
تسديده، شرط استمرار برنامج اليونان االقتصادي«. واألسبوع املاضي تلقت اليونان 8.5 مليارات يورو كدفعة من برنامج منطقة اليورو، لتفادي العجز عن 

تسديد دفعة بقيمة 7 مليارات يورو من ديونها املستحقة.  

اقتصاد
السبت 22  يوليو/ تموز  2017 م  28 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1055  السنة الثالثة
Saturday 22 July 2017

)لويزا غولياماكي/ فرانس برس(
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــــع املــــــغــــــرب إلــــــــى جــــــــذب اســ
ّ
ــل يــــتــــطــ

أكثر  تحويالتهم  يــوجــهــون  الــذيــن  املغتربني 
لـــالســـتـــهـــالك، وعـــنـــدمـــا يــســتــثــمــرون يــفــكــرون 
العامة  الفيدرالية  م 

ّ
وتنظ العقارات.  في  أكثر 

لــشــركــات املــغــرب النسخة األولــــى مــن مؤتمر 
»موركن بيزنس بريدج«، الذي يراد من ورائه 
املــغــتــربــني، حيث  مــن  املستثمرين  اســتــقــطــاب 
يشارك في هذا املؤتمر ثالثمائة من املغتربني 
املغاربة الذين أنجزوا استثمارات في اململكة 
مـــن أجــــل الـــحـــديـــث عـــن تــجــاربــهــم فـــي مــجــال 
األعمال بها. ويــراد من وراء املؤتمر توضيح 
التدابير التي وضعها املغرب من أجل مواكبة 
ــن يـــرغـــبـــون فــــي االســـتـــثـــمـــار  ــذيــ املـــغـــتـــربـــني الــ
فــــي املـــمـــلـــكـــة. ويــــجــــري تــنــظــيــم هـــــذا املــؤتــمــر 
بتنسيق مع الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 
بــالــخــارج، والــتــي تتطلع إلــى جــذب الكفاءات 

واملستثمرين وتسهيل عودتهم إلى اململكة.
ــــودة  ــع عـ ــ ــلـــتـــقـــى مـ ويــــتــــزامــــن تـــنـــظـــيـــم هــــــذا املـ
مــنــتــظــرة ألكــثــر مــن مــلــيــونــني ونــصــف مليون 
مــغــتــرب إلــــى املـــغـــرب مـــن أجــــل قـــضـــاء عطلة 

تونس ـ فرح سليم

أمام  الدينار عائقًا حقيقيًا  بــات سعر صــرف 
سفر التونسيني بعد أن فقد قرابة ربع قيمته 
مقابل العمالت األجنبية، وفق بيانات حديثة 

لصندوق النقد الدولي.
تراجع سعر  قبل  إنها  أميرة محمدي  وتقول 
الدينار كانت تقوم بتحويل مبلغ ال يتجاوز 
ألفي دينار لقضاء أسبوع في إحدى العواصم 
األوروبـــيـــة، وهـــو مــا كـــان يــعــادل تقريبا 800 
يــورو، باعتبار أن الدينار كان في حــدود 2.2 

الصيف، خاصة من البلدان األوروبية. وتشير 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن عــــدد املــغــتــربــني املــغــاربــة 
يــصــل إلـــى خــمــســة مــاليــني مــغــتــرب، يــتــواجــد 
أغلبهم بــالــبــلــدان األوروبـــيـــة. وتــذهــب دراســة 
من   %90 أن  إلــــى  الـــهـــجـــرة،  وزارة  أنــجــزتــهــا 
اســتــثــمــارات املــغــتــربــني تعتمد عــلــى أمــوالــهــم 
الذاتية. والحظت أن الطلب على القروض من 
املصارف ما زال ضعيفا، حيث ال يغري سوى 
املغتربون  يــوجــه  املــســتــثــمــريــن. وال  مــن   %15
تحويالتهم الــبــالــغــة أكــثــر مــن ســتــة مــلــيــارات 
دوالر لــالســتــثــمــار، الــــذي ال يــســتــوعــب ســوى 
10% منها، حيث استمروا في توظيف %70 
من تحويالتهم إلى اململكة لالستهالك، بينما 
يـــدخـــرون 20% مــنــهــا. وتــســعــى شـــركـــات إلــى 
جذب الكفاءات من املغتربني الذين درسوا في 
الجامعات األوروبية، غير أن قصص النجاح 
فــي هـــذا الــبــاب مــا زالــــت قــلــيــلــة. وكــــان املــغــرب 
أنـــشـــأ صــنــدوقــًا ملــتــابــعــة مــشــاريــع املــغــتــربــني 
املغاربة، غير أن النتائج لم تكن في مستوى 
التطلعات. ويميل املغتربون لالستثمار أكثر 
في العقارات، حيث تمثل نسبة 70%، بينما ال 
تحظى الصناعة والسياحة سوى بنحو %20. 

يورو، غير أن انزالق سعر العملة املحلية إلى 
ــيـــة  حــــدود 2.8 ديـــنـــار مــقــابــل الــعــمــلــة األوروبـ
ــدة، يــضــطــرهــا حــالــيــا إلــــى تــحــويــل ما  املــــوحــ
ــعــــة آالف ديـــنـــار لــقــضــاء إجــــازة  يـــقـــارب األربــ

أسبوع في إحدى الدول األوروبية.
ــيـــر أمــــيــــرة فــــي حـــديـــثـــهـــا مــــع »الـــعـــربـــي  وتـــشـ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن مــعــارفــهــا ممن 
إلى  للسفر  الصيفية  العطل  يستغلون  كانوا 
إحدى العواصم األوروبية للترفيه والتسوق 
في موسم التنزيالت، لم يعد بإمكانهم التردد 
على هذه الوجهات نظرا الرتفاع تكلفة السفر 
ومـــوجـــة الـــغـــالء فـــي أوروبـــــا أيـــضـــا. وتضيف 
أميرة محمدي أنه يمكن للتونسي شراء رحلة 
باألقساط من شركات السفر، لكنه ال يستطيع 
ــح مــن  ــبــ الـــســـفـــر دون بـــــــدل، وهــــــو مـــبـــلـــغ أصــ
االقتصادي  الــوضــع  فــي ظــل  الصعب توفيره 
الحالي، بحسب قولها. ويسعى البنك املركزي 
الــتــونــســي مـــن خـــالل تــعــديــالت فـــي سياسته 
املــالــيــة إلـــى مــنــع الــديــنــار مــن الــســقــوط الــحــر، 
بالرغم من أن كل املؤشرات االقتصادية تشير 
عافيتها  تسترجع  لن  املحلية  العملة  أن  إلــى 
القصير واملتوسط. وأكــد محافظ  املــدى  على 

مغتربني  آراء  الجديد«،  »العربي  واستطلعت 
حــــول ســبــب الــتــركــيــز عــلــى الــــعــــقــــارات، حيث 
أجـــاب أغلبهم بــأن ذلــك أكــثــر أمــانــا. ويوضح 
حسن بلفاطمي، املغترب سابقا بإيطاليا، أن 
كــان في وقــت سابق  العقارات  االستثمار في 
أكــثــر مــردوديــة وغــيــر خــاضــع كثيرا لتقلبات 
املهاجر  شــاهــد،  العالي  عبد  ويشير  الــســوق. 
يفكرون  املــغــاربــة  املهاجرين  أن  إلــى  بأملانيا، 
أكثر في الصعوبات اإلدارية وضعف تجاوب 
أهمية ودائعهم  املصارف مع تطلعاتهم رغم 
لديها. ووصلت ودائع املغتربني )املهاجرين( 
إلــى حوالي 18  املحلية  املغاربة في املصارف 
البنك  عنه  كشف  تقرير  حسب  دوالر،  مليار 
ــومـــني. وتــشــكــل تلك  املــــركــــزي املـــغـــربـــي قــبــل يـ
الــودائــع أكثر مــن خمس مجمل الــودائــع لدى 
املصارف في اململكة، والتي تصل إلى حوالي 

87 مليار دوالر. 
التي  املالية  املــوارد  وفطنت املصارف ألهمية 
تنظم  إذ  املــغــاربــة،  املــغــتــربــون  يــتــوفــر عليها 
ــل اســتــقــطــابــهــم.  ــ ــيـــة مــــن أجــ ــلـ حــــمــــالت تـــواصـ
إلــى فتح فروع  اململكة،  وعمدت املصارف في 
لها في العديد من عواصم البلدان األوروبية.

فــي تقرير  الــعــيــاري،  الشاذلي  املــركــزي،  البنك 
حديث حول الوضع االقتصادي على اعتماد 
املــركــزي سياسة استباقية وحــذرة في  البنك 

املجال النقدي والصرف.
ــع هـــذه الــســيــاســة، ضـــرورة  وتــشــمــل أهـــم دوافــ
واالستجابة  األســعــار  اســتــقــرار  على  الحفاظ 
اآلنية لحاجيات االقتصاد من السيولة، وذلك 
تحت طائلة مخاطر تعثر اإليفاء بالتعهدات 
ــة. وال تــقــف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــتــــجــــاريــــة واملـ الــــخــــارجــــيــــة 
مــصــاعــب الــســفــر عــنــد عــمــوم الــتــونــســيــني، بل 
قلقها  التي عبرت عن  السفر  وكــاالت  طاولت 
مــن ضــعــف قــيــمــة الــتــحــويــل الــتــي يــســمــح بها 
البنك املركزي سنويا لكل وكالة، ما أدى إلى 
تعطل أنشطتهم املهددة بالتوقف بسبب نفاد 

للعام  بالخارج  للتحويالت  املخصص  املبلغ 
الجاري 2017. ومنذ 11 يوليو/تموز الجاري، 
أعلمت وزارة السياحة جامعة وكاالت األسفار 
عــن نــفــاد املــبــلــغ املــخــصــص لــنــشــاط الــرحــالت 
العالم،  بــلــدان  بقية  تــونــس نحو  مــن  املنظمة 
وذلــــك بــعــد أن وقـــع تــجــاوز املــبــلــغ املخصص 
بنحو 15 مليون دينار بامللفات املودعة لدى 
الـــــوزارة، فــي حــني أن املــبــلــغ املــخــصــص لسنة 
 10.5( ديــــنــــار  مـــلـــيـــون   25 يـــتـــجـــاوز  ال   2017
ماليني دوالر(.  ودعــا رئيس جامعة وكــاالت 
األســـفـــار، مــحــمــد عــلــي الــتــومــي، فـــي تصريح 
»العربي الجديد« إلى ضرورة إيجاد حلول  لـ
سريعة قبل تعقد الوضع، مشيرا إلى أن نحو 
200 وكــالــة سفر مــهــددة بــإلــغــاء الــعــقــود التي 
أبرمتها مــع وكـــالء فــي الــخــارج فــي حــال عدم 
تمكنها من الحصول على التمويالت الالزمة 

في ظرف وجيز.
حلول  إيــجــاد  على  السياحة  وزارة  وتعمل 
لهذا اإلشكال، في ظل ضغوطات تمارسها 
الخوف  بــدعــوى  السياحي  القطاع  نقابات 
على الوظائف في شركات السياحة املهددة 

باإلفالس.

الدينار يحِرم التونسيين من السفرالمغرب يستغل الصيف إلغراء المغتربين باالستثمار

تأّخر الحكومة في صرف 
تعويضات فروق أسعار 
مواد البناء فاقم األزمة

إبراهيم حسونة

تصاعدت حدة األزمة التي تعيشها 
ــمــــار  ــثــ ــتــ شـــــركـــــات املـــــــقـــــــاوالت واالســ
الــعــقــاري املــصــريــة، نتيجة الــزيــادات 
ــار مـــــواد الــبــنــاء  ــعـ ــاولـــت أسـ ــيــــرة الـــتـــي طـ األخــ
الوقود الصادر في  تأثرا بقرار زيــادة أسعار 
يونيو/ حزيران املاضي، وهو األمر الذي أدى 
إلى تعثر قرابة خمسة آالف شركة للمقاوالت 
لثي مشروعات 

ُ
ث أكثر مــن  فــي  العمل  وتــوقــف 

الطرق واإلسكان. 
وأثــار تأخير صرف تعويضات فــروق أسعار 
مـــواد الــبــنــاء الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة املصرية 
ــرار تــعــويــم الــجــنــيــه، حــالــة من  عــقــب تطبيق قـ
الغضب الشديد في أوساط شركات املقاوالت 
املـــتـــعـــاقـــدة مــــع الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث لـــجـــأت إلـــى 
تسريح العديد من العاملني لديها بعد تنامي 

األزمة املالية التي تواجهها.
 ووفــقــًا ملــســؤولــني فــي الــغــرف الــتــجــاريــة، فــإن 
مـــشـــروعـــات الـــطـــرق تــعــد األكـــثـــر تـــضـــررا من 
قرار خفض دعم الوقود نتيجة زيادة أسعار 
ــات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا بــنــســبــة %50،  ــامـ ــخـ الـ
مشيرين إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 
بنسبة تراوح بني 15% و20% في ظل ارتفاع 

كلفة أعمال البناء والتشييد.    
وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا 
بعد خفض دعم املواد البترولية، حيث ارتفع 
ســعــر الــحــديــد مــن 9.7 اآلف جــنــيــه لــلــطــن في 
شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران إلـــى 11.3 ألـــف جنيه 
خـــالل يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي. وارتـــفـــع سعر 
إلى 860 جنيها مقابل 650 جنيها  اإلسمنت 

خالل الفترة ذاتها.  

أزمة تشغيل
وكــشــف املـــســـؤول بــإحــدى شــركــات املــقــاوالت 
االجتماعي،  اإلســكــان  مشروعات  في  العاملة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  أحــمــد عــبــدالــبــاقــي، لـــ
العمالة  مــن   %50 بتسريح  قــامــت  شــركــتــه  أن 
واملــهــنــدســني املــعــمــاريــني لــديــهــا بــعــد تصاعد 
أزمة السيولة وزيادة الخسائر التي منيت بها 
نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيًرا إلى 
أن شركته قلصت أعمالها في مجال اإلسكان 
وأصبحت مهددة بالتوقف عن العمل، خاصة 

إذا استمرت األزمة الراهنة.
ــدى  ــي إحــ كـــمـــا كـــشـــف املـــهـــنـــدس املــــعــــمــــاري فــ
شــــركــــات املـــــقـــــاوالت، مـــحـــمـــود ســـلـــيـــمـــان، أنـــه 
لـــم يــتــقــاض مـــع زمـــالئـــه رواتـــبـــهـــم مــنــذ ثــالثــة 
أشهر بسبب عدم وجود سيولة لدى شركته 
الـــحـــربـــي مــن  اإلنــــتــــاج  مــــع وزارة  املـــتـــعـــاقـــدة 
الـــبـــاطـــن لــتــطــويــر عــــدد مـــن مــحــطــات الــســكــك 
الــحــديــديــة نــتــيــجــة تــأخــر الــــــوزارة فـــي صــرف 
ا إلى أن هذه 

ً
الدفعات املستحقة للشركة، الفت

األزمة انعكست على أنشطة الشركة وتسببت 
فــي عــدم قدرتها على إنــجــاز أعــمــال املحطات 

املتعاقدة على تطويرها. 
 وأكــــد مــصــدر مــســؤول فــي االتـــحـــاد املــصــري 
ملقاولي التشييد والبناء، رفض اإلفصاح عن 
»العربي الجديد«، أن قرار الحكومة  هويته، لـ
ــادة أســعــار الــوقــود الــصــادر فــي 29  بــشــأن زيــ
يونيو/ حزيران املاضي، أثر سلبا على قطاع 
املـــقـــاوالت، حــيــث دخــلــت 5 آالف شــركــة تعمل 
في هذا القطاع دائرة التعثر نتيجة الخسائر 
التي تكبدتها بعد ارتفاع أسعار مواد البناء 

بمتوسط 25% خالل يوليو/ تموز الجاري.
وفي تصريحات له في يناير/ كانون الثاني 

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  كشف  املــاضــي، 
املصري ملقاولي التشييد والبناء، حسن عبد 
املسجلة  املــقــاوالت  أن جميع شركات  العزيز، 
في االتحاد املصري ملقاولي التشييد والبناء، 
لخطر  معرضة  30900 شركة  عددها  والبالغ 
ــا لــلــمــصــدر، فـــإن قــطــاع إنــشــاء 

ً
اإلفــــالس. ووفــق

الـــطـــرق يــعــد األكـــثـــر تـــضـــررا مـــن قــــرار خفض 
ــات، حــــيــــث ارتــــفــــعــــت أســــعــــار  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــم املــ ــ ــ دعـ
الخامات التي تستخدم في مشروعات الطرق، 
الــبــيــتــومــني، بــنــســبــة 50%، إضــافــة  وأهـــمـــهـــا 
إلــى زيــادة أسعار السوالر الــذي تعتمد عليه 
تلك  فــي  املستخدمة  املــعــدات  أســاســي  بشكل 
املــشــروعــات.  وقــال املهندس سهل الــدمــراوي، 
عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أخيرا، 
إن شـــركـــات املـــقـــاوالت فـــي كـــارثـــة حــقــيــقــة وال 
إلى  تمتد  بل  فقط،  املستثمرين  على  تقتصر 
كافة العاملني لتصل إلى ما بني 8 و10 ماليني 
عامل في قطاع املــقــاوالت، مشيًرا إلــى خروج 
أكثر من ألفي شركة مقاوالت من السوق، وأن 

معدل تسريح العمالة في ازدياد مستمر.
وكــشــف املــصــدر عــن أن 70% مــن مــشــروعــات 
اإلســـكـــان والـــطـــرق تــوقــف الــعــمــل فــيــهــا خــالل 
األزمــة  فــي ظــل تنامي  املاضية  القليلة  األيـــام 
املالية الطاحنة التي تعاني منها، فضال عن 
فــروق أسعار مواد  تأخير صــرف تعويضات 
البناء التي أقرتها الحكومة املصرية ملعالجة 
الخلل في التعاقدات مع املقاولني بعد تطبيق 

قرار تعويم الجنيه. 
املصري  االتــحــاد  مــن  املشّكلة  اللجنة  وقـــدرت 
ــاولـــي الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء لــتــحــديــد قــيــمــة  ــقـ ملـ
لها  املستحقة  املــقــاوالت،  شركات  تعويضات 
الــــدوالر، بنحو 10 مليارات  عــن ارتــفــاع سعر 
ــار املـــصـــدر إلـــى أن الــعــقــود الــتــي  ــ جــنــيــه. وأشـ
تنفذها معظم شركات املقاوالت خالل الفترة 
الــحــالــيــة تــم إبــرامــهــا مــع الــجــهــات الحكومية 
الــكــلــفــة  فــــإن  فـــي 2013، وبـــالـــتـــالـــي  املــخــتــلــفــة 
وتعويضات   %100 تتجاوز  بنسبة  ارتفعت 
فروق األسعار تمثل 25% فقط، ورغم ذلك فإن 
التعقيدات اإلدارية ما زالت تحول دون صرف 

التعويضات. 
ويقول املهندس داكر عبد الاله، عضو مجلس 
الــتــشــيــيــد  ــقـــاولـــي  ملـ املــــصــــري  االتــــحــــاد  إدارة 
والـــبـــنـــاء، إن شـــركـــات املـــقـــاوالت الــتــي أبــرمــت 
عقودا منذ مارس/ آذار 2016، ستواجه أعباء 
إضافية، خاصة بعد ارتفاع أسعار املحروقات 

أخيرا، مؤكدا أن شركات املقاوالت تعاني من 
عــام ونصف،  التعويضات، منذ  تأخر صــرف 
والــــــذي تــســبــب فـــي تــعــثــر الـــشـــركـــات وتـــراكـــم 
األعباء املالية، ما يعوق سرعة إنجاز العقود، 
خــاصــة مـــع الــتــغــيــرات املــتــالحــقــة فـــي أســعــار 

الخامات وتضاعف بعضها.
ــار فــي تصريح ســابــق، إلــى أن الشركات  وأشـ
الــعــامــلــة بــالــطــرق هـــي األكـــثـــر تـــضـــررا، حيث 
ارتفع البيتومني - املادة املستخدمة في رصف 

الطرق - بمعدل ثالثة أضعاف.

غالء العقارات
وعــلــى صعيد متصل، قــال مــســؤول بـــارز في 
شــعــبــة االســتــثــمــار الــعــقــاري بــاتــحــاد الــغــرف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن أســعــار  الـــتـــجـــاريـــة، لــــ
الوحدات السكنية في املشروعات التي يجري 
ــتـــرة الـــحـــالـــيـــة ســتــرتــفــع  ــفـ ــــالل الـ إنـــشـــاؤهـــا خـ
بنسبة تراوح بني 15% و20% نتيجة الزيادات 
الجديدة التي طــرأت على أسعار مــواد البناء 
بعد تحريك أسعار الــوقــود، وهــو األمــر الذي 

ينعكس على كلفة أعمال البناء والتشييد.  
ورّجــــــــح املـــــســـــؤول زيــــــــادة حــــــدة الـــــركـــــود فــي 
الــفــتــرة املقبلة نتيجة  الــعــقــارات خـــالل  ســـوق 
ارتــفــاع األســعــار، إضافة إلــى لجوء املواطنني 
البنوك  فــي  فــائــض مــدخــراتــهــم  إلــى استثمار 
لــالســتــفــادة مــن قـــرار الــبــنــك املـــركـــزي الــصــادر 
في السادس من يوليو/ تموز الجاري بشأن 
رفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك كبديل عن 

االستثمار في العقارات.  
إلــى أن االستثمار العقاري  املــســؤول   وأشـــار 
لم يلتقط أنفاسه من تداعيات تعويم الجنيه 
وزيادة أسعار الوقود حتى أدخلته الحكومة 
في دائــرة جديدة وهــي رفــع سعر الفائدة، ما 
الــتــي يعاني  الــركــود  أزمـــة  فــي تفاقم  يتسبب 
منها. وكشف املسؤول عن أن قرارات الحكومة 
األخـــيـــرة ســتــدفــع الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات إلــى 

إرجاء خططها التوسعية وإرجاء املشروعات 
الجديدة، وسيقتصر نشاطها على استكمال 

مشروعاتها التي بدأت العمل فيها.  
ــابــــل، يــــقــــول مـــهـــنـــيـــون إنـــــه رغـــــم تــلــك  ــقــ فــــي املــ
ــار أراضـــــي  ــعــ ــي أســ ــة فــ ــيـ ــوالـ ــتـ االرتــــفــــاعــــات املـ
الــســوق بصورة  الطلب على  تــواصــل  الــبــنــاء، 
كــبــيــرة كــمــخــزن للقيمة فــي ظــل عـــدم وضــوح 
الرؤية بشأن الدوالر وتقلبات أسعار الذهب، 
املــالذ اآلمــن ملدخرات  العقار في مصر  ليبقى 
املــواطــنــني القلقني مــن ســيــاســة الــحــكــومــة في 
جــذب السيولة مــن األفـــراد مــن خــالل مسلسل 
تشهده  الــذي  املتوالي  الفائدة  أسعار  ارتــفــاع 
ــع الـــبـــنـــك املــــركــــزي املــــصــــري ســعــر  ــ مـــصـــر ورفــ
الفائدة مجددا األسبوع املاضي بنحو مائتي 
نقطة. ورفعت شركات اإلسمنت أسعار الطن 
فــي أعــقــاب زيـــادات البنزين، وتــوالــت شركات 
الـــحـــديـــد فــــي رفـــــع أســــعــــار الــــطــــن عـــلـــى مـــدى 
مرتقبة  بارتفاعات  لتنذر  الــجــاري،  األســبــوع 

جديدة بالسوق العقاري.
املــتــزايــد على السوق  الطلب  ويــبــدو أن حــالــة 
لتحدث  تفتر  أن  تلبث  ال  ثــم  لفترة  ستتوالى 
هـــزة قــويــة لــالقــتــصــاد املـــصـــري، بــاعــتــبــار أنــه 
ــد حــالــيــا والــــــذي يــضــم داخــلــه  ــرائــ الـــقـــطـــاع الــ
ــددا مـــن الــصــنــاعــات الــوســيــطــة الــتــي تعمل  عــ
على تحريك االقــتــصــاد، وفــق مــا يــذهــب إليه 

مراقبون.
وقال املهندس رئيس غرفة التطوير العقاري 
باتحاد الصناعات، طــارق شكري، إن السوق 
بعد  الطلب  في  كبيرا  تناميا  العقاري يشهد 
ــات عــلــى الــــــــدوالر، الـــــذي كــان  ــاربـ هـــــدوء املـــضـ
مجاال الستثمار كافة القطاعات العام املاضي، 
إال أنه بعد استقرار أسعاره عاد الطلب بقوة 

على العقار كمخزن للقيمة. 
وأضـــاف أنــه رغــم رفــع كــافــة الــشــركــات أسعار 
العقارات بنسب متباينة بعد خفض الجنيه 
ــواد الـــبـــنـــاء  ــ ــ ــكــــاس ذلـــــك عـــلـــى أســــعــــار مـ ــعــ وانــ
والقرارات االقتصادية األخرى التي أصدرتها 
الحكومة العام املاضي وتواصلها حاليا، إال 
»العربي  أن الطلب متزايد. وأوضــح شكري، لـ
الـــجـــديـــد«، أن خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه يــقــابــلــه 
طلب متزايد على شراء العقارات، ألنها املالذ 

اآلمن واألفضل استثماريا بني أوعية االدخار 
األخــرى، إال أن االرتفاعات املتتالية والكبيرة 
قد تؤثر على معدالت الشراء وترفع من أعباء 
الــشــركــات الــعــقــاريــة وقــدرتــهــا عــلــى التسويق 

خالل الفترة املقبلة.
الــطــلــب عند  يــســتــمــر  أن  يــتــوقــع شـــكـــري  وال 
ــه الــحــالــيــة وبــالــتــالــي تــتــجــلــى تــوقــعــات  ــ ذروتـ
الــكــســاد لــعــدد مــن املــشــروعــات الــجــديــدة التي 
يـــجـــري الـــتـــرويـــج لــهــا حــالــيــا، مـــع احــتــمــاالت 
تعثر العمالء الــجــدد فــي ظــل ارتــفــاع معدالت 
التضخم، قائال إن هذا هو ما يجب أن تتحوط 
مــنــه الـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة، خـــاصـــة مــتــوســطــة 
الــحــجــم الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــويــل البنكي 

والحجوزات في إتمام مشاريعها.
»العربي  وقال الخبير العقاري حسني صبور، لـ
الجديد«، إن ارتفاع أسعار العقارات في مصر 
ــقــــرارات األخــيــرة  مــرهــون بــارتــفــاع الــكــلــفــة والــ

التي تم اتخاذها من ضرائب وتقليص دعم.
 ويــرى صبور أن مصر بعيدة كل البعد عما 
أسعار  أن  خاصة  العقارية،  بالفقاعة  يسمى 
أقل من دول  السكنية رغم جودتها  الوحدات 

الخليج أجمعها. 
وارتــفــعــت أســعــار الــعــقــارات فــي مصر بــني 40 

إلى 50% خالل العامني املاضيني.
 وقال عضو شعبة االستثمار العقاري، ماجد 
حلمي، إن اإلفالت من حدوث الفقاعة العقارية 
الــزيــادة  الــشــركــات حصر  املتوقعة هــو تحمل 
في األسعار على نسبة الزيادة في الكلفة فقط 

والتقليل من هوامش الربح.
القرارات األخيرة ستنعكس بصورة  وأكــد أن 
مباشرة على كلفة تنفيذ املشروعات العقارية، 
وهــو ما سيتسبب حينها في ركــود حــاد في 
لعدم  والشراء  البيع  عمليات  وتوقف  القطاع 
الشرائية  الــقــوة  مــع  عندئذ  األســعــار  تناسب 

للمواطنني.
ودعــــا حــلــمــي الــقــطــاع الــعــقــاري إلـــى ضـــرورة 
الــتــكــاتــف لــلــعــبــور مـــن هــــذه األزمـــــة وذلــــك من 
خالل تحمل النسبة األكبر من زيادة تكاليف 
التنفيذ، وذلك عن طريق التنازل عن جزء من 
هامش الربح، وبهذا يحافظ القطاع العقاري 

على أدائه.

شركة مقاوالت مصرية أسعار الوقود توقف 5 آالف 

السوق  داخل  التباطؤ  وتيرة  تسارعت 
العقاري في مصر والذي يشهد متغيرات 
بأزمة كبيرة  لينبئ  الماضي  العام  عدة منذ 

يعيشها   التي  التحديات  رحم  من  تخرج 
القطاع منذ قرارات التعويم وارتفاع أسعار 
الوقود، األمر الذي ألقى بظالله على أسعار 

مواد البناء، حيث سّجلت ارتفاعات متوالية 
في غضون تلك األشهر القليلة، مدفوعة 
بارتفاع الكلفة، وهو ما انعكس سلبًا على 

وأدى  العقارات  لشركات  المالية  السيولة 
لتسريح مزيد من العمالة فضال عن خروج 

عديد الشركات من السوق

وكاالت السفر عبّرت عن 
قلقها من ضعف قيمة 

التحويالت التي تصلها

مؤشرات
األسواق

معادن
ــب أعـــلـــى  ــ ــذهـ ــ ســـجـــل الـ
مــســتــويــاتــه فـــي ثــاثــة 
الجمعة،  أمــس  أسابيع 
ليتجه صوب تحقيق مكاسب 
التوالي  على  الــثــانــي  لــأســبــوع 
ــدوالر إلــى أقل  ــ مــع انــخــفــاض ال

سعر له في 13 شهرًا.
الــفــوري للذهب  وارتــفــع السعر 
دوالرا   1247.17 ــــى  إل  %0.2
ــة(، بــعــد أن  ــ ــــصـ لــأوقــيــة )األونـ
ســجــل أعـــلـــى مــســتــويــاتــه منذ 
عــنــد  حــــــزيــــــران  يــــونــــيــــو/   29
السعر  وزاد  دوالرا.   1248.30
ــبــــوع  األســ بــــدايــــة  ــذ  ــنـ مـ  %1.5
املاضي. وارتفعت عقود الذهب 
األمــيــركــيــة تــســلــيــم أغــســطــس/
آب 0.1% إلى 1246.50 دوالرا 

لأوقية.
فــي   %0.6 ــة  ــفــــضــ ــ ال وزادت 
املــعــامــات الــفــوريــة إلــى 16.38 
دوالرا لأوقية، بعد أن المست 
الــجــلــســة  فــــي  دوالرا   16.42
ــلــــى ســعــر  ــو أعــ ــ الـــســـابـــقـــة، وهــ
مــنــذ الــثــالــث مـــن يــولــيــو/تــمــوز. 
إلى   %0.4 الباتني  وانخفض 
جه 

ّ
923 دوالرًا لأوقية، لكنه يت

صوب مكاسب أسبوعية.

عمالت
قــــــفــــــز الــــــــــيــــــــــورو إلــــــى 
أعـــــــلـــــــى مــــســــتــــويــــاتــــه 
ــــني  ــامــ ــ فـــــــــــي نـــــــحـــــــو عــ
الــــدوالر أمـــس، مــع قيام  مقابل 
املــســتــثــمــريــن بــتــغــطــيــة املــراكــز 
ــوعـــني بــانــتــعــاش  ــدفـ ــة مـ ــنـ ــديـ املـ
املــوحــدة هـــذا األســبــوع.  العملة 
مــتــجــاوزا   %0.3 الـــيـــورو  وزاد 
املــعــامــات  فــي  دوالر   1.1650
املــــــبــــــكــــــرة أمــــــــــــس، مـــــــا وضـــــع 
العملة  تـــراجـــع  املــراهــنــني عــلــى 
ــركـــزي  ــتـــمـــاع الـــبـــنـــك املـ ــر اجـ ــ إثـ
ــوم الــخــمــيــس أمـــام  األوروبــــــي يـ
كبيرة.  خسائر  تكبد  احتمال 
الهدف  فإن  املحللني،  وبحسب 
الــتــالــي لــلــيــورو ســيــكــون ذروة 
الــبــالــغــة   2015 أغــــســــطــــس/آب 
1.17150 دوالر. وارتفع اليورو 
إلى 1.16765 دوالر مع مراهنة 
األسواق على أن البنك املركزي 
األوروبـــــــــــي ســيــغــيــر ســيــاســة 
الــخــريــف، رغم  التحفيز خــال 
حــرص رئيسه مــاريــو دراغــي 
التلميحات  االقتصاد في  على 
للبنك  التالية  بالخطوة  املتعلقة 

بعد اجتماع الخميس.
ــوة الــــيــــورو مــؤشــر  ــ ــعــــت قـ ودفــ
الدوالر إلى أدنى مستوياته في 

11 شهرًا عند 93.994.

بورصات
 تــراجــع املــؤشــر نيكي 
لأسهم اليابانية أمس، 
املستثمرين  قــيــام  مــع 
بالبيع لجني األرباح في ُصناع 
الصلب مما أبطل أثر املكاسب 
في ياسكاوا إلكتريك وآخرين 

من مصنعي اآلالت.
وأغــــــلــــــق املــــــؤشــــــر الـــقـــيـــاســـي 
عـــنـــد   %0.2 ـــــا 

ً
مـــــنـــــخـــــفـــــض

مدى  وعلى  نقطة.   20099.75
األسبوع نزل نيكي %0.1.

وتأثرت املعنويات سلبا أيضا 
ــرار  ــمـ ــتـ ــني مــــع اسـ ــ ــ ــاع ال ــفــ ــارتــ بــ
انـــحـــســـار زخــــم الــــــــدوالر، لكن 
مــكــاســب  إن  قــــالــــوا  املـــحـــلـــلـــني 
محدودة للعملة لن تقوض دعم 
العشرين  مستوى  عند  نيكي 

ألف نقطة املهم نفسيا.

سيارات
لــصــنــاعــة  أودي  قـــالـــت 
ــارات الـــفـــاخـــرة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا أطـــلـــقـــت  ــ ــهـ ــ أمـــــــــس، إنـ
استدعاء ملا يصل إلى 850 ألف 
سيارة تعمل بالديزل لتحديث 
برنامج التحكم في االنبعاثات، 
ــادي  ــفـ ــتـ ــعـــى لـ وذلــــــــك فـــــي مـــسـ
تلك  قــيــادة  حظر محتمل على 
السيارات. وأوضحت أودي، أن 
أيضا  متاحة  التحديث  خــدمــة 
لــلــســيــارات مــن نــوعــي بــورشــه 
تستخدم  الــتــي  وفولكسفاغن 
الــســت  ذات  املـــحـــركـــات  نـــفـــس 

والثماني أسطوانات.

يشكو التونسيون من 
تضخم كبير في كلفة 

السفر نتيجة تراجع 
سعر الدينار، مما جعل 

مصاريف تنقالتهم خارج 
البلد تتضاعف تقريبًا

متفرقات

)Getty( تتجه أغلب استثمارات المهاجرين المغاربة إلى العقارات

)Getty( ارتفعت أسعار العقارات في مصر بين 40 و50% خالل العامين الماضيين

ارتفاع كبير في أثمان مواد البناء )األناضول(

تقرير

المصري  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الــاله،  عبد  داكــر  المهندس  يقول 
منذ  عقودا  أبرمت  التي  المقاوالت  شركات  إن  والبناء،  التشييد  لمقاولي 
أسعار  ارتــفــاع  بعد  خاصة  إضافية،  أعباء  ستواجه   ،2016 ــارس/أذار  ــ م
صرف  تأخر  من  تعانى  المقاوالت  شركات  أن  مؤكدا  مؤخرا،  المحروقات 
وتراكم  الشركات  تعثر  في  تسبب  والذى  ونصف،  عام  منذ  التعويضات، 
التغيرات  مع  خاصة  العقود،  إنجاز  سرعة  يعوق  ما  المالية،  األعباء 
المتالحقة في أسعار الخامات وتضاعف بعضها. وأشار في تصريح سابق، 
 - البيتومين  ارتفع  األكثر تضررا، حيث  بالطرق هي  العاملة  الشركات  أن  إلى 

المادة المستخدمة في رصف الطرق - بمعدل ثالثة أضعاف.
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اقتصاد

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تــــواصــــل دولـــــــة قـــطـــر مــشــاريــعــهــا 
الــــتــــطــــويــــريــــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــغــــاز 
ــال، بـــالـــتـــزامـــن مع  ــســ الــطــبــيــعــي املــ
إعــــان رفـــع إنــتــاجــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى حصتها 
الــســوقــيــة الــعــاملــيــة وزيـــــادة هـــذه الــحــصــة في 
السنوات املقبلة. وقال الخبراء إن إعان قطر 
ــادة إنــتــاجــهــا مـــن الـــغـــاز إلــــى 100 مــلــيــون  ــ زيــ
 ال يـــدع مــجــااًل لــلــشــك أن 

ٌ
طــن ســنــويــا، بـــرهـــان

لاقتصاد  الكبرى  والــركــيــزة  األبـــرز  العنصر 
الـــقـــطـــري، بـــمـــنـــأى عــــن أيـــــة آثــــــار ســلــبــيــة، قــد 
يخلفها الحصار املفروض على قطر من قبل 
السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر، منذ 
الخامس من يونيو/ حزيران املاضي، والذي 
طاول املنافذ البحرية والبرية واملجال الجوي.
أن توقيت  اقتصاديون وخبراء طاقة،  وشرح 
اإلعان عن رفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي 
املسال يعطي طمأنة لألسواق العاملية، الفتني 
إلى أن اإلعان يؤكد أن قطر ماضية في خططها 
االستثمارية، وأن مشاريعها املبرمجة تسير 
وفق ما هو مخطط له سابقا، وال أثر للحصار 

على النشاط االقتصادي القطري.

ال تداعيات للحصار
وتضاعف قطر أصولها الرئيسية، معلنة عن 
خطط لزيادة اإلنتاج في أكبر مخزن للغاز في 
اإلنتاج  وسيصل  الشمال،  حقل  وهــو  العالم، 
إلـــى ســتــة مــايــني بــرمــيــل نــفــط مــكــافــئ يوميا 
بــعــد خــمــس أو ســبــع ســـنـــوات، وفــقــا للرئيس 
شريدة  سعد  للبترول  قطر  لشركة  التنفيذي 
الكعبي. وردًا عن سؤال بشأن الضغوط التي 
يــمــكــن أن تــمــارســهــا الــــدول املــحــاصــرة لــدولــة 
قطر على شركاء قطر للبترول لوقف نشاطها 
أكد الكعبي، في مؤتمر صحافي عقده مؤخرًا، 
أعمالها  فــي  لــلــبــتــرول مستمرة  قــطــر  أن  عــلــى 
لــن يؤثر عليها  تحت أي ظــرف وأن الحصار 
بــأي شكل مــن األشــكــال. وأضـــاف أنــه فــي حال 
انــســحــاب أي مــن الــشــركــاء أو الــشــركــات التي 
 لها 

ً
بــديــا فــإن هناك  تعمل مــع قطر للبترول 

وأنـــه حتى فــي أحــلــك الــظــروف تستطيع قطر 
بكافة  والقيام  العمل كشركة وطنية  للبترول 
املهام املطلوبة بنسبة 100% من أجل ضمان 
استمرار عملها دون توقف. وبدوره، قال وزير 
بن صالح  القطري، محمد  والصناعة  الطاقة 
السادة، إن الحصار املفروض على قطر أظهر 
مـــقـــدار مـــا يــتــمــتــع بـــه االقـــتـــصـــاد املــحــلــي من 
ــام مــؤتــمــر النفط  صــابــة وتــنــوع. وأضــــاف أمـ
التركية  الــذي عقد بمدينة إسطنبول  العاملي 
في العاشر من الشهر الحالي، أن صادرات قطر 
وكوريا  والهند  اليابان  إلــى  املسال  الغاز  من 
أربــاع  قــرابــة ثاثة  والــصــني تشكل  الجنوبية 
إجمالي صــادرات الدولة، وأن تلك الصادرات 
لم تتأثر بالحصار. وأشــار إلى أن الصادرات 
إلى اإلمارات والسعودية والبحرين تشكل أقل 

من 8% من إجمالي الصادرات.

طمأنة األسواق العالمية
ــة، وشـــركـــة  ــريـ ــقـــطـ ــاقــــات الـ ــلــــت شـــركـــة نــ ودخــ
النرويجية للشحن، مؤخرًا في مشروع  هوغ 
مشترك لفتح أسواق جديدة لقطر لبيع الغاز 
إنــتــاجــهــا عــبــر محطات  املــســال مــن  الطبيعي 
اســـتـــيـــراد عـــائـــمـــة. وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــوغ » الــتــي  ــ ــهـــوغ ســفــيــنــون ســـتـــولـــي إن »هــ لـ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ تـــطـــور مـــحـــطـــات اســـتـــيـــراد الــ
املسال تتوقع بدء العمل في مشروع محطات 
ــاف أن  ــ ــهـــور. وأضــ ــيـــراد فـــي غـــضـــون شـ ــتـ االسـ
ــتـــي تــشــغــل أســـطـــواًل  ــــات«، الـ ــاقــ ــ »هـــــــوغ« و»نــ
ضخما من ناقات الغاز، تقّيمان الــدول التي 
وإنهما  فيها  عائمة  محطة  إنــشــاء  يمكنهما 
اختارتا أميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا 
ــال املـــديـــر الــعــام  كــأفــقــني جـــاذبـــني. فـــي حـــني قــ
لشركة ناقات، عبد الله بن فضاله السليطي، 
إن االتفاقية مع شركة هوغ للغاز النرويجية 
تأتي كنقطة انطاق محورية وهامة لتحقيق 
مجال  في  والتطور  والتقدم  النمو  من  املزيد 
الخدمات والحلول البحرية. وأكد أن االتفاقية 
املسال  الطبيعي  الغاز  ملــوردي  الطريق  تمهد 
لاستفادة من هذه التقنية التي ستساهم في 

الدوحة ـ العربي الجديد

الــتــنــمــوي واإلحــصــاء  أكـــد وزيـــر التخطيط 
النابت،  محمد  بن  الدكتور صالح  القطري 
املركز  الدولي، تحتل قطر  للبنك  »وفقا  أنه 
مــتــوســط نصيب  مـــؤشـــر  فـــي  عــاملــيــا  األول 
الــفــرد مــن الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي، )وفقا 
لتعادل القوة الشرائية باألسعار الجارية(، 
حــيــث بــلــغ مــتــوســط نــصــيــب الـــفـــرد حــوالــي 
74 ألف دوالر عام 2016، وبلغ معدل النمو 

عامليا،  النظيفة  الطاقة  توفير  مصادر  زيــادة 
ــة قــطــر كــمــركــز متميز  وتـــعـــزز مـــن مــكــانــة دولــ
ونــاقــات هي  املنطقة.  في  البحرية  للصناعة 
شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر لنقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال، وتــشــكــل حــلــقــة نقل 
مهمة ورئيسية في سلسلة اإلمداد والتوريد 
الخاصة بالغاز الطبيعي املسال بدولة قطر، 
ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة 
أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي املسال على 
 4 وتشغل  الشركة  تدير  كما  العالم،  مستوى 

سفن كبيرة لنقل غاز البترول املسال.

متانة االقتصاد
واســـتـــنـــادًا إلــــى هــــذه املـــعـــطـــيـــات، أكــــد خــبــراء 
مــتــانــة  ـــن  مـ زاد  الـــحـــصـــار  أن  ــاديــــون،  ــتــــصــ اقــ

وصــابــة االقــتــصــاد الــقــطــري، ونــفــوا بالوقت 
نفسه أية آثار تذكر للحصار على إنتاج الغاز 
والنفط القطري. وفي هذا السياق، قال الخبير 
االقــتــصــادي واملــصــرفــي، قــاســم محمد قاسم، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، اإلنـــتـــاج يــتــأثــر نتيجة 
لعوامل هامة، في مقدمتها األعمال الحربية، 
اإلنــتــاج، وانقطاع  العنف في مناطق  وأعمال 
طــرق اإلمـــداد، وكذلك فــرض الحصار الشامل 
بقرارات من مجلس األمن أو لجان العقوبات 
واملنظمات الدولية، إضافة إلى ضعف املناعة 
لدى الدولة املصدرة، أمام تهديدات دول قوية 
املــشــهــد  ــا  ــرأنـ قـ مـــشـــاطـــئـــة... وإذا  أو  مــــجــــاورة 
الحالي الذي تعيشه دولة قطر، ال نجد أيا من 
الــصــادرات  ليعرقل  الطريق  في  العوامل  هــذه 
الــقــطــريــة. وتــابــع قاسم،  النفطية  واإلمـــــدادات 

ــوالـــي %2.2،  ــام حـ ــعـ ــادي لــنــفــس الـ ــتـــصـ االقـ
ومن املتوقع أن يرتفع قليا إلى 2.8% هذا 

العام«.  
وشرح النابت أمام املنتدى السياسي رفيع 
املــســتــوى بــشــأن الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة لــعــام 
الــذي عقد فــي مقر األمــم املتحدة في   2017
نيويورك، أنه وفقا لتقرير التنمية البشرية، 
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
عام 2016، احتلت قطر املرتبة الـ33 عامليا من 
أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية. 

وقال »بهذا تكون دولتنا قد تصدرت قائمة 
التنمية طبقا  فــي مــؤشــرات  العربية  الـــدول 
للتقرير املذكور«.  ولفت، وفق وكالة األنباء 
الــقــطــريــة، إلـــى أن مــعــدل املــشــاركــة فـــي قــوة 
الــعــمــل ملــن هــم فــي الــفــئــة الــعــمــريــة 15 سنة 
في   ،2016 عــام   %84.6 نسبة  سجل  فأعلى 
حني انخفض معدل البطالة بني الشباب في 
عام   %1.1 من  )15-24 سنة(  العمرية  الفئة 
2015 إلــى أقــل من 1% عــام 2016، وارتفعت 
نسبة مستخدمي اإلنترنت من 91.5% عام 
2015 إلى 92.9% عام 2016. وقال إنه بهذه 
املعطيات تقترب دولة قطر في هذا املؤشر 
فنلندا  على  وتتفوق   ،)%93.1( هولندا  من 

)92.7%(، واململكة املتحدة )%92.0(. 
وأوضح أنه »على صعيد مؤشر التنافسية 
ــة  دولـ احــتــلــت  فــقــد   ،2017/  2016 الـــعـــاملـــي 
عشرة  والثامنة  عربيا  الثانية  املرتبة  قطر 
على الصعيد الدولي، وفقا لتقرير املنتدى 
االقــــتــــصــــادي الــــعــــاملــــي«، مــعــتــبــرًا أن »هــــذه 
ــرات تــمــثــل خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى نــجــاح  املـــــؤشـــ
الــســيــاســات االقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة التي 
ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية 

االقتصاد الوطني«. 
وشرح وزير التخطيط التنموي واإلحصاء 
أنــه »منذ أن أطلقت دولتنا عــام 2008 رؤية 
ركــائــز هي:  أربـــع  وفــق   ،2030 الوطنية  قطر 
البشرية،  والتنمية   ، االقــتــصــاديــة  التنمية 
البيئية،  والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، والــتــنــمــيــة 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــة الــتــنــمــيــة واالرتـ ــتــــدامــ ســـعـــت إلـــــى اســ
الرخاء بني السكان  الحياة وتعزيز  بنوعية 
ــاف:  ــ ــيـــني« وأضـ ــن والـــســـلـــم الـــدولـ ــم األمـــ ــ ودعـ
»بغية تحقيق هذه الرؤية اعتمدت حكومتنا 
وبدأت بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 

األولى لألعوام بني 2016-2011«.

مــا يعوض  أفريقيا، وهــو  فــي  الجديد  الطلب 
وبــزيــادة عــن التراجع فــي شحنات الــغــاز إلى 
الــيــابــان. وُيــرجــح أن يتعزز موقف دولــة قطر 
أكــثــر بـــقـــرارهـــا األخـــيـــر بــشــأن زيـــــادة اإلنــتــاج 
بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى 
السبع املقبلة.  وفي خضم تحوالت بالسوق، 
في  منتج  كأكبر  مكانتها  على  قطر  حافظت 

العالم، وأكثر منتج فعالية من حيث التكلفة، 
فقد أسهمت بنسبة 30.1% من العرض العاملي 
واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد 
ــتــــاج طــويــل  ــتــــزام قــطــر بـــرفـــع اإلنــ وســـيـــعـــزز الــ
الطبيعي  للغاز  رائـــد  كمنتج  مكانتها  األمـــد 
املــســال عــلــى مــســتــوى الــعــالــم.  وأكــــدت شركة 
لم  الحصار  أن  للتجارة،  العاملية  تــرافــيــغــورا 
يؤثر على صادرات قطر من الغاز. وقال املدير 
»لــم تؤثر  املــالــي للشركة، كريستوف ســاملــون 
التجارية  أنشطتنا  على  قطر  فــي  الــتــطــورات 
نهائيا«، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف، »بشكل 
عــــام نــــرى أن أي حــــدث جــيــوســيــاســي فــرصــة 
للتجارة وليس للتهديد«. وفي السياق ذاته، 
األسترالية،  بتروليوم  وودســايــد  رئيس  قــال 
التي تدير أكبر محطة للغاز الطبيعي املسال 

في الباد، بيتر كوملان، إن خطة قطر أكبر بلد 
مصدر للغاز املسال في العالم لزيادة اإلنتاج 
ستعرقل النمو املتوقع في صادرات الواليات 
املـــتـــحـــدة مـــنـــه. وأكـــــد كـــوملـــان فـــي مــقــابــلــة مع 
رويترز الخميس املاضي أن التوسع القطري 
»ســـيـــكـــبـــح الـــتـــوســـعـــات األمـــيـــركـــيـــة ألن تــلــك 

التوسعات تواجه تحديات تتعلق بالنقل«.

تعزيز الموارد المالية
وعــمــلــت األزمــــة الخليجية عــلــى تــســريــع نمو 
اإلنـــتـــاج الــقــطــري فــي كــل مــجــاالت االقــتــصــاد، 
والــدولــة بــدورهــا ال تــتــرك جــهــدًا فــي رفــد هذا 
واملساندة  واملشورة  والخبرة  بالدعم  القطاع 
املــالــيــة. ورأى قـــاســـم، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن إنــتــاج وتصدير الــغــاز يعزز من 

املــوارد املالية لدولة قطر، في وقت تشتد فيه 
ــذه املــــــوارد بــســبــب ارتـــفـــاع  الــضــغــوط عــلــى هــ
في  يهم  مــا  الــحــصــار،  عــن  الناتجة  التكاليف 
التي بدورها  املـــوارد  املرحلة هو تعزيز  هــذه 
تــعــزز مـــن قــــدرة الـــبـــاد عــلــى تـــجـــاوز األزمــــات 

املرتدة الناتجة عن الحصار.
وتــابــع قــاســم، رأيــنــا أواخــــر رمــضــان املــاضــي 
الضغوط على  الطويلة، حجم  العيد  وإجــازة 
الـــريـــال الــقــطــري، وعــلــى احــتــيــاطــيــات الــدولــة 
ــان لــســامــة تخطيط  مـــن الــنــقــد األجــنــبــي، وكــ
الــســيــاســات الــنــقــديــة وكــفــايــة االحــتــيــاطــيــات 
واستمرار الصادرات الدور األكبر في التعامل 
مع هذه الضغوط وحماية سعر صرف الريال 
الـــقـــطـــري، وحـــمـــايـــة مــــدخــــرات مــــن يــحــمــل أو 

يستثمر بالريال.

غاز قطر

مؤشرات عالمية في التنمية والتنافسية

)Getty( الغاز يدعم النمو االقتصادي القطري

االستراتيجيات التنموية انعكست على رفاه السكان )العربي الجديد(السعودية واإلمارات ترفعان إنتاجهما )فرانس برس(

)Getty( الرقابة تطاول كافة األسواق لضمان التنمية

رفع اإلنتاج إلى 100 
مليون طن يرفع 

التحديات بالسوق

يضاف إلى ذلك، أن عقود الغاز طويلة األجل، 
املستهلكة  لــلــدول  واملــصــالــح االســتــراتــيــجــيــة 
الــتــصــرف بموضوعية  إلـــى  قــطــر تدفعها  مــع 

لحماية هذه املصالح. 

الالعب األساسي
ــا لــبــنــك قــطــر الـــوطـــنـــي، فــــإن دولـــــة قطر  ــقـ ووفـ
ستحافظ على هيمنتها على السوق العاملي 
للغاز الطبيعي، فهي ما تزال الاعب رقم واحد 
فــي الــســوق الــعــاملــي لــلــغــاز الطبيعي املــســال، 
بــالــرغــم مـــن الــــزيــــادة فـــي إمـــــــدادات أســتــرالــيــا 
والــواليــات املتحدة األميركية. وأوضــح البنك 
فـــي تــحــلــيــلــه األســـبـــوعـــي، أن حــصــة قــطــر من 
إمدادات الغاز الطبيعي املسال العاملية بلغت 
من   %70 نــحــو  عــلــى  اســـتـــحـــوذت  إذ   ،%30.1

مشاريع توسعية وزيادة اإلنتاج برغم الحصار

ناقش رئيس ديــوان املحاسبة القطري 
ــنــــدر بــــن مـــحـــمـــد بــــن ســعــود  ــيـــخ بــ الـــشـ
ــاع املـــشـــتـــرك  ــمــ ــتــ ــــال االجــ آل ثــــانــــي، خــ
»تنمية  املتحدة ومبادرة  األمــم  ملنظمة 
املتحدة  األمــم  انتوساي« بمقر منظمة 
ــــوع »جـــاهـــزيـــة  ــــوضـ ــــورك، مـ ــويـ ــ ــيـ ــ ــي نـ ــ فـ
األجهزة العليا، في الرقابة على تنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة 2030«. 
وتم خال جلسات هذا االجتماع طرح 
الــعــمــل  املـــوضـــوعـــات وأوراق  مـــن  عــــدد 
حــــول مــــدى جـــاهـــزيـــة األجــــهــــزة الــعــلــيــا 
الــحــكــومــي  فـــي مــراقــبــة األداء  لــلــرقــابــة 
ــيـــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــقـ ــاه تـــحـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
ــثـــر مــن  ــــال أكـ املـــســـتـــدامـــة 2030 مــــن خـ
ــقــــاش مـــوضـــوع  ــنــ ــنــــظــــور. وطـــــــــاول الــ مــ
تــأهــيــل املــدقــقــني، وتــكــامــل الــســيــاســات 

واإلجــراءات الحكومية، ودور أصحاب 
ــالـــح فــــي تــحــقــيــق تـــلـــك األهـــــــداف.  املـــصـ
تسخير  كيفية  املجتمعون  ناقش  كما 
أهـــداف  ــــوارد واإلمــكــانــيــات لتحقيق  املـ
ومؤشرات وبيانات التنمية األساسية، 
ودور األجهزة العليا للرقابة في متابعة 
تنفيذ تلك اإلجـــراءات. وتأتي املشاركة 
فــي هــذا االجــتــمــاع، وفــق وكــالــة األنــبــاء 
الــقــطــريــة، كــتــأكــيــد الســتــمــراريــة ونــهــج 
الفعالة  املــشــاركــة  فــي  املحاسبة  ديـــوان 
فــــي املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة وفــعــالــيــاتــهــا 
االجتماع  هــذا  في  وأنشطتها. وشــارك 
قــــيــــادات األجــــهــــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة من 
مختلف دول العالم وقيادات املنظمات 

الدولية واإلقليمية املتخصصة.
)العربي الجديد(

تنفيذ  ملراقبة  املشتركة  اللجنة  تعقد 
إنــــتــــاج دول »أوبـــــــك«  ــفـــض  اتــــفــــاق خـ
األحــد  الــيــوم  اجتماعا  ومــن خارجها، 
ويــســتــمــر حــتــى الـــثـــاثـــاء املـــقـــبـــل، في 
ــة.  ــيـ مـــديـــنـــة ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ الـــروسـ
ــذا الــلــقــاء، فـــي ظـــل تــطــورات  ويـــأتـــي هـ
تــشــهــدهــا الـــســـوق الــنــفــطــيــة مـــن حيث 
ــفــــاع إمــــــــدادات كـــل مـــن الــســعــوديــة  ارتــ
واإلمارات بما يخالف االتفاق النفطي 
ــة، وكــــــذا اســـتـــمـــرار الــحــصــار  ــهـ مــــن جـ
ــفـــروض عــلــى قــطــر،  غــيــر الــقــانــونــي املـ
اقتصادها  عرقلة  إلــى  يسعى  والـــذي 
والــتــأثــيــر عــلــى مـــواردهـــا وإمــداداتــهــا 
مـــن جــهــة أخــــــرى. وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط 
ووزير الكهرباء واملاء الكويتي عصام 
االجتماع  إن  الجمعة،  أمــس  املــــرزوق، 
سيناقش الخطوات املستقبلية لتنفذ 

اتفاق خفض اإلنتاج. واتفقت »أوبك« 
ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو/ 
أيار املاضي، على تمديد خفض إنتاج 
النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، 
لــتــســعــة أشـــهـــر إضــافــيــة حــتــى نــهــايــة 
آذار 2018، إلعــادة االستقرار  مــارس/ 

ألسواق النفط.
ــــن مــع  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ويــــــأتــــــي االجـــــتـــــمـــــاع بـ
تــقــريــر أعــلــنــتــه أمــــس شـــركـــة »بـــتـــرو-
زيــــــــادة  أن  يـــــؤكـــــد  ــكــــس«،  ــتــ ــيــــســ لــــوجــ
نــفــط أوبــــك فــي يــولــيــو/ تــمــوز تــقــوده 
الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــــارات ونــيــجــيــريــا 
ــاق(، لــيــرتــفــع إنــتــاج  ــفـ )مــعــفــيــة مــن االتـ
يوميا،  برميل  ألــف   145 املنظمة  نفط 
مــا يشير إلــى تــراجــع االلــتــزام باتفاق 

خفض اإلنتاج. 
)العربي الجديد(

آليات تسّخر الموارد لتعزيز 
الرقابة

»أوبك« تجتمع على 
وقع األزمة

تحقيق

يعتبر الغاز الطبيعي من أبرز الموارد التي تتمتع بها دولة قطر، لتسيطر 
العالمية. إال أن هذه  الكبرى من السوق  عبر إمداداتها على الحصة 
الثروة تخضع لمشاريع تطويرية متواصلة تجعل منها رافدًا استثماريًا 

ال ينضب

تتمتع قطر باحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالى 24.7 
المسال  الطبيعي  للغاز  مصّدر  أكبر  تعد  كذلك  مكعب،  متر  ترليون 
العام  صــدرت  حيث  العالم،  في 
الماضي نحو 77 مليون طن تمثل 
استيراده  تم  ما  إجمالي  من   %30
إلى  القطري  الغاز  ويصل  عالميًا. 
27 دولة تقريبًا أبرزها اليابان، وكوريا 
ــد، والــصــيــن،  ــهــن الــجــنــوبــيــة، وال
وبلجيكا،  وفــرنــســا،  وبــريــطــانــيــا، 
ــارات،  واإلمـ والكويت،  وإيطاليا، 
ومصر، واألردن، ويذهب 60% من 

الصادرات إلى آسيا.

احتياطات ضخمة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

يكتسب اإلنفاق الحكومي قدًرا كبيًرا من االهتمام، في دوائر 
عــدة، أبــرزهــا املــواطــن ليطمئن على أن ما يتحقق من ثــروات 
مستدامة،  تنمية  لتحقيق  صحيح  بشكل  توظيفه  يتم  عامة 
يدفعه  مــا  أن  وليعرف  املقبلة.  األجــيــال  وبــمــا يضمن حــقــوق 
مــن ضــرائــب ورســـوم يتم التصرف بــه بشكل صحيح، دون 

إسراف وضمن اهتمامات أجندة االحتياجات العامة.
الــخــاص، بــاإلنــفــاق الحكومي ومــســارات  الــقــطــاع  كــذلــك يهتم 
القطاع  لنشاط  املتاحة  بالفرص  اإلنفاق  هذا  الرتباط  إنفاقه، 
الــخــاص، وبــخــاصــة فــي دولـــة مــثــل الــســعــوديــة، عـــاش القطاع 
الخاص لفترة طويلة، وال يزال، على اإلنفاق العام في مجاالت 
العام ما  العامة. وُيظهر اإلنفاق  البنية األساسية أو الخدمات 
في  الدولة  دور  اتجاهات  وتحديد  املــوارد  بتخصيص  يعرف 
املجالني االقتصادي واالجتماعي، هل هي تتجه نحو القطاع 

العام أم الخاص، أو عبر الجمع بينهما.
ملا  الــدراســة  تستحق  حالة  السعودية  العربية  اململكة  ل 

ّ
وتمث

للنفط على  األول  ــصــدر 
ُ
امل به من ميزة خاصة كونها  تتمتع 

مالية جراء  العالم، واستفادت غير مرة من طفرات  مستوى 
على  يساعد  ومما  العاملية.  السوق  في  النفط  أسعار  ارتــفــاع 
أن موقع  بالسعودية،  اإلنفاق  لكفاءة تخصيص  قــراءة جيدة 
وزارة املالية يتيح بيانات تقديرات امليزانية للفترة من 2002 – 

2013، وهي الفترة التي شهدت الطفرة النفطية الثالثة.   
وتعتبر القاعدة الحاكمة لكفاءة تخصيص اإلنفاق بامليزانية 
العامة للدولة، هي العائد من هذا اإلنفاق، وتحقيقه املستهدف 
منه، وليست العبرة بحجم اإلنفاق كبر أو صغر. فقد يكون 
مبلغ اإلنفاق غاية في الصغر، ولكنه أنفق في غير وجهه، أو لم 

يحقق املستهدف منه، فيكون إنفاقا غير كفء.
للميزانية  الفترة من 2002 – 2013  بيانات  وبــاالطــاع على 
السعودية وجد، أن قيمة اإليرادات العامة بلغت 4.9 تريليونات 
ريال )1.3 تريليون دوالر( كما بلغت قيمة اإلنفاق العام خال 

نفس الفترة 5.1 تريليونات ريال )1.4 تريليون دوالر(.
مثل اإلنفاق العام على األمن والدفاع القيمة األعلى بني البنود 
الـ 10 لإلنفاق بامليزانية السعودية، وبشكل عام استحوذ على 
نسبة 30% في املتوسط خال الفترة 2002 – 2013، وارتفع 
إلى 251 مليار ريال في 2013 بعدما كان 69 مليار ريال في 

2002. وتمثل الزيادة بني عامي املقارنة %360.
وفي أول اختبار لهذا اإلنفاق، أظهر عدم كفاءته، ففي مارس/ 
الحرب على  أخــرى  السعودية ومعها دول  أعلنت  آذار 2015 
الحوثيني في اليمن، ولم تستطع أن تحسم الحرب هناك على 
ــدار عــامــني، ومـــازالـــت الــحــرب مــفــتــوحــة. وتــكــلــف السعودية  مـ
جـــراء حــربــهــا فــي الــيــمــن مــيــزانــيــة كــبــيــرة، واألخــطــر كمعيار 
لكفاءة اإلنفاق على األمن والدفاع، أن أمن السعودية الداخلي 
أصبح مهدًدا بشكل كبير من قبل الحوثيني، حيث استطاعوا 
بالسكان  مأهولة  مدنية  مناطق  إلى  أن يصلوا بصواريخهم 

داخل اململكة العربية السعودية. 
بطالة  استمرار  السعودي،  للمجتمع  املؤرقة  املشكات  ومــن 
املواطنني السعوديني من دون حل، بل وتزايد أعداد العاطلني 
الــدول  أكبر  السعودية تعد من  أن  الرغم من  العمل، على  عن 
املستوردة للعمالة، حيث يبلغ عدد العاملني األجانب قرابة 10 

مايني عامل.
فــي عام  البشرية  املـــوارد  تنمية  بند  اإلنــفــاق على  ارتــفــع  لقد 
بـــ 47 مليار  ــال، مــقــارنــة  2013 ليصل إلــى 203 مــلــيــارات ريـ
ريال فقط في 2002، وبلغت نسبة الزيادة بني عامي املقارنة 
431%، ومع ذلك ظلت البطالة بني املواطنني السعوديني، عند 

نسبة 12.3% في نهاية عام 2016.
ــوارد الــبــشــريــة،  ــ واملــفــتــرض أن زيــــادة اإلنـــفـــاق عــلــى تنمية املـ
املــوارد  على  اإلنفاق  يفتقد  ولكن  البطالة،  مواجهة  تستهدف 
أنه ال توجد سياسة  البشرية لتحقيق نتائج إيجابية بسبب 
أن  عــن   

ً
العمل. فضا احتياجات ســوق  مــع  تتواكب  تعليمية 

السعودي تجاه  الشباب  لم يحدث تغيرا في مفاهيم  التعليم 
ثقافة العمل، والتوجه للتعليم الفني الذي يحتاجه سوق العمل 
الــعــمــل املــائــم بالقطاع  بشكل كــبــيــر. كــمــا أن غــيــاب ظـــروف 
الخاص يدفع السعوديني لتفضيل القطاع الحكومي، ملا يتمتع 
به من مزايا عمل أفضل من القطاع الخاص. كما أن التعليم لم 
يؤد إلى تغيير ثقافة املجتمع تجاه العادات والتقاليد الخاصة 

بعمل املرأة. 
وترصد إحصاءات وزارة املالية السعودية اإليرادات التقديرية 
خال الفترة 2002 – 2013 بحوالي 1.3 تريليون دوالر، وال 
يزال التدفق النقدي للنفط مستمرا، في ظل تصدر السعودية 
الــدول املصدرة للنفط على مستوى العالم، على الرغم  قائمة 
ــة انــهــيــار أســعــار الــنــفــط مــنــذ عـــام 2014. ولــكــن رغــم  مــن أزمـ
النفطية،  العوائد  تدفق  مــن  عقود  قبلها  ومــن  التدفقات  هــذه 
في  فهي  التنموي،  بوضعها  االرتــقــاء  السعودية  تستطع  لــم 
نامية، وإن كانت تصنف على  دولــة  الدولي  البنك  تصنيفات 

أنها من الدول ذات الدخول املرتفعة.
والعبرة في معيار التقدم والتخلف، هو مصدر الحصول على 
بينما  ريعية،  الــثــروة  مــصــادر  السعودية  الحالة  ففي  الــثــروة، 
املضافة،  والقيمة  اإلنتاج  عبر  ثرواتها  تحقق  املتقدمة  الــدول 
 عـــن زيـــاد 

ً
وهـــو مـــا تــفــتــقــده الــســعــوديــة بــشــكــل عــــام، فــضــا

من  العديد  فــي  كبير  بشكل  الــخــارج  على  السعودية  اعتماد 
احتياجاتها، مثل الغذاء أو الدواء أو الساح، حتى اليد العاملة، 

تمثل أحد أهم مظاهر ضعف اقتصاد السعودية.
وإذا كــانــت الــســعــوديــة تفتقد ملــقــومــات االعــتــمــاد عــلــى الـــذات 
املياه  من  الــزراعــة  ملقومات  نظًرا الفتقادها  الــغــذاء،  إنتاج  في 
الــدول  فــإن غيرها مــن  لــلــزراعــة،  العذبة، واألراضـــي الصالحة 
اعــتــمــدت فــي نهضتها على الــصــنــاعــة، حتى ولــو اســتــوردت 
الخام، لتضفي عليها قيمة مضافة وتحولها ملنتجات  املــواد 
 

ً
السعودية تمتلك سجا أو نهائية. ولكن  صناعية متوسطة 

ــواردات يــضــم الــعــدد واآلالت ووســـائـــل اإلنـــتـــاج وكــذلــك  ــ ــ مــن ال
أو  الحديد  أو  البتروكيماويات  صناعات  فحتى  مستلزماته، 
اإلسمنت، ال تعتمد محلًيا إال على املواد الخام والطاقة، بينما 
تكنولوجيا الصناعة وكذلك العدد واآلالت وقطع الغيار فيتم 

استيرادها من الخارج.  
)باحث اقتصادي مصري(

اإلنفاق السعودي 
بال كفاءة
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