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انفتاح مصرفي قطري على السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لم يمض أسبوع على حديث وزير 
املــالــيــة والــتــخــطــيــط االقــتــصــادي 
الركابي  السوداني محمد عثمان 
العاملية  البنوك  الــذي اشتكى فيه مــن رفــض 
الــتــعــامــل مـــع الـــســـودان رغـــم رفـــع الــعــقــوبــات 
املركزي  قطر  مصرف  وجــه  حتى  األميركية، 
جــمــيــع املـــصـــارف الــعــامــلــة بــالــدوحــة بــالــبــدء 
الفوري في التعامل مع نظيرتها السودانية.

وبعث محافظ بنك قطر املركزي عبدالله بن 
ســعــود ال ثــانــي بــخــطــاب رســمــي إلـــى جميع 
املصارف القطرية يطلب منها البدء الفوري 
البنوك  املصرفية واملالية مع  املعامالت  بكل 
الــســودانــيــة. واعــتــبــر بــنــك الـــســـودان املــركــزي 
الخطوة فتحا جديدا في العالقات املصرفية 
الــعــاملــيــة تــدفــع بــاالســتــثــمــارات الــقــطــريــة في 
الــــســــودان وتــنــشــط االســـتـــثـــمـــارات املــتــوقــفــة، 

ومثلت الخطوة، حسب رأي مصرفيني، بداية 
لــنــشــاط اســتــثــمــاري وتـــجـــاري بــني الــبــلــديــن، 
فــضــال عــن تشجيع دول أخـــرى التــخــاذ ذات 
ــوزارة  ــ ــر إحـــصـــائـــيـــة لــ ــ ــقــــا آلخـ الـــخـــطـــوة. ووفــ
القطرية  االستثمارات  حجم  فــإن  االستثمار 
فى السودان يقدر بنحو 3.8 مليارات دوالر 
حسب تقارير، بجانب مشروعات استثمارية 
ــة، فــــيــــمــــا يــــبــــلــــغ عــــدد  ــيــ ــتــ ــتــــحــ فــــــي الــــبــــنــــى الــ
املشروعات القطرية 60 مشروعا في مختلف 
والخدمية  والصناعية  الــزراعــيــة  القطاعات 

والعقارية والتعدين.
وتــأتــي خــطــوة بنك قطر املــركــزي بعد مــرور 
ــقـــوبـــات  ــعـ نـــحـــو ثــــالثــــة أشــــهــــر عـــلـــى رفــــــع الـ
االقـــتـــصـــاديـــة األمـــيـــركـــيـــة عـــن الـــبـــالد والــتــي 
استمرت ملــدة 20 عاما توقف خاللها نشاط 
ــة وأحــجــمــت  ــيـ ــودانـ املـــراســـلـــني لــلــبــنــوك الـــسـ
املصارف،  تلك  مع  التعامل  عن  عاملية  بنوك 
فــيــمــا تــعــرضــت بــعــضــهــا لــغــرامــات أمــيــركــيــة 

لتجاوزها العقوبات املفروضة على السودان.
القرار الستفادة  أن يمهد  وتوقع مصرفيون 
ــــوارده وتــنــشــيــط الـــصـــادرات،  الـــســـودان مــن مـ
ــزيــــن إن  ــرفـــي مــحــمــد الــ وقــــــال الــخــبــيــر املـــصـ
املــعــامــالت املــصــرفــيــة تــمــثــل فـــائـــدة للبلدين 
في  واســعــة  بــصــورة  السودانية  وللمصارف 
مجاالت التجارة الخارجية بضمان انسياب 
والــذي  املنظم  املصرفي  القطاع  األمـــوال عبر 
سينعكس إيجابًا على االقتصاد السوداني.

وأكــــــد أن عــــــودة املــــعــــامــــالت إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
ستعمل عــلــى ارتـــفـــاع االحــتــيــاطــي لـــدى بنك 
ــاع قــيــمــة الــعــمــلــة  ــ ــفـ ــ ــــودان املــــركــــزي وارتـ ــسـ ــ الـ
التوازن في املعامالت  املحلية، كما أن عــودة 
الــخــارجــيــة ســيــؤدي إلـــى تسهيل املــعــامــالت 
املــصــرفــيــة مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي وتــســهــيــل 
ــقـــد األجـــنـــبـــي  ــنـ انـــســـيـــاب وزيـــــــــادة مــــــــوارد الـ
وتخفيض  بالبالد  األجنبية  واالستثمارات 
تكلفة الــتــمــويــل واملــعــامــالت الــخــارجــيــة مما 

الــســودانــي.  ينعكس إيــجــابــًا على االقــتــصــاد 
وطالب املصرفي السوداني عثمان التوم عبر 
»العربي الجديد« بإزالة كافة العوائق واتباع 
ــادة لـــالســـتـــفـــادة مــــن تــحــويــالت  ــ خــــطــــوات جــ
املغتربني وخطوات جديدة للتحفيز بآليات 
وضـــمـــانـــات عــبــر ســيــاســات واضـــحـــة، وقـــال 
»من املمكن أيضا أن تسهم الخطوة القطرية 
فـــي خــفــض ســعــر الــــــدوالر بــالــســوق املــــوازي 
النقد األجنبي  بشكل محدود بزيادة عرض 
والـــصـــادر.    وقــال وكيل أكاديمية الــســودان 
للعلوم املصرفية علي خالد الفويل لـ«العربي 
الـــتـــعـــامـــالت  فــــي  انـــــفـــــراج   ــديــــد« إن أي  الــــجــ
ــارج يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا فــــي خــفــض  ــ ــخـ ــ مــــع الـ
ســـعـــر الــــصــــرف بـــحـــســـب ســـقـــف الـــتـــعـــامـــالت 
بــدء املعامالت  لــذلــك، وأرجـــع تأخير  املــحــدد 
املــصــرفــيــة ألســـبـــاب فــنــيــة، مــبــيــنــا أن الـــقـــرار 
إعــادة  البلدان على  القطري سيشجع بعض 

التعامالت مع املصارف السودانية.

صنعاء ـ العربي الجديد

ال يزال إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي املسال متوقفًا 
منذ 33 شهًرا بسبب الحرب املستمرة منذ نحو ثالثة 
أعوام، ما يحرم البلد الفقير من إيراد سنوي يصل إلى 
لـ«العربي  نفطية  مــصــادر  وأكـــدت  دوالر.  مليون   700
استئناف  اليمنية  الحكومة  مــحــاوالت  أن  الــجــديــد«، 
الطبيعي املسال باءت بالفشل، بسبب  الغاز  تصدير 
فــي محيط محطة بلحاف  الــوضــع األمــنــي املضطرب 
من  اليمني تحالف  الــغــاز  مــشــروع  ويــديــر  للتصدير. 
الــتــي تملك  الفرنسية،  تــوتــال  بــقــيــادة  شــركــات عاملية 

40% من املشروع، فيما تملك شركة »هنت« األميركية 
الصناعية  املــشــاريــع  أضــخــم  أحــد  يعد  كما   ،%17.22
في اليمن، حيث تقّدر كلفته بنحو 4 مليارات دوالر، 
وطــاقــتــه اإلنــتــاجــيــة 6.9 مــاليــني طــن مــن الــغــاز املسال 
ســنــويــًا. وأعــلــنــت الــشــركــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز الطبيعي 
الــقــوة  املـــســـال، فـــي 14 إبـــريـــل/ نــيــســان 2015، حـــالـــة 
اإلنــتــاج، مقررة  التصدير ومحطة  فــي مــرفــأ  الــقــاهــرة 
األوضــاع  املحطة بسبب تدهور  إجــالء موظفيها من 

األمنية وتوقف إنتاج الغاز في البالد.
وتــقــع حــقــول إنــتــاج الــغــاز فــي نــطــاق الــقــطــاع 18 في 
النفطية  محافظة مــأرب، والــذي تديره شركة صافر 

الــيــمــنــيــة )حــكــومــيــة(، ويــتــم ضــخ الــغــاز إلـــى منطقة 
يمتد على مسافة  رئيسي  أنبوب  بلحاف من خــالل 
وتصدير  إنــتــاج  اليمن  وبـــدأ  كيلومترا.   320 تناهز 
إجمالي  ويــبــلــغ   .2009 عـــام  املــســال  الطبيعي  الــغــاز 
الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة للمشروع 6.7 مــاليــني طــن متري 
ســنــويــا، وســاهــمــت عــائــدات صــــادرات الــغــاز بنسبة 
العامة  املــوازنــة  إيــــرادات  6.9% و5.1% مــن إجــمــالــي 

عامي 2014 و2015 على التوالي.
ــات ســـابـــقـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلـــى  ــانـ ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
انخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري 
للبالد  املنتجة  الشركات  مــغــادرة  بسبب   ،2015 عــام 

ــة. وكـــانـــت وزارة  ــيـ ــنـ نــتــيــجــة تـــدهـــور األوضـــــــاع األمـ
من  أنــه  تقرير ســابــق،  فــي  أكـــدت  اليمنية  التخطيط 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، تــوجــد جــاهــزيــة كــامــلــة الستئناف 
تــوافــر اإلرادة  الـــقـــرار يتطلب  الـــغـــاز، ولــكــن  تــصــديــر 
السياسية. وقالت الوزارة إنه »ينبغي عمل ترتيبات 
لــتــأمــني الــحــمــايــة األمــنــيــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــغــاز، 
وكـــذلـــك تــوفــيــر حــمــايــة أمــنــيــة لــلــســفــن الــتــي ستقوم 
بنقل شحنات تصدير الغاز«. وأكد التقرير أن توقف 
تقّدر  اليمنية خسارة  الحكومة  كّبد  الغاز  صــادرات 
بحوالي 527.3 مليون دوالر خالل الفترة من إبريل/ 

نيسان إلى ديسمبر/ كانون األول 2015.

اليمن يخسر 700 مليون دوالر سنويًا لتوّقف صادرات الغاز

غسل أموال روسية محتمل 
في عقارات ترامب

قال كبير الديمقراطيني في لجنة 
املخابرات بمجلس النواب األميركي، 

آدم شيف، إن شهادة أدلى بها 
رئيس مؤسسة لألبحاث السياسية 
أمام الكونغرس توحي بأن صفقات 

مبيعات عقارية أبرمتها منظمة 
ترامب مع مواطنني روس ربما 

انطوت على غسيل أموال. وأذاعت 
اللجنة محتوى دفتر سجالت 

مقابلة مغلقة عقدت في 14 نوفمبر/ 
تشرين الثاني مع جلني سيمبسون 

مؤسس شركة )فيوجن جي.بي.
إس( التي تعاقدت مع ضابط 

مخابرات بريطاني سابق على 
إجراء تحريات عن عالقة حملة 

ترامب، مرشح الرئاسة األميركي 
حينها، مع الروس.  وقال النائب 
آدم شيف وفقا لوكالة »رويترز« 

إن »تلك السجالت تكشف مزاعم 
خطيرة بأن منظمة ترامب ربما 

شاركت في عملية غسل أموال مع 
مواطنني روس«. 

قيمة البورصات العالمية 
تتجاوز 80 ترليون دوالر 

ازدادت قيمة البورصات العاملية 
خالل عام 2017 بنسبة %15.5 
مقارنة مع عام 2016، وبحسب 

ما نشرت وكالة »األناضول«، فإن 
قيمة البورصات العاملية ارتفعت 

من 70.015 ترليون دوالر في 
2016 إلى 80.838 ترليون دوالر 
تقريبا في 2017. وبلغت القيمة 

السوقية لبورصات آسيا واملحيط 
الهادئ 29 ترليون دوالر تقريبا 

بزيادة 25.7 % عن العام السابق، 
وازدادت القيمة السوقية للبورصات 
األميركية بنسبة 17.8% لتصل إلى 
36.5 ترليون دوالر تقريبا، في حني 
تراجعت القيمة السوقية لبورصات 

أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط.

تغريم إتش.إس.بي.سي 
في أميركا

اتفقت مجموعة بنك إتش.إس.بي.
سي القابضة على دفع 101.5 

مليون دوالر لتسوية قضية جنائية 
في الواليات املتحدة تتعلق بتزوير 
معامالت في العملة أفضت بالفعل 

إلى إدانة أحد مصرفييها السابقني. 
وبحسب اتفاق مؤجل مع االدعاء 

جرى تقديمه يوم الخميس للمحكمة 
األميركية في بروكلني بنيويورك، 

يشمل املبلغ غرامة بقيمة 63.1 
مليون دوالر، باإلضافة إلى رد 

38.4 مليون دوالر إلحدى الشركات 
املتعاملة مع البنك.

جسر على المانش
بين بريطانيا وفرنسا

دعا وزير خارجية بريطانيا 
بوريس جونسون الجانب 

الفرنسي ملد جسر للسيارات 
والشاحنات فوق بحر املانش يربط 
فرنسا ببريطانيا في خطوة تهدف 

لتسهيل الحركة بني البلدين. 
ونقل عن جونسون قوله إن 
»القمة التي جرى عقدها بني 

باريس ولندن الخميس، وافقت 
على االقتراح، وأوعزت لفريق من 
الخبراء القيام بدراسة املشروع«.

أخبار

انخفاض 
مبيعات المتاجر 

البريطانية

انخفضت مبيعات املتاجر البريطانية بأكثر من التوقعات خالل ديسمبر/ كانون األول، في نهاية عام شهد أضعف أداء في قطاع التجزئة منذ عام 
2013، إذ ظل ارتفاع التضخم يضغط بشدة على اإلنفاق. وقال مكتب اإلحصاء الوطني إن حجم املبيعات البريطانية هبط بمقدار 1.5% مقارنة مع 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات املحللني بتراجع نسبته 0.6% فقط ويقابله ارتفاع بلغت نسبته واحدًا باملائة في 
نوفمبر/ تشرين الثاني. وشهد العديد من املتاجر الكبرى انخفاضًا في املبيعات على الرغم من التنزيالت الضخمة في أسعار املاركات في أعياد 

الكريسماس ورأس السنة. 

اقتصاد
السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

يــــســــود تــــخــــوف فــــي املــــغــــرب مــن 
تــضــرر الــقــدرة الــشــرائــيــة لــأســر، 
بــعــد االنــتــقــال مــن نــظــام الــصــرف 
ــو  ــــرف املـــــــــرن، وهـ ــام الـــــصـ ــظــ الــــثــــابــــت إلــــــى نــ
الــتــي اشتكت  هــاجــس يسكن بعض األســـر، 
مــن مستوى األســعــار املــرتــفــع، رغــم تشديد 
الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى أن الـــتـــضـــخـــم ال 
في  اســتــقــرار ملحوظ  يتعدى 2% وحـــدوث 
ــق املــنــدوبــيــة  ــ ســـعـــر الــــدرهــــم املـــغـــربـــي. ووفــ
ــر ثــقــة  ــؤشــ الـــســـامـــيـــة لـــلـــتـــخـــطـــيـــط، حــــــول مــ
األسر، فإن 24.3% من األسر، تتوقع تدهور 
مستوى املعيشة خالل العام الجاري 2018، 
و%39.9  تــحــســنــهــا   %35.8 يــتــرقــب  بــيــنــمــا 
ــا. وعــــنــــد ســــــــؤال األســــــــر حــــول  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
الذي  الفصلي  التقرير  وفــق  املالي  وضعها 
صــدر عــن املــنــدوبــيــة منذ يــومــني فقد توقع 
 %11.1 مقابل  تحسنها،  األســـر  مــن   %30.3

تترقب تدهورها خالل الفترة املذكورة.
ــر  ــ األسـ ــن  ــ مـ  %80.1 أن  الـــبـــحـــث  ــن  ــ مـ وبــــــــدا 
أسعار  ارتفاع  استمرار  تترقب  املستجوبة، 
الــغــذاء على مــدى الــعــام، فــي حــني ال يتعدى 

معدل األسر التي تتنظر انخفاضها %0.5.
من جهته حث محافظ املركزي املغربي عبد 
بلورة  على  الحكومة  الــجــواهــري،  اللطيف 
شبكات أمان اجتماعي، في ظل اإلصالحات 
ــتـــي كــان  الـــتـــي انــخــرطــت فــيــهــا املــمــلــكــة، والـ
آخـــرهـــا االنـــتـــقـــال مـــن نـــظـــام ســعــر الــصــرف 

الثابت إلى نظام الصرف املرن.
وشــدد الــجــواهــري، فــي مؤتمر صحفي أول 
االقتصاد  الخميس، بمعية وزيــر  أمــس  من 
واملـــالـــيـــة مــحــمــد بــوســعــيــد، عــلــى أن الـــقـــرار 
الذي طبق يوم اإلثنني املاضي حول العملة، 
ال يـــعـــدو أن يـــكـــون تــلــيــيــنــا لــســعــر الــصــرف 
الفرق كبير بني  أن  وليس تعويما، مضيفا 
ــد عــلــى أن الــطــابــع املــتــدرج  الــتــوجــهــني. وأكــ
لـــتـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الـــــدرهـــــم، لــــن يــؤثــر 

بغداد ـ أحمد النعيمي

الواليات  في  املستعملة  السيارات  أصبحت 
املــتــحــدة هــي املفضلة حاليًا فــي الــعــراق بني 
ــد ســــــواء بــعــد  املــــواطــــنــــني والــــتــــجــــار عـــلـــى حــ
الــســيــارات القادمة  إعـــادة تنظيم دخــول تلك 
مؤخرًا، سواء عبر ميناء البصرة جنوبًا، أو 
األردن بمحافظة  البري من  املعبر  من خــالل 
ــــالد، أو مــــن خـــــالل تــجــار  ــبـ ــ ــار غـــــرب الـ ــ ــبـ ــ األنـ
يقومون بجمع تلك السيارات التي تتعرض 
لحوادث أو ضرر من دول خليجية أو عربية 
وحتى أوروبية وتوريدها للبالد عبر ميناء 
أرقـــام غير رسمية  األردنــــي. وحــســب  العقبة 
»يــبــلــغ مــجــمــوع تــلــك الـــســـيـــارات املــســتــوردة 
من الــواليــات املتحدة أيــًا كــان بلد الصنع ما 

على الــقــدرة الــشــرائــيــة لــأســر، مــشــددا على 
أن الــبــنــك املـــركـــزي سيعمل عــلــى اســتــهــداف 
انفالته،  دون  يــحــول  التضخم  مــن  مستوى 
إذ يسعى إلى تسخير السياسة النقدية من 
أجـــل بــلــوغ ذلـــك الـــهـــدف. وشـــدد الــجــواهــري 
على ضرورة وضع شبكات أمان اجتماعية 
باملغرب، موضحا أن القدرة الشرائية لأسر 
ال تتعلق فقط بسعر صرف العملة، فهو أداة 
من بني أدوات أخرى بني يدي الحكومة من 

أجل دعم تنافسية االقتصاد املغربي.
ــن الــضــيــق من  ــواهـــري نـــوعـــا مـ ــجـ وأبــــــدى الـ
وصف االنتقال من سعر الصرف الثابت إلى 
سعر الصرف املرن بـ »التعويم«، داعيا إلى 
الكف عن استعمال هذا املصطلح في الحالة 

املغربية، ألن اململكة لم تختر هذا السبيل.
وذهب إلى أن تليني سعر صرف الدرهم، يتم 
في دائرة نظام الصرف الثابت، موضحا أن 
املــغــرب اخــتــار سبيل الـــتـــدرج، عــكــس مصر 
الــكــامــل لعملتها،  الــتــعــويــم  اخـــتـــارت  الــتــي 
إلـــى 30%، بينما لن  الــتــضــخــم  قــفــز  بــعــدمــا 

يتعدى في املغرب 1.9% في العام الحالي.
وخـــلـــص الـــجـــواهـــري إلــــى أن الــتــلــيــني يـــراد 
مــنــه دعــــم الـــــصـــــادرات، الـــتـــي يـــعـــول عليها 
مــن أجـــل تــوفــيــر رصــيــد مــن الــنــقــد األجنبي 

بــني 4 إلــى 5 آالف ســيــارة شهريًا، وعـــادة ما 
السيارات  استيراد  بقوانني  التجار  يتالعب 
في العراق من خالل تسجيل السيارات التي 
 تاريخ صنعها عن ثــالث سنوات ضمن 

ّ
يقل

»قطع غيار مستعملة«، أما تلك التي ال تقل 
الصنع فتدخل  تاريخ  ثــالث سنوات من  عن 

للمغرب، معتبرا أن السياحة واالستثمارات 
األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة، قـــد تــتــأثــر بــعــوامــل ال 
يتحكم فيها املغرب، وأشار إلى أنه من أجل 
يتوجب  الصاعدة،  البلدان  بركب  االلتحاق 
ــى الــجــيــل الــثــانــي  عــلــى املـــغـــرب االنـــتـــقـــال إلــ
مـــن اإلصــــالحــــات، داعـــيـــا إلـــى حــســم مسألة 
الــتــقــاعــد والـــدعـــم، فــي ضـــوء الــســيــاســة التي 
يــنــهــجــهــا املـــغـــرب بــشــأنــهــمــا. وذهـــــب وزيـــر 
من  االنتقال  أن  إلــى  املالية محمد بوسعيد 
سعر الصرف الثابت إلى املرن، تدبير وقائي 
ــا، مـــؤكـــدا عــلــى أن االقــتــصــاد  ولـــيـــس عـــالجـ
املغربي ال يوجد في وضــع اضطر فيه إلى 
مليارا   26 يتوفر على  االنــتــقــال، حيث  ذلــك 
من  أشهر  ستة  لتغطية  األجنبي  النقد  مــن 
الواردات، كما أن التضخم لن يتعدى %1.9. 
والحظ أن الدرهم لم يعرف هزات في األيام 
األولـــى للتليني، مــا يعني، فــي تــصــوره، أن 
سعر التوازن للعملة الوطنية يعكس بشكل 
أن  مضيفا  املغربي،  االقتصاد  حقيقة  أمــني 
ثقة  االنــخــفــاض يعكس  عــدم تحركها نحو 
السوق في االقتصاد املغربي، مشيرا إلى أن 
التليني من املفترض أن يدعم التوجه نحو 

التصنيع.
ــه بــمــا أن نـــطـــاق تـــحـــرك الـــدرهـــم  واعـــتـــبـــر أنــ
صــعــودا أو هبوطا حــدد فــي 2.5%، فــإنــه ال 
يمكن أن تنخفض قيمة العملة 7% أو %6، 
كــمــا ذهــبــت إلـــى ذلـــك مــؤســســتــا » جــي.بــي. 
مــورغــان« و« أولــيــر هيرمس« فــي تقريرين 
لهما. ويرى مراقبون أنه يفترض أن يفضي 
ــد يــنــجــم عـــنـــه مــــن تــضــخــم  الـــتـــلـــيـــني، بـــمـــا قــ
مستور، إلى تحول املستهلكني إلى املنتجات 
املحلية، غير أن االقتصادي إدريــس الفينا، 
يرى أن اإلنتاج املحلي، ال يوفر بدائل على 
فــإن جودتها  الــســلــع، وإن وجـــدت،  مستوى 

تكون ضعيفة.
كان سعر صرف الدرهم املغربي قد واصل 
استقراره أمام العمالت األجنبية، بعد مرور 
5 أيام على قرار تعويمه، وصرح مسؤولون 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــمـــالت لــ ــعـ ــن مـــكـــاتـــب صـــــرف الـ عــ
الـــصـــرف دأب، منذ  ـــأن مــكــتــب  بـ ــد«،  ــديـ الـــجـ
إيفاد  على  الــجــديــد،  بالنظام  العمل  بــدايــة 
املكاتب، حيث يفحصون  تلك  إلــى  مراقبني 
مــدى الــتــزامــهــا بــاإلعــالن للعموم عــن سعر 
الــعــمــالت واحــتــرام الــنــطــاق املخصص لها، 
واملــحــدد فــي هــامــش تــحــرك فــي حـــدود %5 
املغرب  أو هبوطا. وبلغ احتياطي  صعودا 
تشرين  نوفمبر/  األجنبي، حتى  النقد  من 
مقابل  مليار دوالر،   24 الثاني 2017، نحو 

26 مليار دوالر في 2016.

بصورة طبيعية للبالد ويتم تسجيلها ودفع 
الــســيــارات  تلك  وبــاتــت  الجمركية.  رســومــهــا 
التي اصطلح عليها بالعراق »وارد أميركي« 
املفضلة لدى فئات كبيرة، وتراجعت بدورها 
ــن الـــصـــني وكـــوريـــا  ــتـــوردة مـ ــارات املـــسـ ــيـ الـــسـ
وإيـــــــــران. وحـــســـب مـــصـــدر بــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
ــذا الـــقـــطـــاع أو الــــنــــوع مــن  ــ ــإن هـ ــ ــة، فـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
أيضًا حكرًا على شخصيات  بات  االستيراد 
ــائــــل مــســلــحــة  ــة مـــــن أحــــــــــزاب أو فــــصــ ــربــ ــقــ مــ

وسياسيني بارزين، لذا فهم محمّيون.
وتــابــع املــصــدر الـــذي فضل عــدم الكشف عن 
هويته أنه »من مجموع 200 ألف سيارة وارد 
أميركي دخــلــت الــبــالد فــإن أكــثــر مــن نصفها 
دخلت كقطع غيار وليس كسيارة، لكن بعد 
للتصليح  طريقها  أخــذت  للجمارك  عبورها 

ثم بيعت وصارت اليوم بالشارع«. ويضيف 
املصدر: »يتم شراء السيارات من هذا النوع 
بمبالغ بسيطة جدًا من املصدر بدءًا من 600 
دوالر وحتى 3 آالف دوالر، ثم تباع بأضعاف 
هـــذا الــســعــر«. يــقــول تــاجــر الــســيــارات حيدر 
الــزامــلــي إن »الــســيــارات الـــــواردة مــن أميركا 
ــعـــراق بــعــد عـــام 2003،  تــحــظــى بـــــرواج فـــي الـ
وهــــي ســــيــــارات تــعــرضــت لــــحــــوادث بسيطة 
ــات املــتــحــدة ثم  ــل الـــواليـ يــتــم إصــالحــهــا داخــ
ــن خـــاصـــة وتــصــديــرهــا  ــاكـ تــجــمــيــعــهــا فـــي أمـ
إلــى الــعــراق ودول أخــرى أو تصل مــع بعض 
ــا«. ويــضــيــف  ــنـ األضـــــــرار ويـــتـــم إصـــالحـــهـــا هـ
الجديد« »أنه نظرًا لتوفر  لـ«العربي  الزاملي 
أدواتـــهـــا االحــتــيــاطــيــة فــي الــســوق وجــودتــهــا 
مـــقـــارنـــة بــاملــنــاشــئ األخـــــــرى، فــإنــهــا تحظى 

برغبة املستهلكني وهواة السيارات«.
ــاحــــب مـــعـــرض  ــيـــدي صــ ــبـ ــعـ ــقــــول راضـــــــي الـ يــ
بـــغـــداد إن »مــصــطــلــح )وارد  فـــي  لــلــســيــارات 
أمـــيـــركـــي( غــــزا الـــســـوق الــعــراقــيــة مــنــذ فــتــرة، 
املواطنني  إقبال كبير عليها من قبل  وهناك 
وخـــاصـــة هـــــواة الـــســـيـــارات نـــظـــرًا لــجــودتــهــا 
وتوفر أدواتها االحتياطية«. ويبني العبيدي 
لـ«العربي الجديد« أن »أسعارها تكون حسب 
نوع الضرر في السيارة واملوديل، وتبدأ من 
ألفي دوالر صعودًا إلى 30 ألف دوالر، وأبرز 
أنــواعــهــا ســيــارات كيا وتــويــوتــا ومرسيدس 

ودودج وشوفرليت«.
ــيــــارات  ــــي هــــــذه الــــســ ــد املـــســـتـــهـــلـــكـــون فـ ــجــ ويــ
ــيـــارات  ــفــــات الـــتـــي تــغــنــيــهــم عــــن الـــسـ املــــواصــ
األخرى التي تدخل العراق من دول مجاورة، 
يقول  كما  املطلوبة،  بــالــجــودة  ليست  لكنها 
ــــد الـــجـــبـــوري مــوضــحــًا أن »هـــنـــاك أســســًا  رافـ
السيارات  بيع  مــعــارض  فــي  عليها  متعارف 
الــواليــات املتحدة مثل توضيح  الــــواردة مــن 
نوعية الضرر في السيارة للمشتري وأوراق 
واملكاتبة  واملـــورد  املصنع  البلد  مــن  ثبوتية 
الـــقـــانـــونـــيـــة بــــني الـــبـــائـــع واملـــشـــتـــري بــكــفــالــة 
ــإن »هــــذه  ــ ــبــــوري فــ ــــرض«. وحــــســــب الــــجــ ــعــ ــ املــ
ــوارع الـــعـــراق،  ــ ــيـــارات أصــبــحــت تــمــأ شــ الـــسـ

ومــعــهــا تـــزايـــد عــــدد تـــجـــار قــطــع الـــغـــيـــار، ما 
جعلها متوفرة بشكل كبير، لذلك نجد فيها 
 عن 

ً
جـــودة وأســعــارًا مناسبة أحــيــانــًا، فــضــال

العراقية  األجـــواء  تحمل  على  قدرتها  ثبوت 
شديدة الحرارة في الصيف والشوارع املليئة 
استهالكًا  والــتــي تسبب  والــحــفــر  بــاملــطــبــات 
ألجزاء السيارة«. ونتيجة اإلقبال على شراء 
السيارات املستعملة الواردة أميركيًا افتتحت 
الــعــديــد مــن الــشــركــات ومـــعـــارض الــســيــارات 
الــبــالد ومــواقــع إلكترونية  فــي مختلف مــدن 
املختلفة ونسبة  املـــوديـــالت  بــعــرض  خــاصــة 
الــســيــارات املعروضة للبيع، كما  الــضــرر فــي 

انتعشت تجارة قطع غيار السيارات.
الــغــيــار  وقـــطـــع  االحــتــيــاطــيــة  األدوات  تـــاجـــر 
ــواردة  ــ ــزي الــحــلــفــي بـــنّي أن »الـــســـيـــارات الـ رمــ
ــذلــــك فــهــي  ــررة، لــ ــتــــضــ ــــي مــســتــعــمــلــة أو مــ هـ
دائمًا بحاجة لقطع غيار تصلنا من الصني 
الحلفي  وأملانيا«. وأوضح  واليابان وكوريا 
ــنـــاك قــطــع غــيــار  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »هـ
أخرى مستعملة أيضًا تصلنا من دول عربية 
وأجنبية أو من الواليات املتحدة تزامنًا مع 
توريد آالف السيارات املستعملة، وكثير من 
املستهلكني يفضلون قطع الغيار املستعملة 
ــد آالف  ــ ــ عـــلـــى الـــتـــجـــاريـــة لــــجــــودتــــهــــا«. ووجـ
الــرزق  لكسب  فرصتهم  العمل  عــن  العاطلني 
الــســيــارات املستعملة والــتــرويــج  مــن تــجــارة 
أو  املباشر  البيع  مــعــارض  فــي  العمل  أو  لها 

في متاجر بيع قطع الغيار والتصليح.
ورافــقــت تــجــارة الــســيــارات املستعملة بعض 
الــجــمــارك  املــشــاكــل كـــان منها مــطــالــبــة هيئة 
بـــشـــهـــادة مــنــشــأ الـــســـيـــارة إلكــــمــــال أوراقــــهــــا 
الــرســمــيــة والـــســـمـــاح بــدخــولــهــا إلــــى الــبــالد، 
وعليه أصدرت هيئة الجمارك العراقية بيانًا 
قالت فيه »الهيئة تدخلت مباشرة لحل هذه 
الـــتـــجـــارة رســمــيــًا  املــشــكــلــة ومــفــاتــحــة وزارة 
املنشأ«،  لشهادة  الحاجة  بعدم  ردت  والــتــي 
الــذي يسهل على التجار واملستهلكني  األمــر 
ــبــــالد ويــــزيــــد مــن  ــى الــ ــ إدخـــــــال ســـيـــاراتـــهـــم إلـ

النشاط التجاري في األسواق املحلية.

القاهرة ـ العربي الجديد

تسعى مصر بخطى حثيثة إلى فرض الضرائب على اإلعالنات 
املنشورة على مواقع التواصل االجتماعي تطبيقا ملواد قانون 
فيه  استبعد  الــذي  الوقت  في  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
خبراء ضرائب نجاح مصر في تحقيق ذلك في الوقت الراهن، 
رغم أهمية هذا القطاع في حالة النجاح في تحصيل ضرائب 

من اإلعالنات املنشورة عليه. 
وقــال مسؤول حكومي بــارز فى مصر إن الــدراســات التى تتم 
مع عدد من الــدول األجنبية فى مقدمتها فرنسا تحت رعاية 
ضرائب  فــرض  بشأن  والتنمية  االقــتــصــادي  التعاون  منظمة 
قد  اإللكترونية،  والتجارة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
املصدر نفسه في تصريحات  االنــتــهــاء.  وتابع  أوشكت على 
خاصة لـ«العربي الجديد« أن مواقع فيسبوك وغوغل وتويتر 
مازالت كلها خارج حسابات الضرائب في مصر رغم أن قانون 
اإللكترونية  الخدمات  املضافة يخضع  القيمة  الضريبة على 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  مصر  وأقـــرت  الضريبة.  لتلك 
في  عــام 2016 بنسبة 13% ورفعتها  والــخــدمــات  السلع  على 
2017 إلــى 14%. وأكــد املسؤول الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه أن 
التعامالت  لحجم  الفعلي  الحصر  وصعوبة  البيانات  نقص 
املــالــيــة واملــتــعــامــلــني يــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تحصيل 
الــضــريــبــة عــلــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي إال أن هـــذا الـــوضـــع لن 
يستمر طــويــال حــيــث مــن املــتــوقــع أن يسفر الــتــعــاون الــدولــي 
عـــن تـــبـــادل لــلــمــعــلــومــات فـــي ضــــوء اتــفــاقــيــات مــنــع االزدواج 
الــضــريــبــي والـــتـــعـــاون الــضــريــبــي فـــى حــصــر نــســبــة ال بــأس 
بــهــا مـــن حــجــم الــتــعــامــل مـــن خـــالل تــلــك املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
الــدول  اســتــفــادة  وبالتالي  للضريبة  عامليا  إخضاعها  ليبدأ 
املــشــاركــة فــي الــبــحــوث. وأشــــار املـــســـؤول إلـــى أنـــه يــتــم حاليًا 
والــخــدمــات على  للمنتجات  والــتــرويــج  البيع  حصر شــركــات 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، وغيرها من الوسائل 

اإللــكــتــرونــيــة املــتــداولــة فــي مــصــر. وأكـــد أنـــه فــي حــالــة انتهاء 
الدراسات وتوقيع اتفاقيات عاملية بهذا الشأن سيتم تعديل 
الدولية  الــشــركــات  تلك  إللـــزام  املضافة  القيمة  قــانــون ضريبة 
وتوريدها  دولــة  كل  في  املعلنة  الشركات  من  بحسم ضرائب 
علنة، أشار 

ُ
لسلطات الضرائب بها. وعن الشركات األجنبية امل

املوقعة مع  الضريبية  االتفاقيات  كافة  إلى استخدام  املصدر 
املنتجات  عــن  الضريبة  بــتــوريــد  الــعــالــم إللــزامــهــا  معظم دول 
املعلن عنها في مصر، وما يتم بيعه من خالل تلك اإلعالنات 
الترويجية، مضيفًا أن غالبية الشركات املعلنة إلكترونيا إما 
تكون وكيال محليا ملنتج أجنبي أو أن الشركات العاملية تقوم 
بنفسها بذلك النشاط.  واعتبر أن تكوين قاعدة بيانات قوية 
بالتعاون مع أجهزة الضرائب في الدول املختلفة سيمكن من 
تقليل فرص التهرب الضريبي فى مصر، فيما يخص خضوع 
التجارة اإللكترونية للضريبة. وأعلنت وزارة املالية املصرية 
في وقت سابق أن قانون الضريبة على القيمة املضافة يسمح 
املقدمة من جهات غير  آلية خضوع خدمة اإلعالنات  بوضع 
مــقــيــمــة فـــي مــصــر، ومــنــهــا اإلعـــالنـــات الــتــي تــنــشــرهــا املــواقــع 
اإللكترونية من خالل حسابات املواطنني، خاصة أن ما ينشر 
شركات  ملنتجات  بالترويج  خــاص  املصرية  الحسابات  على 
جهته،  مــن  بالفعل.  املــصــريــة  بــالــســوق  تعمل  ومحلية  عاملية 
استبعد الخبير الضريبي نصر أبو العباس إمكانية إخضاع 
مواقع فيسبوك وغوغل للضريبة بسبب عدم وجود مقار لها 

في مصر، وهو ما يتعارض مع القانون املصري.
وأشار إلى أنه في حالة توافر البيانات سيتم إخضاع الشركات 
املــصــريــة واملــعــلــنــني املــصــريــني عــبــر تــلــك املـــواقـــع لــلــضــريــبــة. 
ويقتصر دور تلك الشركات في حسم نسب الضريبة بموجب 
قرار من السلطات املصرية وتوريدها لها في مواعيد تحددها 
اإللكترونية  التجارة  أن  املصرية. وتابع  الضريبية  السلطات 
تمثل حجما كبيرا مــن االقــتــصــاد الــعــاملــي، ونــجــاح مصر في 

تحصيل جزء من الضرائب عليها سينعش الحصيلة.

المغرب: شبكات أمان لمواجهة 
التضخم بعد التعويم

سياح كويتيون ينفقون 32 مليار دوالرالسيارات األميركية المستعملة تغزو األسواق العراقية

)Getty( التضخم ال يتعدى 2% في المغرب)حصر لشركات البيع والترويج على مواقع التواصل )لويس فينانسي/فرانس برس

)Getty/السيارات الواردة من أميركا تحظى برواج )سبينسر بالت

اتجاه لتحصيل ضرائب »التجارة اإللكترونية«

تسود مخاوف بين 
المواطنين المغاربة من 

ارتفاع التضخم، على 
الرغم من استقرار سعر 

صرف الدرهم وطمأنة 
البنك المركزي والحكومة

ألمانيا توقف صادرات 
األسلحة للتحالف العربي

أعلن املتحدث باسم الحكومة األملانية 
شتيفان زايبرت، أمس الجمعة، أن برلني 

أوقفت صادرات األسلحة للدول املشاركة 
في حرب اليمن. وكتب زايبرت في 

تصريحات مقتضبة عبر صفحته على 
تويتر: »أملانيا ال تصدر حاليا أي تصاريح 

بتصدير أسلحة ال تتوافق مع نتائج 
املحادثات االستكشافية للحكومة الجديدة«، 

دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وتقود 
السعودية تحالفا يخوض حربا لدعم 

الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن 
ضد الحوثيني، منذ نحو ثالثة أعوام.

الطقس يغلق
9 موانئ مصرية

تسببت موجة من الطقس السيئ ضربت 
كافة أنحاء مصر، في إغالق 9 موانئ 
وتأجيل إقالع بعض الرحالت الجوية 
وتعطيل حركة املرور في عدة شوارع 

رئيسية. ووفق بيانات رسمية وتقارير 
بت األحوال الجوية  صحافية محلية، تسبَّ
في غلق 9 موانئ، أمس، هي: شرم الشيخ 
وبورسعيد )شمال شرق(، واإلسكندرية، 
والدخيلة )شمال(، والبرلس في محافظة 
كفر الشيخ، ودمياط )شمال(، والسويس 
والزيتيات ونويبع )البحر األحمر/ شرق(، 
إلى جانب تعطيل املرور في عدة شوارع 

رئيسية باملحافظات. وشهد مطار القاهرة 
الدولي، أمس، تأخر إقالع 10 رحالت 

جوية كانت متجهة إلى عدة دول بالخليج 
العربي، بسبب سوء األحوال الجوية 

هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قادة 
الطائرات، وارتفاع نسبة األتربة في الهواء.

العساف يترأس وفد 
السعودية في دافوس

قالت مصادر سعودية لوكالة »رويترز«، إن 
وفد اململكة إلى املنتدى االقتصادي العاملي 
في دافوس األسبوع املقبل سيرأسه وزير 

الدولة إبراهيم العساف، الذي أفرج عنه بعد 
احتجازه في إطار حملة ملكافحة الفساد 

في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبعد ظهور العساف ضمن الحضور في 

اجتماع ملجلس الوزراء في وقت سابق 
من الشهر الجاري، قال مصدر سعودي 
إنه تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات 

واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار 
للملك. وأبرم بعض املحتجزين اتفاقات مع 

الحكومة وسلموا أمواال نقدية أو أصوال 
مقابل حريتهم.

ميزانية الدفاع الفرنسية
42 مليار دوالر

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس الجمعة، بزيادة حجم اإلنفاق 

العسكري لبالده بواقع 1.8 مليار يورو 
)2.2 مليار دوالر( ليصل إلى 34.2 مليار 

يورو )42 مليار دوالر( هذا العام.
 كما تعهد برفع حجم اإلنفاق الدفاعي 

ليصل إلى نسبة 2% من إجمالي الناتج 
املحلي بحلول عام 2025، ومن املقرر 

زيادة ميزانية العمليات العسكرية 
 الخارجية تدريجيا لتصل إلى 1.1 

مليار يورو )1.3 مليار دوالر( بحلول 
العام 2020. 

أسواق الدين العالمي 
تنتعش 

توقع تقرير لشركة »كامكو« الكويتية 
للبحوث أن تنتعش أسواق الدين العاملية 
بفضل إصدارات دول الخليج في 2018، 
نظرًا لقيام تلك الدول  بالبحث عن طرق 

لتمويل خططها االستثمارية والتغلب على 
عجز املوازنات. وتوقعت كالة التصنيف 

االئتماني ستاندرد آند بورز، تراوح 
نفقات البنية التحتية لدول مجلس التعاون 

الخليجي بني حدود 120 - 150 مليار 
دوالر حتى 2019.

المركزي األوروبي ينهي 
التيسير الكمي نهاية 2018

قال حوالي 90% من 70 خبيرا اقتصاديا 
شملهم استطالع لوكالة »رويترز«، إن 

البنك املركزي األوروبي سينهي برنامجه 
ملشتريات السندات بالكامل بحلول نهاية 

العام، وأعلن أكثر من 60% منهم أنه ينبغي 
للمركزي األوروبي أن ينهي مشترياته 

الشهرية لألصول البالغة قيمتها 30 مليار 
يورو بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول. وأظهر 
االستطالع أيضا أن اقتصاد منطقة اليوور 

من املتوقع أن ينمو بمتوسط قدره %2.2 
هذا العام و1.8% في 2019.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%0.4
ــد الــلــطــيــف  ــ ــب ــ قـــــــال ع
البنك  ــس  ــي رئ الــجــواهــري 
نظام  إن  المغربي  المركزي 
يرفع  قد  الجديد  الصرف 
التضخم 0.4 %، بينما يسرع 
 %0.2 االقــتــصــادي  النمو 
الشرائية  الــقــدرة  ويحسن 

للمواطنين.

الكويت ـ محمود بدير

ــمـــي حـــجـــم إنـــفـــاق  ــدر تـــقـــريـــر غـــيـــر رسـ ــ قـ
الــكــويــتــيــني عــلــى الــســيــاحــة الــخــارجــيــة 
الــثــالث املاضية )2015  خــالل الــســنــوات 
-2017(، بنحو 32 مليار دوالر، ما جعل 
البالد تحتل املرتبة الرابعة خليجيًا من 
حــيــث حــجــم اإلنـــفـــاق، واملــرتــبــة الثامنة 
ــعـــدل اإلنــــفــــاق عــلــى  عـــاملـــيـــًا مــــن حـــيـــث مـ
الـ3  فــرد خــالل  لكل  الخارجية  السياحة 

سنوات املاضية. 
وأظــهــر الــتــقــريــر الــصــادر عــن مجموعة 
ــدرز غـــــــــروب الــــكــــويــــتــــيــــة وحـــصـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــ ل
أن  منه،  نسخه  على  الجديد«  »العربي 
قــطــر حــلــت بــاملــرتــبــة الــثــانــيــة واإلمــــارات 
في املرتبة الـ15، فيما جاءت السعودية 
بــاملــرتــبــة 33، والــبــحــريــن فــي املــركــز 37، 

وعمان في املركز الـ40 عامليًا.
إنفاق  متوسط  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
الــســائــح الــكــويــتــي فـــي مــصــر بــلــغ 180 
مــقــارنــة  الــــــواحــــــدة،  الـــلـــيـــلـــة  ــي  فــ دوالرًا 
 170 بنحو  للبحريني  إنفاق  بمتوسط 
و120  لــلــقــطــري  دوالرًا  و165  دوالرًا، 

دوالرًا للسياح من الدول العربية.
وذكــــــر أن الـــعـــوامـــل الـــجـــاذبـــة لــلــســيــاح 
وقضاء العطل في الكويت من الكويتيني 
واملــقــيــمــني بـــدل الــســفــر لــلــخــارج، تشمل 
ــــروض لــلــســيــاح الــخــلــيــجــيــني  تـــوفـــيـــر عــ
ــيـــط  ــنـــشـ وخـــــصـــــوصـــــًا لـــــلـــــعـــــائـــــالت، وتـ
الرياضات البحرية والبطوالت الدورية، 
الـــ5 في عوهة  وتطوير الجزر الكويتية 
ومسكان ووربة وبوبيان وفيلكا وُكّبر.

ــيـــة تــشــجــيــع  ــلـــى أهـــمـ ــقـــريـــر عـ ــتـ وأكـــــــد الـ
الـــعـــائـــالت الــكــويــتــيــة مــتــوســطــة الــدخــل 
عــلــى تــخــفــيــف إنــفــاقــهــا الــتــرفــيــهــي في 
ــاب عــلــى  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــيــــع الـ الــــــــخــــــــارج، وتــــشــــجــ
األنـــشـــطـــة االســتــكــشــافــيــة والـــريـــاضـــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــصـــحـــراويـــة والـــبـــحـــريـــة، 
ــادة إنـــفـــاق الـــعـــائـــالت املــقــيــمــة على  ــ وزيــ

ــقــــطــــاب  ــتــ الــــســــيــــاحــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، واســ
املواطنني واملقيمني في مجلس التعاون 
ودول الـــجـــوار، وتــحــســني نــســب إشــغــال 
الــفــنــادق خـــالل الــعــطــل، وتــوفــيــر فــرص 

استثمارية استراتيجية.
وقـــالـــت نــبــيــلــة الــعــنــجــري، الــخــبــيــرة في 
ــؤون الـــســـيـــاحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، إن نــمــو  ــ شــ
ــمــــني عــلــى  ــيــ ــقــ ــاق الــــكــــويــــتــــيــــني واملــ ــ ــفــ ــ إنــ
الــســيــاحــة الـــخـــارجـــيـــة خــــالل الــعــطــالت 
الــقــصــيــرة، يسبب نــزيــفــًا حـــادًا لــلــمــوارد 
واألسر  لأفراد  وللمدخرات، خصوصًا 
ــة الـــــدخـــــل، مــبــيــنــة أن ضــيــق  ــتـــوســـطـ املـ
املساهم  هو  املحلية  الترفيهية  البدائل 

األبرز في هذا النزف. 
الجديد«،  لـ«العربي  العنجري  وذكــرت 
أنه ال شيء يدل حتى اآلن على انخفاض 
ــلــــى الـــســـيـــاحـــة  ــتــــي عــ ــكــــويــ اإلنــــــفــــــاق الــ
الخارجية، إذ إن سفر الكويتيني وغير 
القصيرة،  الــعــطــالت  خـــالل  الكويتيني 
أسعار  تراجع  أن  ليؤكد  بقوة  يستمر 
النفط في الفترة السابقة لم يؤثر على 
ــلـــوك الـــســـيـــاحـــي والـــهـــجـــرة خـــالل  الـــسـ

العطالت.
ــد  ــديــ ــعــ ــب الـــــعـــــنـــــجـــــري، فـــــــــإن الــ ــ ــســ ــ وحــ
ــاع إنـــفـــاق  ــ ــفـ ــ ــن املـــعـــطـــيـــات تــظــهــر ارتـ مــ
الــخــارج وبــشــكــل الفــت،  الكويتيني فــي 
ــاق الــســائــح  ــفــ مـــثـــل أرقـــــــام مـــتـــوســـط إنــ
األول من  الربع  الكويتي في مصر في 
الــعــام 2017، ومــعــطــيــات بــنــك الــكــويــت 
ــي بـــّيـــنـــت ارتـــــفـــــاع قــيــمــة  ــتــ املـــــركـــــزي الــ
البنوك  النقدي للكويتيني من  السحب 
خــارج الكويت بنسبة تتجاوز 5% في 

2017 مقارنة بعام 2016.
السياحة  لقطاع  املساعد  الوكيل  وقــال 
بوزارة اإلعالم الكويتية جاسم الحبيب، 
في وقــت سابق، إن الكويت تسعى إلى 
تحقيق تنمية سياحية مستدامة تكون 
رافدا لالقتصاد الوطني، مؤكدا على أن 
التنمية السياحية ستساهم في تحقيق 

رؤيــــة أمــيــر الــكــويــت بـــأن تــكــون »مــركــزا 
ماليا وتجاريا عامليا«.

وأكــد أن التنمية السياحية في الكويت 
ــيـــر بـــيـــئـــة مـــوائـــمـــة  ــــالل تـــوفـ ــتـــم مــــن خــ تـ
لسياحة مستدامة، لكي تساهم صناعة 
الــســيــاحــة بــكــل مــقــومــاتــهــا فـــي تنمية 
مـــوارد الــدولــة لتصبح رافـــدًا مــن روافــد 
ظل  فــي  الكويتي، خصوصًا  االقــتــصــاد 
املــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بها 
ــاد القيسي،  الــعــالــم. مــن جــهــتــه، يـــرى زيـ
مــديــر إحــــدى الــشــركــات الــســيــاحــيــة، أن 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــادر الــــطــــاقــــة فـ ــة مـــــصـ ــ ــــارطـ خـ
تـــــؤدي إلــــى تــغــيــر دائــــــم، وأنـــــه حــتــى ال 
يبقى الجميع في حالة قلق على موارد 
ــيــــة الــــكــــويــــت الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة  ــالــ ومــ
تــحــت ضــغــط مــصــدر رئــيــســي واحــــد، ال 
بـــد مـــن اســتــثــمــارات جـــديـــدة وحقيقية 
فـــي الــســيــاحــة، مـــع مـــا يتطلبه ذلـــك من 
اعتبار تشجيع الدولة لها بمثابة هدف 
ــقــــول الــقــيــســي خـــالل  اســـتـــراتـــيـــجـــي. ويــ
حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن تعزيز 
هذه األنشطة يمثل حاجة ملحة بذاتها 
فـــي املــســتــقــبــل مــتــوســط وبــعــيــد املــــدى، 
فـــورًا مــن أجل  العمل عليها  وأنـــه يجب 
الــتــخــفــيــف مــن إنــفــاق الــكــويــتــيــني خــالل 

العطالت السياحية القصيرة.
وذكر أن ترشيد اإلنفاق بما يتالءم مع 
توجهات السنوات األخيرة، إثر األزمات 
فــي االقــتــصــاد الــعــاملــي وهــبــوط أســعــار 
الــنــفــط، يــوفــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــرصــًا 

للنمو الحقيقي.
الـــســـيـــاحـــيـــة زوار  الــــتــــأشــــيــــرة  وتـــمـــكـــن 
ــة واملــقــيــمــني بـــدول  الــكــويــت مـــن 52 دولــ
مــجــلــس الــتــعــاون مــمــن لــديــهــم إقــامــة ال 
تقل عن ستة أشهر من تقديم طلباتهم 
وزيــارة  عليها  للحصول  مباشر  بشكل 
الـــكـــويـــت. وتـــحـــظـــى الـــكـــويـــت بــمــحــفــظــة 
سياحية متنوعة تضم املواقع التراثية 

والثقافية والخدمات الفندقية.

تقارير عربية

مالية

سياحةتجارة

مصر

أسعار السيارات تكون 
حسب نوع الضرر فيها 

والموديل

أظــهــرت بــيــانــات هيئة اإلحــصــاء 
 %22.2 بنسبة  ارتفاعًا  التركية 
في شراء األجانب للمساكن في 
تركيا في عام 2017 مقارنة بعام 
العراقيون  رأسهم  وعلى   ،2016

والسعوديون والكويتيون.
ووفــقــًا إلحـــصـــاءات الــهــيــئــة التي 
نشرتها وكالة »األناضول« أمس 
الخميس فقد اشترى العراقيون 
املركز  محتلني  مــســاكــن،   3805
تـــالهـــم  األجــــــــانــــــــب،  بــــــني  األول 
السعوديون بعدد 3345 مسكنًا، 
مسكنًا،   1691 بـــ  الكويتيون  ثــم 
الــــــــروس رابــــعــــًا بـــــ 1331  وحـــــل 
ــان بـــــ 1078  ــغــ مــســكــنــًا، ثــــم األفــ

مسكنًا.
التي  وبلغ إجمالي عدد املساكن 
اشتراها األجانب في تركيا العام 
، وجــاءت 

ً
املــاضــي 22234 مــنــزال

ببيع  األول  املركز  إسطنبول في 
بعدد  أنطاليا  ثم  مسكنًا،   8182
بـ  بـــورصـــة  ثـــم  مــســاكــن،   4707
بـ  يالوفا  وأخــيــرًا  1474 مسكنًا، 

1079 مسكنًا.

إقبال على 
العقارات 

التركية
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــعــــاش  ــتــ هـــــل يـــمـــكـــن لــــــــــدورة االنــ
الـــــقـــــوي فـــــي أســـــعـــــار الــــنــــفــــط أن 
املقبلة  تــتــواصــل خــــالل األشـــهـــر 
السؤال  فــوق 70 دوالرًا؟  وتدفع خــام برنت 
بـــات مــطــروحــًا فــي بـــورصـــات الــنــفــط وســط 
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــوتـ ــتـ ــن الـ مــجــمــوعــة مـ
فــي املنطقة العربية وفــي آســيــا. وعـــادة ما 
املستقرة  غــيــر  السياسية  ــاع  األوضــ تـــزرع  
املخاوف بني تجار النفط، وتزيد من حمى 
تقود  التي  اآلجلة  العقود  على  املضاربات 
ارتــفــاع األســعــار الــنــفــطــيــة. وكــانــت العقود 
اآلجـــلـــة قـــد ســجــلــت، يــــوم االثـــنـــني املــاضــي، 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
لــلــبــرمــيــل.  دوالرًا   70.37 عــنــد   2014 األول 

وحــتــى اآلن تــوجــد مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل 
الــتــي تــدعــم احــتــمــال ارتــفــاع أســعــار النفط 
أســس  وأهــمــهــا  دوالرًا،   70 مــســتــوى  فــــوق 
الـــعـــرض والــطــلــب وانـــخـــفـــاض املــخــزونــات 
االقتصادي  والنمو  الصناعية  الــدول  لــدى 

القوي الذي تشهده االقتصادات األوروبية 
الطاقة  والصني. يرى رئيس وحــدة أبحاث 
بــمــصــرف »ســتــانــدرد آنـــد تــشــارتــرد«، بــول 
هورسنيل، أن أسس السوق تدعم االرتفاع 
الــقــوي فــي أســعــار النفط، ويوافقه فــي ذلك 
الــطــاقــة األمــيــركــي روب تــومــيــل، في  محلل 
تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا نـــشـــرة »أويـــــل بـــرايـــس«. 
ويـــقـــول تــومــيــل »إن انــخــفــاض املــخــزونــات 
تؤشر  الجيوسياسية  واملــخــاطــر  النفطية 
إلـــى ارتــفــاع قـــوي فــي األســـعـــار«. وبالتالي 

فاالحتمال ممكن. 
الــطــاقــة  بــيــانــات إدارة مــعــلــومــات  وحـــســـب 
األخير،  األسبوعي  تقريرها  في  األميركية 
انخفضت  األميركية  النفط  مخزونات  فــإن 
إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الـــعـــام 2015، 
ــبــــوع املــنــتــهــي فـــي 5  حــيــث بــلــغــت فـــي األســ
الــثــانــي 419 مليون برميل.  كــانــون  يــنــايــر/ 
الـــــخـــــام 6.9 مـــاليـــني  مـــــخـــــزون  كــــمــــا هــــبــــط 
فــي 12 يناير  املنتهي  األســبــوع  فــي  برميل 
مع  مـــقـــارنـــة  بـــرمـــيـــل،  مــلــيــون   412.65 إلــــى 
 3.5 بحوالى   النخفاضه  محللني  توقعات 
ــا يــعــنــي أن الــنــمــو  ــو مـ مـــاليـــني بـــرمـــيـــل. وهــ
االقـــتـــصـــادي األمــيــركــي الـــقـــوي فـــوق %3.2 
ــاره  ــ ــــالل الــــعــــام الــــجــــاري بــــــدأت تــظــهــر آثـ خـ
ــادة مــعــدالت اســتــهــالك الـــوقـــود في  عــلــى زيــ
القوي  االقتصادي  النمو  ويترافق  أميركا. 
مــع إعــالن الــصــني، يــوم الخميس، أن معدل 
 ،2017 املاضي  العام  في  االقتصادي  النمو 
الـــتـــوقـــعـــات  يــــفــــوق  رقـــــم  ــلـــغ 6.9%، وهـــــو  بـ
الــحــكــومــيــة فـــي بــكــني، ويــبــشــر هــــذا املــعــدل 

انتعاش النفط

تهريب المشتقات 
النفطية على 

الحدود الفنزولية 
الكولومبية 

)لويس أكوستا/
فرانس برس(

تدعم مجموعة من العوامل احتمال ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 
70 دوالرًا، أهمها أسس العرض والطلب وانخفاض المخزونات لدى 
الدول الصناعية والنمو االقتصادي القوي الذي تشهده االقتصادات 

األوروبية والصين

إنتاج فنزويال النفطي 
ينخفض إلى أقل 

مستوياته في 30 عامًا

الترتيبات التجارية مع 
أوروبا ستكون حاسمة 

في مسار اإلسترليني

جاذبية السندات األميركية 
تستفيد من النمو 
االقتصادي القوي

معادالت السوق 
ترشح ارتفاع خام 

برنت فوق 70 دوالرًا

أعلنت السلطات األوكرانية، أمس الجمعة، عن اكتشاف منجم للذهب غربي 
البالد في منطقة »ما وراء الكاربات«، املحاذية لحدود أوكرانيا مع رومانيا 
وسلوفاكيا واملجر )هنغاريا(. وحسب موقع »روسيا اليوم«، ذكرت السلطات 
أن احتياطيات املنجم تقدر بنحو 2.5 طن من املعدن النفيس. وبذلك اعتبر 

الخبراء أن »ما وراء الكاربات« تعد منطقة واعدة للبحث عن الذهب.
ــروة املــعــدنــيــة: »هـــذا  ــاء فـــي بــيــان لــلــمــؤســســة الــعــامــة لــلــجــيــولــوجــيــا والـــثـ وجــ
املنطقة،  الجيولوجي في  التنقيب  االكتشاف يؤكد جدوى استمرار عمليات 
التي تسعى لجذب االستثمارات«. واستبعد الخبراء واملحللون االقتصاديون 
أن يــجــذب هــذا االكــتــشــاف املستثمرين األجــانــب، فــي الــوقــت الـــذي تفتقر فيه 
أوكرانيا للموارد املالية الستثمار حقل الذهب. ولكن رغم صعوبات االستثمار 

سيعيد ذلك األمل ملواطني العاصمة كييف الذين يعيشون ضائقة مالية. 

الجمعة، واضعة  أمــس  ارتفاع  فتحت األسهم في بورصة وول ستريت على 
من  التوالي  على  أسبوع  ثالث  نحو تسجيل  في مسار  الرئيسية  املــؤشــرات 
املكاسب بدعم من آمال في موسم قوي لأرباح غطت على مخاوف من احتمال 
 12.73 الصناعي  داو جونز  مؤشر  وارتــفــع  األميركية.  الحكومة  عمل  توقف 
آند  »ســتــانــدرد  مؤشر  صعد  بينما  نقطة،   26030.54 إلــى   ،%0.05 أو  نقطة، 
بورز500 »األوسع نطاقًا 6.71 نقاط، أو 0.24% إلى 2804.74 نقاط. وزاد مؤشر 
نــقــاط. وتستفيد   7319.50 إلــى  باملئة   0.32 أو  نقطة،   23.45 املجمع  نــاســداك 
البورصة األميركية من بيانات قوية في النمو االقتصادي وبيانات الوظائف 

وانخفاض البطالة.

أقامت نيجيريا دعوى تعويض ضد جيه.بي.مورغان تشيس بقيمة تتجاوز 
اتــفــاق بشأن  أمـــوال مــن  بــاإلهــمــال فــي تحويل  إيـــاه  875 مليون دوالر، متهمة 
حقل نفطي يعود لعام 2011 لشركة يسيطر عليها وزير النفط السابق للبالد. 
ونفت متحدثة باسم جيه.بي مورغان االتهام قائلة إن الشركة ”تعتبر املزاعم 
التي وردت في الدعوى ال أســاس لها ومن دون سند“. وتتعلق الدعوى التي 
النفط رويـــال داتــش شل  البريطانية بــشــراء عمالقي  جــرى رفعها فــي املحاكم 
عـــام 2011.  فــي نيجيريا خـــالل  الــبــحــري  النفطي  أو.بـــــي.إل 245  وإيــنــي لحقل 
وتتركز القضية بشكل أساسي على مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دوالر من شل 
وإيني لضمان االمتياز، جاء في أوراق القضية أنها أودعت في حساب ضمان 
الــدعــوى أن جيه.بي  فــي  يــديــره جــي.بــي مــورغــان. وجـــاء  النيجيرية  للحكومة 
مورغان تلقى طلبا من موظفني في وزارة املالية بتحويل أكثر من 800 مليون 
دوالر من األموال إلى حسابات خاضعة لسيطرة املشغل السابق لالمتياز، وهي 

شركة ماالبو للنفط والغاز التي يسيطر عليها وزير النفط السابق دان إتيت.

أخبار في صور

أوكرانيا تكتشف منجم ذهب 

وول ستريت تفتح على ارتفاع 

دعوى نيجيرية ضد جي بي مورغان

)Getty( الجنيه يعود للتحليق في سوق الصرف)Getty( السندات األميركية ترتفع رغم ضعف الدوالر

لندن ـ العربي الجديد

يــــواصــــل اإلســـتـــرلـــيـــنـــي تـــقـــّدمـــه فــــي أســـــواق 
الــــصــــرف الـــعـــاملـــيـــة مـــقـــابـــل الـــــــــدوالر ويــتــجــه 
اســتــفــتــاء  مــنــذ  مــــرة  ألول  دوالر،   1.40 نــحــو 
بــريــكــســت، ولــكــنــه يــجــد مـــقـــاومـــة لــلــصــعــود 
أمــام الــيــورو القوي الــذي يستفيد حاليًا من 
االنــتــعــاش االقــتــصــادي فــي منطقة الــيــورو. 
في  الجمعة  أمــس  اإلسترليني  الجنيه  وقفز 
إلى 1.3945  لندن فوق مستوى 1.39 ليصل 
البريطانية   للعملة  سعر  أعلى  وهــو  دوالر، 
مــنــذ االســتــفــتــاء عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا من 
االتحاد األوروبي في منتصف 2016. ويتجه 
لتسجيل مستويات مرتفعة لخامس أسبوع 
ــام الــعــمــلــة األمــيــركــيــة الــتــي  عــلــى الــتــوالــي أمــ
تواصل التراجع في أسواق الصرف. وصعد 
ــوم الــخــمــيــس بــنــســبــة %0.5   اإلســتــرلــيــنــي يــ
إلى 1.3903 دوالر عند أعلى مستوى له في 
دوالر،   1.3887 إلــى  يتراجع  أن  قبل  الجلسة 
ولــكــنــه عــــاد لــلــصــعــود بــقــوة أمــــس الــجــمــعــة. 
ويـــقـــول بــنــك »إم.يـــــو.إف.جـــــي« الــيــابــانــي إنــه 
يــتــوقــع أن يــجــري تــــداول اإلســتــرلــيــنــي حــول 
وبـــهـــذا  الــــعــــام.  نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول  دوالر   1.47
االرتفاع تكون العملة البريطانية قد سّجلت 
مــكــاســب بلغت أكــثــر مــن 5% مــقــابــل الـــدوالر 
ــــدى الـــشـــهـــريـــن املـــاضـــيـــني مـــدعـــومـــة  ــلـــى مــ عـ
بـــنـــجـــاح بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي أواخــــــــر ديــســمــبــر/ 
كانون األول في تأمني اتفاق لدفع محادثات 
الــخــروج من االتــحــاد، وهــي مقدمة يعتبرها 

ــدات األمــيــركــيــة  ــنـ ارتــــفــــع الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــسـ
الــعــاملــيــة،  املــــال  2.6% ألول مــــرة مــنــذ أزمــــة 
ــائــــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــفــ وســـــط احـــتـــمـــال رفـــــع الــ
أكــثــر مــن ثـــالث مـــرات خـــالل الــعــام الــجــاري. 
وأدى ارتـــفـــاع عـــوائـــد الــســنــدات األمــيــركــيــة 
إلـــى الــتــراجــع الــــذي شــهــدتــه ســـوق األســهــم 
فــي »وول ســتــريــت« خــالل األســبــوع، وسط 
توقعات بحدوث تراجع تصحيحي مؤقت 
في أسعار األسهم في أعقاب تجاوز مؤشر 
ــز لـــحـــاجـــز 26 ألـــــف نـــقـــطـــة. وتــــرى  ــ ــــونـ داوجـ
لــوريــتــا مــســتــر عــضــو الـــفـــدرالـــي األمــيــركــي 
أنــه  ســتــريــت«،  »وول  نقلتها  تعليقات  فــي 
ســيــكــون مـــن املــنــاســب رفـــع الــفــائــدة بــثــالث 
مرات لهذا العام، وبثالث أخرى للعام املقبل 
وســـــط الــتــحــســن فــــي الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي، 
مــســتــنــدة فـــي ذلـــك وبــيــانــات الــوظــائــف في 
ســـوق الــعــمــل وســـوق الــعــمــل. ويــضــاف إلــى 
بانعكاس  التفاؤل  اإليجابية  العوامل  هذه 
قــــانــــون اإلصــــــــالح الـــضـــريـــبـــي عـــلـــى مــالــيــة 

الشركات األميركية وتوزيعات األرباح على 
املساهمني. وتسود السوق املالية في أميركا 
حــــااًل مـــن االرتــــيــــاح الحــتــمــال تــعــيــني جــون 
االحتياط  مجلس  لرئيس  كنائب  وليامس 
ويذكر  األميركي(.  املركزي  )البنك  الفدرالي 
نــجــح ليلة  ــيـــركـــي  ــنــــواب األمـ الــ أن مــجــلــس 
االتــفــاق على مــشــروع قانون  فــي  الخميس 
الى  الحكومية  االســتــدانــة  بتمديد  يقضي 
منتصف فبراير/ شباط، وهو ما كان يثير 
قلقًا بشأن إغالق الحكومة األميركية بسبب 
الــتــمــويــل. ومـــن املحتمل موافقة  فــي  نــقــص 

مجلس الشيوخ على تمديد االستدانة قبل 
نهاية األسبوع الجاري.

األمــيــركــيــة من  الــخــزانــة  وتستفيد ســنــدات 
الثقة القوية في قطاع األعمال واالستهالك 
فـــــــي زيــــــــــــــادة االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات واإلنـــــــفـــــــاق 
االســتــهــالكــي بــأمــيــركــا فـــي الـــعـــام املــاضــي، 
ــح أن تـــتـــحـــول إلـــــى نــمــو  ــرجــ ــن املــ ــتــــي مــ والــ
اقــتــصــادي قــــوي. ومـــن املــتــوقــع عــلــى نطاق 
واســع أن ينمو االقتصاد األميركي بمعدل 

يفوق 3.2% خالل العام الجاري. 
وحـــســـب وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، رفــع 
ــتـــيـــاط  ويـــلـــيـــام دودلـــــــــي، رئــــيــــس بـــنـــك االحـ
الــفــيــدرالــي لــنــيــويــورك، أخــيــرًا مــن توقعاته 
إلى   0.5 فــي 2018 بنسبة  األمــيــركــي  للنمو 
0.75 نــقــطــة مــئــويــة. ولــكــن تــبــقــى املــخــاوف 
على االقتصاد األميركي قائمة، على الرغم 
من النمو القوي املتوقع على املدى القريب. 
يلقي  أن  من  بالقلق  االقتصاديون  ويشعر 
ــة لـــلـــواليـــات املــتــحــدة  ــيـ ــالـ ــقــــوة املـ ضـــعـــف الــ
ــاري الــحــمــائــي لــلــحــكــومــة  ــتـــجـ ــه الـ ــتـــوجـ والـ
آفــاق النمو على املــدى البعيد  بظالله على 
لالقتصاد األميركي. وهو ما قد يؤثر على 

جاذبية السندات األميركية. 
الـــنـــشـــاط  فــــــــرط  وقـــــــــال دودلـــــــــــي إن خــــطــــر 
ـــع املــــالــــي عـــلـــى املــــدى  االقــــتــــصــــادي والــــوضـ
البعيد هما الشاغالن الرئيسيان لالقتصاد 
األمــيــركــي. وأضـــاف دودلـــي أنــه مــع تشديد 
سوق العمل والدفعة من التشريع الضريبي 
والظروف املالية الفضفاضة نسبيا بالرغم 
ــدة، يـــمـــثـــل فـــرط   مـــــن رفــــــع مـــــعـــــدالت الـــــفـــــائـــ
الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي خـــطـــرا حــقــيــقــيــا في 
ــاف »هـــذا  ــ الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة. وأضــ
يــشــيــر إلــــى أن االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي قد 
املكابح في  إلــى الضغط بقوة على  يضطر 
املقبلة«،  القليلة  السنوات  خــالل  ما  مرحلة 
وتــابــع »إذا حـــدث ذلـــك، فـــإن خــطــر الهبوط 

الخشن سوف يزداد«.
)العربي الجديد(

حول  املناقشات  لبداية  جيدة  االقتصاديون 
فترة انتقالية بني بروكسل ولندن، وانطالق 
مـــحـــادثـــات تــرتــيــب الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة بني 

الجانبني خالل األشهر املقبلة. 
ــه مــن  ــاعــ ــفــ ويــســتــفــيــد اإلســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي ارتــ
انخفاض سعر صرف الدوالر الذي انخفض 
إلى أدنى مستوى له في ثالث سنوات، مقابل 
ســلــة عـــمـــالت أمــــس الــجــمــعــة، مــتــجــهــًا بــذلــك 
صوب الهبوط لأسبوع الخامس، في موجة 
ــــول مــنــذ مـــايـــو/ أيـــار  خــســائــر قـــد تــكــون األطـ
2015. وتراجعت العملة األميركية إلى أدنى 
 2014 األول  كــانــون  ديسمبر/  منذ  مستوى 
هذا األسبوع. وظل مؤشر الدوالر بالقرب من 
تعرضه لضغوط  مــع  أمــس،  املستويات  تلك 
جـــراء مــخــاوف مــن احــتــمــال تــوقــف الحكومة 
ــادت الــعــمــلــة  ــفـ ــتـ ــن الـــعـــمـــل. واسـ األمــيــركــيــة عـ
البريطانية من هبوط مؤشر الدوالر بنسبة 
0.3% خالل يوم أمس وشكوك بني املتعاملني 
حــول سياسة الرئيس دونــالــد تــرامــب تجاه 
ــن الــجــنــيــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي يــجــد  ــكـ الــــصــــني. ولـ
األوروبــيــة  العملة  أمــام  التحسن  مقاومة في 
مراهنة بني  التي أصبحت محط  »الــيــورو«، 
املضاربني في أســواق الصرف العاملية، على 
أنها ستكون األفضل أداًء في سوق العمالت 
خالل العام الجاري. واستقر اإلسترليني في 
عند  لندن  في  الظهيرة  منتصف  التعامالت 
مصرفيني  تــوقــعــات  وتــشــيــر  يــــورو.   1.1316
الــذي يحلل أسعار  ملوقع »باوند ستيرلنغ« 
أن اإلسترليني ربما  إلى  لندن،  العمالت في 

ســيــنــخــفــض عـــن مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة أمـــام 
اليورو، ولكنه يتجه لبلوغ سعر 1.47 دوالر 

بنهاية العام الجاري. 
ــــدوالر إلــى  ــيـــورو 0.3 % مــقــابــل الــ ــفـــع الـ وارتـ
مــســتــوى  أعـــلـــى  مـــن  مــقــتــربــًا  دوالر،   1.2276
فــي ثــالثــة أعـــوام الــبــالــغ 1.2323 دوالر الــذي 
سجله يوم األربعاء. كذلك انخفضت العملة 
األميركية 0.5% أمام نظيرتها اليابانية إلى 
110.60 يــن. وتعافى الــني مــن أدنــى مستوى 
فــي أربــعــة أشــهــر، الـــذي سجله يــوم األربــعــاء 
عند 110.19 ين للدوالر. وكسب سعر صرف 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ ــــالل الــ الــعــمــلــة األوروبــــــيــــــة، خـ
14.9% بني سلة العمالت الرئيسية املتداولة 
فــــي ســـــوق الــــصــــرف الـــعـــاملـــي، وذلــــــك مــقــابــل 
انخفاض قيمة الدوالر بنسبة 10%. وحسب 
صحيفة »فايننشال تايمز«، يرى مضاربون 
أن العملة األوروبــيــة أصبحت جذابة، وسط 
الجنوني في سوق »وول ستريت«  االرتفاع 
الرئيس دونالد ترامب غير املتزنة  وقــرارات 
التي تهدد مسار العملة والسياسات النقدية. 
ــن انـــفـــجـــار فــقــاعــة ســوق  ــاوف مـ ــخـ ــاك مـ ــنـ وهـ
أهم مؤشراتها،  التي تجاوز  األميركية  املــال 
ــز، حـــاجـــز 26 ألــــف نــقــطــة، أو  ــ ــــونـ وهــــو داوجـ
على األقل احتمال أن ينخفض العائد خالل 
املستثمرين  فإن  املقابل،  الجاري. وفي  العام 
يــنــظــرون لــعــائــد املـــوجـــودات األوروبـــيـــة مثل 
ــنـــدات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــصـــدرهـــا دول  الـــسـ
ــانـــت مــنــبــوذة حتى  االتـــحـــاد األوروبــــــــي، وكـ
ــلـــى أســـــــاس أنــهــا  بــــدايــــة الــــعــــام املـــــاضـــــي، عـ
سترتفع بمعدالت أكبر، كما أن اليورو يملك 
فرص الصعود خالل العام الجاري أكثر من 
ــــدوالر. ولــكــن صــعــود الـــيـــورو، الـــذي المــس  الـ
أعلى مستوى في ثالثة أعوام مقابل الدوالر 
ــــاري، يــقــلــق مــســؤولــي  ــــجـ ــــالل األســــبــــوع الـ خـ
ــــط تــذمــر  املــــصــــرف املــــركــــزي األوروبــــــــــي، وسـ
الشركات من تأثيره السلبي على الصادرات. 
وهـــنـــاك مـــخـــاوف وســــط تــجــار الــعــمــالت من 

تغيير املركزي األوروبي سياساته النقدية.

ارتفاع عائد السندات األميركيةاإلسترليني يتجه نحو 1.4 دوالر ألول مرة منذ بريكست

بــأن دورة االنــتــعــاش االقــتــصــادي الصيني 
تــتــواصــل مــســتــفــيــدة مـــن مـــبـــادرة »الـــحـــزام 
للنفط،  أكبر مستورد  والــصــني  والــطــريــق«. 
للنمو  عــاد  الــيــورو  اقتصاد منطقة  أن  كما 
إحــصــائــيــات  حـــســـب   ،%2.2 ــــوق  فـ بـــمـــعـــدل 
»يــــوروســــتــــات« األخــــيــــرة. وهـــــذه املـــعـــدالت 

لكن  منظمة »أوبــك« في فيينا تقدر النمو 
في الطلب النفطي بأكثر من ذلــك، بحوالى 
1.5 مليون برميل يوميًا خالل العام الحالي 

 .2018
وفي ذات توجه احتماالت ارتفاع األسعار، 
الجمعة،  أمس  الدولية،  الطاقة  وكالة  قالت 

املرتفعة من النمو ترشح النمو على الطلب 
النفطي فوق توقعات منظمة »أوبك« وإدارة 

معلومات الطاقة األميركية.  
وتــقــدر إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة 
ــــالل الـــعـــام  نـــمـــو الـــطـــلـــب الــنــفــطــي عـــاملـــيـــًا خـ
يوميًا،  برميل  مليون   1.3 الجاري بحوالى 

بسرعة  تتحسن  العاملية  النفط  أســـواق  إن 
الواصلة لأسواق  اإلمـــدادات  انخفاض  مع 
مـــن فـــنـــزويـــال والـــتـــي ســجــلــت أكـــبـــر هــبــوط 
غــيــر مــخــطــط لـــه فـــي اإلنـــتـــاج خــــالل 2017، 
الــفــنــزويــلــيــة قــــد تــتــراجــع  وإن اإلمــــــــــدادات 
ــام 2018. وتــســبــبــت الـــديـــون  أكـــثـــر خــــالل عــ

في  التحتية  بالبنية  املتعلقة  واملــشــكــالت 
انــخــفــاض إنــتــاج فــنــزويــال خــالل ديسمبر/ 
كانون األول إلى 1.61 مليون برميل يوميًا، 
وحسب وكالة رويترز، هو مستوى يقترب 
من األدنى في 30 عامًا. وساعد ذلك أسعار 
النفط على أن تقفز فوق 70 دوالرا للبرميل 
في أوائل يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى 

مستوى في ثالث سنوات.
وعلى صعيد اإلمــدادات، تتواصل التقارير 
األعضاء  لــلــدول  الــصــارم  بالتقيد  الخاصة 
بـــمـــنـــظـــمـــة »أوبـــــــــــك« واملـــنـــتـــجـــني خـــارجـــهـــا 
بحصص اإلنــتــاج املــقــررة في اتفاق خفض 
اإلنــتــاج. فــي هــذا الــصــدد، قــال وزيـــر النفط 
األربــعــاء،  يــوم  الــرشــيــدي،  الكويتي، بخيت 
إن التزام منتجي النفط من منظمة »أوبك« 
ومــــن خــارجــهــا وصــــل إلــــى 125% تــقــريــًبــا، 

خالل كانون األول/ ديسمبر املاضي.
املقابل، فإن هنالك عوامل سالبة  ولكن في 
ربما تقف عائقًا أمــام ارتفاع أسعار النفط 
فــوق 70 دوالرًا للبرميل، أهــم هــذه العوامل 
انتعاش إنتاج النفط الصخري في أميركا. 
إدارة معلومات  مــن  بــيــانــات  أظــهــرت  حيث 
 9.75 بلغ  األميركي  الخام  إنتاج  أن  الطاقة 
ماليني برميل يوميًا في 12 يناير/ كانون 
الثاني. وكان اإلنتاج هبط إلى 9.49 ماليني 
برميل يوميًا في بداية العام لعدة أسباب، 
أبرزها موجة الطقس السيئ التي أدت إلى 
تــوقــف بــعــض اإلمـــــــدادات. وحــســب رويــتــرز 
يــتــوقــع مــعــظــم املــحــلــلــني أن يــتــجــاوز حجم 
ــات املـــتـــحـــدة حـــاجـــز الــعــشــرة  ــواليــ ــاج الــ ــتـ إنـ

ماليني برميل يوميًا قريبًا.
الطاقة  إدارة معلومات  كما كشفت بيانات 
ــع اســـتـــهـــالك مـــصـــافـــي الــتــكــريــر  ــراجــ ــن تــ عــ
ــام بـــمـــقـــدار 448 ألـــــف بــرمــيــل  ــخــ لــلــنــفــط الــ
يــومــيــًا إلـــى 16.88 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا، 
نقطة   2.3 التشغيل  مــعــدالت  انخفاض  مــع 
مــئــويــة إلـــى 93%. وأوضــحــت الــبــيــانــات أن 
مخزون نواتج التقطير، الذي يشمل الديزل 
وزيت التدفئة، انخفض 3.9 ماليني برميل، 
في حني كــان من املتوقع أن يرتفع 85 ألف 
برميل، فيما زادت واردات الواليات املتحدة 
بمقدار  املاضي،  األسبوع  الخام  النفط  من 
6.7 مــاليــني  إلـــــى  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   58
بــرمــيــل. وهــبــط مــخــزون الــخــام 6.9 ماليني 
برميل في األسبوع املنتهي في 12 يناير/ 
برميل،  مليون   412.65 إلــى  الثاني  كــانــون 
بانخفاضه  محللني  تــوقــعــات  مــع  مــقــارنــة 

3.5 ماليني برميل.

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة أمس الجمعة، بسبب 
تعافي إنتاج الواليات المتحدة الذي بدد أثر انخفاض مخزونات الخام 
على األسعار. وبلغ خام القياس 
 68.65 ــرنــت  ب مــزيــج  الــعــالــمــي 
التعامالت  في  للبرميل  دوالرًا 
بانخفاض  لندن،  في  الصباحية 
يعادل  مــا  أو  سنتًا،   66 قــدره 
التسوية  ســعــر  عــن   ،%0.95
غرب  خام  هبط   كما  السابقة. 
 63.23 إلــى  األميركي  تكساس 
قدره  بانخفاض  للبرميل  دوالرًا 

72 سنتًا، أو ما يعادل %1.1.

تداعيات الصخري

طاقة

يتجه الجنيه اإلسترليني 
نحو كسر حاجز 

1.40 دوالر، فيما يرشحه 
محللون لبلوغ 1.47 دوالر 

في نهاية العام
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