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عجز مصري عن إيقاف الغالء
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

كشف مــســؤولــون مــصــريــون عن 
الــحــكــومــة تشهد أزمــة  ــة  أن أروقــ
كبيرة، بسبب عدم وجود سيولة 
من  الحد  تستهدف  قـــرارات  لتغطية  مالية، 
تشهدها  التي  املسبوقة  غير  الغالء  موجة 
ــاد حــدتــهــا مـــع قــرب  ــ الـــبـــالد، واملــتــوقــع ازديــ
شهر رمضان، الذي يتزامن مع نهاية مايو/

أيـــار املــقــبــل. وقـــال مــســؤول كبير فــي وزارة 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  في تصريح  املالية، 
اجتماعات مكثفة تجري في وزارتي املالية 
ــقـــرارات  والــتــضــامــن االجــتــمــاعــي، لــحــســم الـ
االجتماعية التي تستهدف مواجهة الغالء.

وأوضــــــح املــــســــؤول أن هـــنـــاك خـــالفـــا حــول 
ــــرارات، خـــاصـــة أن األعـــبـــاء  ــقـ ــ الــعــديــد مـــن الـ
ــتــــزايــــدة تـــحـــول دون تــنــفــيــذهــا،  املـــالـــيـــة املــ
الفتا إلــى أنــه جــار دراســة عــدد من البدائل 

عنها.  يكشف  أن  دون  من  كلفتها،  وتقدير 
وأشــار إلى أن من بني القرارات التي سيتم 
إقرارها صرف عالوة غالء ملوظفي الدولة، 
لــكــن مـــصـــادر الــتــمــويــل عـــائـــق كــبــيــر أمـــام 
املــوازنــة. وشهدت  تنفيذ ذلــك بسبب عجز 
معدالت تضخم أسعار املستهلكني ارتفاعا 
غير مسبوق، مسجال وفق الجهاز املركزي 
ــاء الــحــكــومــي،  ــ لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة واإلحـــــصـ
32.5% بنهاية مارس/املاضي، وهي النسبة 
األعــلــى منذ نحو 80 عــامــا. وقـــال املــســؤول 
»نسعى إلى قرارات للحد من غضب الناس، 
خــاصــة قــبــل حــلــول رمـــضـــان، لــكــن األعــبــاء 
املالية تزيد بجنون، بسبب أسعار الصرف 
واالرتفاعات العاملية ألسعار الغذاء والسلع 
املــســتــوردة«. وبحسب مسؤول  األســاســيــة 
فـــإن  ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ الـــتـــضـــامـــن  وزارة  ــــي  فـ
الـــوزارة  تجريها  الــتــي  التحديث  »عمليات 
في  ستسهم  التموين،  بطاقات  على  حاليا 

تقليل أعــداد مستحقي الدعم وقصره على 
أعــداد  بإضافة  إمــا  يسمح  مما  مستحقيه، 
الدعم  من  الفرد  بــزيــادة نصيب  أو  املواليد 
التمويني«. وكان مسؤول حكومي قد قال، 
الجديد«،  لـ«العربي  سابقة  تصريحات  في 
إن هناك دراســـة لــزيــادة نصيب الــفــرد على 
ــى 27  ــ بـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــن مــــن 21 جــنــيــهــا إلـ
جنيها، لكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.  
غــيــر أن املـــســـؤول فــي وزارة املــالــيــة قـــال إن 
إلى  الغالء، تحتاج  الحد من  قــرارات  حزمة 
تمويالت بنحو 50 مليار جنيه )2.8 مليار 
الحزمة  تلك  تمويل  أن  إلــى  مشيرا  دوالر(، 
ــــرادات  سيتم إمـــا مــن االقـــتـــراض أو مــن اإليـ

الضريبية املتوقعة.
ــتــــي تــعــصــف  ــابـــل أزمـــــــة الــــغــــالء الــ ــقـ ــــي مـ وفــ
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  بــــاملــــصــــريــــني، قــــــال الــــرئــ
ــر الـــثـــالـــث  ــمـ ــاملـــؤتـ ــيـــســـي، فــــي كــلــمــتــه بـ الـــسـ
ــة، مــســاء  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ لـــلـــشـــبـــاب بـــمـــديـــنـــة اإلسـ

الثالثاء املاضي، إن الدولة ال تحتاج سوى 
20% على األكثر من حجم العمالة الحالية 
املنتظر  لــلــدولــة. ومـــن  اإلداري  الــجــهــاز  فــي 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  أن تــــــزور بــعــثــة لـــصـ
الوضع  ملراجعة  املقبل،  األســبــوع  الــقــاهــرة، 
االقـــتـــصـــادي، قــبــل تــقــريــر مــصــيــر شــريــحــة 
قــرض متفق عليه  مــن  ثانية تأخر صرفها 

نهاية العام املاضي.
ــر مــــع صــــنــــدوق الــــنــــقــــد، فــي  واتــــفــــقــــت مـــصـ
بقيمة 12  قــرض  أغــســطــس/آب 2016، على 
مليار دوالر، يصرف على ست دفعات خالل 

ثالث سنوات.
وحــصــلــت الــقــاهــرة عــلــى الــشــريــحــة األولـــى 
نــوفــمــبــر/ فـــي  دوالر،  مــلــيــار   2.75 بــقــيــمــة 

ــي، بـــعـــد تــطــبــيــق  ــ ــاضــ ــ ــي املــ ــانــ ــثــ تـــشـــريـــن الــ
الحكومة إجراءات مؤملة للفقراء ومحدودي 
الدخل، منها تقليص الدعم ورفــع األسعار 

وتحرير سعر الصرف.

الرباط ـ مصطفى قماس

مكاسب صعبة،  على  الحصول  املغرب  عمال  ينتظر 
بعد أن وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
بالبدء في حوار مع االتحادات العمالية، خالل مايو/ 
أيــار املقبل، بعد أن دخلت االتــحــادات في قطيعة مع 
الحكومة السابقة، إثر إقرار الحكومة إصالحا لنظام 
إلى فتح صفحة جديدة  العثماني  التقاعد. ويسعى 
مــع االتـــحـــادات الــعــمــالــيــة، حــيــث الــتــقــى مــع النقابات 
)العمال(،  للشغل  املغربي  االتحاد  في   

ً
تمثيال األكثر 

يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، بــيــنــمــا لـــم يــخــض مــعــهــا في 

الحكومة  تنصيب  انتظار  في  التي تشغلها،  امللفات 
مــن قــبــل الــبــرملــان. وتــعــتــبــر االتـــحـــادات الــعــمــالــيــة، أن 
األعــوام الخمسة األخيرة، التي قاد خاللها عبد اإلله 
بنكيران الحكومة، كانت »سنوات بيضاء«، حيث لم 

تستجب الحكومة ملطالب زيادة األجور.
وقـــال عبد الــقــادر الــزايــر، نــائــب رئــيــس الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
أنه  للحوار. غير  كبيرًا  استعدادًا  أبــدى  العثماني  إن 
يتجلى أن الحوار االجتماعي بني حكومة العثماني 
، خــاصــة أن 

ً
ــادات الــعــمــالــيــة، لــن يــكــون ســهــال واالتــــحــ

الشغل  مدونة  مراجعة  يتضمن  الحكومي  البرنامج 

ــانــــون الـــعـــمـــل( وكـــذلـــك قـــانـــون اإلضــــــــراب. وكــانــت  )قــ
حــكــومــة بــنــكــيــران وضــعــت مــشــروع قــانــون اإلضـــراب 
لــدى الــبــرملــان، وهــو مــا لــم يــرق لــالتــحــادات العمالية، 
الــتــي عــبــرت عـــن رفــضــهــا لــوضــع ذلـــك الــقــانــون دون 
تــشــاور حــولــه. ورأى الــزايــر أن قــانــون الشغل إذعــان 
لرجال األعمال، مضيفا أن اتحاده، عبر أيضا لرئيس 
الطهو  الــدعــم عــن غــاز  الحكومة عــن معارضته لرفع 
أن يلحقه ذلك  الـــذي ينتظر  الــضــرر  والــســكــر، بسبب 

القرار بالقدرة الشرائية للعمال. 
ملف  فتح  إعـــادة  إلــى  العمالية،  االتـــحـــادات  وتتطلع 
الحقائق  تقصي  لجنة  تقرير  بعد  خــاصــة  الــتــقــاعــد، 

البرملانية التي دعت إلى تعليق ذلك اإلصــالح. وكان 
الــخــالف قــد ثـــار بــني االتـــحـــادات الــعــمــالــيــة وحــكــومــة 
بــنــكــيــران، بــعــد أن عــمــدت الــحــكــومــة قــبــل أشــهــر، إلــى 
إصالح التقاعد في الوظيفة العمومية، عبر رفع سن 
التقاعد من 60 إلى 63 عاما، ورفع اشتراكات الدولة 
 %10 مــن  للتقاعد  املغربي  الصندوق  فــي  واملوظفني 
إلى 14%، بينما كانت االتحادات العمالية، تصر على 

زيادة األجور.
ــاد الــنــقــابــي  ــحــ ــيـــس االتــ ــال مــحــمــد الــــهــــنــــدوف، رئـ ــ وقــ
للموظفني واملوظفات، إن ملف التقاعد مازال مفتوحا، 

على اعتبار أن اإلصالح الحكومي أجل األزمة فقط.

عمال المغرب ينتظرون مكاسب صعبة

المركزي التونسي 
يرفع الفائدة

أعلن البنك املركزي التونسي، أمس 
األربعاء، عن رفع سعر الفائدة 

الرئيسي من 4.25% إلى %4.75، 
وذلك للمرة األولى منذ ثالث 

سنوات، ملواجهة الهبوط الحاد في 
الدينار والضغوط التضخمية.
وتم تدوال اليورو مقابل 2.69 

دينار، والدوالر مقابل 2.53 دينار 
األسبوع املاضي، ما يمثل هبوطا 

غير مسبوق في قيمة العملة 
املحلية.

لكن بعد أن ضخ املركزي، يوم 
الثالثاء املاضي، 100 مليون دوالر 

و50 مليون يورو، عاد الدينار 
لالرتفاع ليسجل 2.50 دينار 
لليورو و2.40 دينار للدوالر.

وكانت وزيرة املالية التونسية ملياء 
الزريبي، قالت األسبوع املاضي، 

إن البنك املركزي سيقلص 
تدخالته، وهو ما سينتج عنه 

خفض تدريجي لقيمة الدينار. 
بيد أن محافظ البنك املركزي 

الشاذلي العياري، قال في بيان، 
إن »السياسة النقدية وسياسة 

سعر الصرف املعتمدة ال 
تستهدف تخفيضا في قيمة 

العملة أو سعر صرف محدد، أو 
تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد 
تدخالت مدروسة ومنسقة للحد 

من التغيرات الحادة في أسعار 
الصرف«.

الخطوط الماليزية تستأجر 
طائرات

قال بيتر بيلو، الرئيس التنفيذي 
للخطوط الجوية املاليزية، في 

تصريحات لوكالة رويترز، أمس، 
إن الشركة عرضت استئجار 

ما يصل إلى ثماني طائرات من 
طراز »إيرباص   A330  « من شركة 

أليطاليا املتعثرة. وأضاف بيلو 
أن الخطوط الجوية املاليزية تريد 

استئجار الطائرات من طراز 
إيرباص   A330   أو بوينغ 777 

الستخدامها اعتبارا من عام 2018، 
وأنها قد تستأجر تسع طائرات 

أخرى اعتبارًا من عام 2019.

بطاقات الدولي اإلسالمي 
األسرع نموًا بقطر

سجل البنك الدولي اإلسالمي نموا 
كبيرًا في مجال البطاقات املصرفية 
خالل العام املاضي، ليحصل بذلك 
على جائزة أفضل البنوك القطرية 

نموًا في هذا املجال من شركة 
فيزا العاملية. وقال عبد الباسط 

الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، 
في بيان حصلت »العربي الجديد« 

على نسخة منه، إن الجائزة تعكس 
نجاح الخطط االستراتيجية 

واملرحلية التي ينفذها البنك الدولي 
اإلسالمي في مختلف املجاالت، 
خصوصًا في مجال البطاقات 

املصرفية الذي شهد تطورًا كبيرًا 
وملموسًا. وتأسس البنك الدولي 
اإلسالمي عام 1990، باعتباره 

ثاني بنك إسالمي في دولة قطر، 
وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث 

األصول والقيمة السوقية. وبدأ 
البنك عمله فعليًا عام 1991، وهو 

مدرج في بورصة قطر.

أخبار

أرباح بوينغ 
ُتحلق

حققت شركة بوينغ األميركية لصناعة الطائرات زيادة في أرباحها للربع األول من العام الحالي، بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 
2016. وذكرت الشركة، وفق رويترز أمس، أن أرباحها بلغت 1.45 مليار دوالر، بما يعادل 2.34 دوالر للسهم في الربع األول املنتهي بـ 31 مــارس/آذار، 
مقابل 1.22 مليار دوالر أو 1.83 دوالر للسهم قبل عام. وأبقت على توقعاتها لتسليمات الطائرات التجارية للعام بأكمله دون تغيير. وقالت إنها ما 
زالت تتوقع تسليم ما بني 760 و765 طائرة تجارية في 2017، رغم انخفاض التسليمات خالل الربع األول إلى 169 طائرة، مقابل 176 طائرة في الفترة 

املناظرة من العام املاضي. 
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــة االحــ ــ ــوجـ ــ ــاول مـ ــ ــطــ ــ تــ
الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا عـــدة 
ــة، املـــنـــشـــآت  ــيـ ــات تـــونـــسـ ــظـ ــافـ مـــحـ
الـــبـــتـــرولـــيـــة واملــــؤســــســــات االقـــتـــصـــاديـــة فــي 
املحتجني  بــعــد مطالبة  الــجــنــوبــيــة،  املــنــاطــق 
هذه املؤسسات بتخصيص جزء من أرباحها 
املناطق، فضال عن  هــذه  فــي  التنمية  لفائدة 

إعطاء أبناء الجهة األولوية في التوظيف.
في  املحتجون،  أقــدم  تصعيدية،  خطوة  وفــي 
نصب  على  الــبــالد،  جنوب  تطاوين  محافظة 
خيام االعتصام على مشارف الحقول النفطية 
بجهة »الـــكـــامـــور«، فــضــال عــن مــنــع شاحنات 
الشركات العاملة في املنطقة، من أي نشاط إلى 
حــني االســتــجــابــة إلــى مطالبهم والــكــشــف عن 
املعتصمون  ويطالب  االجتماعية.  برامجها 
بــتــخــصــيــص نــحــو 20% مـــن أربــــــاح الــحــقــول 
الــنــفــطــيــة لـــفـــائـــدة األنـــشـــطـــة االجــتــمــاعــيــة في 
لصالح  دائمة  تشغيل  عقود  وتوفير  الجهة، 
جزء من املحتجني، وفق ما أكده طارق الحداد، 
»العربي  منسق عام االعتصام، في تصريح لـ
الجديد«. وقال الحداد »شباب املنطقة ضاقوا 
ذرعا من وعود الحكومات الواهية، في الوقت 
الذي تنام جهتهم على ثروات طبيعية كبيرة 
من النفط والجبس، يذهب ريعها إلى جهات 
الــفــتــات«،  إال  منها  جهتهم  تجني  وال  أخـــرى 
مضيفا: »نطالب الحكومة بالعدل في توزيع 

الثروات بني مختلف محافظات البالد«.
الــذي استهدف  وال يعد اعتصام »الكامور«، 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، األول مـــن نـــوعـــه في  الـــشـــركـــات 
تــونــس، حــيــث ســبــق للمحتجني فــي جــزيــرة 
قــرقــنــة جــنــوب شــرقــي الــبــالد، تعطيل إنــتــاج 
ــبــــالد )بـــتـــروفـــات  ــي الــ أكـــبـــر شـــركـــة لـــلـــغـــاز فــ
البريطانية(، مما أجبر الشركة على اإلغالق 
ــبــــالد، بــعــد جـــــوالت طــويــلــة من  ومــــغــــادرة الــ

الكويت ـ محمود بدير

مع اقتراب العطلة الصيفية، يستعد املقيمون 
في الكويت للعودة إلى بلدانهم بشراء الهدايا 
ــاء، وفــــي هــذه  ــ ــدقـ ــ واملـــالبـــس لـــأقـــارب واألصـ
الفترة من كل عام تعلن املحالت واملجمعات 
كبيرة  عـــروض وتخفيضات  عــن  الــتــجــاريــة، 

لجذب املتسوقني.
وعــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات وزارة الــتــجــارة 
البائعني من ترويج أي  والصناعة، كل عــام، 
عروض تجارية غير حقيقية، بغية استغالل 
إال  السنوية،  املــواســم  في  املستهلكني  حاجة 
ــوزارة كــشــفــت عــن حــــاالت لتخفيضات  ــ الــ أن 
وهمية ومبالغ فيها تصل إلى 75%، ليتضح 
بالنهاية أن املحالت لم تغير أسعارها، وإنما 

املراقبون  ويعتبر  الحكومة.  مع  املفاوضات 
لــلــشــأن االقـــتـــصـــادي، أن االعــتــصــامــات التي 
االستثمار  تــهــدد  الــطــاقــة  تستهدف شــركــات 
فــي الــبــالد، وأن مــغــادرة أي شــركــات للطاقة 
يتسبب في خسارة كبيرة لالقتصاد. وتنص 
شركات  مــع  الحكومة  أبرمتها  التي  العقود 
الـــطـــاقـــة عـــمـــومـــا، عــلــى تــخــصــيــص جــــزء من 
األرباح لدعم التنمية بالجهات املحلية، غير 
أن ســقــف مــطــالــب املــحــتــجــني يــــزداد ارتــفــاعــا 
فــي ظــل غــيــاب الــبــدائــل الــتــنــمــويــة. وتستعد 
تقرير  نتائج  لنشر  واملــنــاجــم  الــطــاقــة  وزارة 
االجتماعية  املسؤولية  برنامج  نتائج  حول 
في محافظة تطاوين، تنفيذا لقرار حكومي، 
ــاقــــة رضـــا  ــر عــــــام الــــطــ ــديــ ــا أكـــــــده مــ ــ حـــســـب مـ
بــــــــــــوزوادة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر يــمــثــل 
حــصــيــلــة ألعـــمـــال لــجــنــة ضــمــت مــمــثــلــني عن 
ونوابا  الدولة  من  ومراقبني  الطاقة  شركات 

من البرملان.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ وقـــــــال بــــــــــــوزوادة، فــــي تـــصـ
الــجــديــد«، إن شــركــات الــطــاقــة تــقــوم بتمويل 
العديد من املشاريع الصغرى املوفرة لفرص 
الــتــي تنشط  املــحــافــظــات  فــي مختلف  العمل 
فيها، مشيرا إلــى أن هــذا اإلجـــراء معمول به 
أيــضــا فـــي شــركــة فــوســفــات قــفــصــة )جــنــوب 
غرب(. وأضاف أن 4 شركات تنشط في والية 

ليبدو  على سلعها  مرتفعة  أسعارًا  وضعت 
للمستهلك أن نسبة التخفيض تعتبر فرصة 
لــلــشــراء. وكــشــف وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
خــالــد الـــروضـــان، قــبــل أيـــام عــن تــحــريــر أكثر 
مــن 12 مــخــالــفــة ارتـــفـــاع مصطنع لــأســعــار، 
منذ بداية العام وحتى مارس/ آذار املاضي. 

تطاوين، وهي الوطنية لأنشطة البترولية، 
وميدكو )إندونيسية(، وإيني )إيطالية(، وأو 

إم في )نمساوية(.
وتــفــاعــال مـــع الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي املــنــاطــق 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، تـــقـــّدم عــــدد مـــن نـــــواب الــبــرملــان 
ــروع قــــــانــــــون يـــتـــعـــلـــق بــــاملــــســــؤولــــيــــة  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
حسني  وانتقد  الطاقة.  لشركات  االجتماعية 
الــجــزيــري، عضو لجنة الــطــاقــة فــي الــبــرملــان، 
ــاعــــي لـــلـــشـــركـــات  ــمــ ــتــ ــود االجــ ــهــ ــجــ تـــشـــتـــت املــ
هذه  تنظيم  ضـــرورة  إلــى  مشيرا  البترولية، 
فعلية  لها مساهمة  تكون  املــجــهــودات حتى 
ــال  ومـــجـــديـــة فـــي الــتــنــمــيــة بــاملــحــافــظــات. وقـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الــجــزيــري، 
إنــه مــن الــضــروري أيــضــا حماية املؤسسات 
وعدم إغراقها في التوظيف العشوائي الذي 
يضعف قدراتها على االستثمار. ويثير ملف 
الطاقة فــي تــونــس جـــداًل كبيرًا حــول حقيقة 
الــعــقــود  لــلــبــالد، ونــوعــيــة  الـــثـــروات الطبيعة 
املــبــرمــة مـــع الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي املـــجـــال، 
فضال عن مدى استفادة الدولة من الضرائب 

املفروضة على هذه الشركات.
ويــتــزامــن هــذا الــجــدل مــع مــصــادقــة الــبــرملــان، 
ــبــــوع املــــاضــــي، عــلــى تـــعـــديـــالت جــديــدة  األســ
لــقــانــون املـــحـــروقـــات تــتــعــلــق بــنــســب تــقــاســم 
ــة  اإلنـــــــتـــــــاج بــــــني الـــــــدولـــــــة وصــــــاحــــــب رخـــصـ

االستكشاف وأمور تنظيمية أخرى. 
ــذه الـــتـــعـــديـــالت بـــانـــتـــقـــاد شــديــد  ــ ــه هـ ــ ــواَجـ ــ وتـ
الــتــي وصفتها  البرملانية  املــعــارضــة  قبل  مــن 
وعلق  وشعبها«.  البالد  حق  في  »الجريمة  بـ
ــمـــي، نـــائـــب الـــبـــرملـــان عـــن »حــــراك  ــدايـ عـــمـــاد الـ
تونس اإلرادة«، على هذا القانون في تدوينة 
ــلـــى تـــويـــتـــر بـــأن  ــلـــى صــفــحــتــه الـــخـــاصـــة عـ عـ
الشارع  بــحــراك  تماما  واعــيــة  غير  »الحكومة 
في مختلف جهات البالد، خاصة في تطاوين، 
والشفافية  بالحوكمة  األهــالــي  يطالب  حيث 
والتصرف الرشيد في البترول والغاز« وقال 
ــذه الــتــعــديــالت هـــو تــأهــيــل  إن الـــهـــدف مـــن هــ
األرضـــيـــة الــتــشــريــعــيــة لــلــبــدء فـــي اســتــكــشــاف 
الــغــاز الــصــخــري، واالســتــعــداد أيضا لتمديد 
عدد كبير من عقود االستغالل، التي تنتهي 
خالل سنة 2018، مضيفا: »هذه التعديالت ال 
تخدم مصلحة املواطنني واالقتصاد الوطني، 

ولكن تخدم مصلحة لوبيات البترول«.
الشاهد،  يوسف  الحكومة،  رئيس  ويستعد 
لــلــتــوجــه إلـــى مــحــافــظــة تــطــاويــن املــنــتــفــضــة، 
ــة مــن  ــزمــ ــه حــ ــعـ ــامــــال مـ ــيـــس، حــ ــمـ الــــيــــوم الـــخـ
الحلول إلطفاء الغضب الشعبي، فيما يشير 
لــن تكون  الحكومة  أن حــلــول  إلــى  محتجون 

مقبولة ما لم تستجب لقائمة طلباتهم.

وطـــالـــب نــــواب فـــي مــجــلــس األمــــة )الـــبـــرملـــان( 
إجــراءات فاعلة وملموسة  الحكومة باتخاذ 
ــن زيـــــــــــادات األســــــعــــــار، والـــتـــصـــدي  ــ لـــلـــحـــد مـ

للتخفيضات الوهمية التي يجري إعالنها.
ــي الــكــويــت  ويـــقـــول أحـــمـــد الــــــــراوي، املــقــيــم فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن املــحــالت غــالــبــا ما  لـــ
السلعة أضــعــافــا حتى  رفــع سعر  إلــى  تلجأ 
كــبــيــرة، مشيرًا  بتخفيضات  الــزبــائــن  تــوهــم 
إلــــى أنــــه غــالــبــا مـــا يــكــتــشــف أن الــكــثــيــر من 
الــعــروض وهمية الطالعه بشكل كبير على 
بشرائها،  يرغب  التي  السلع  في  اهتماماته 
ضحايا  يقعون  املتسوقني  مــن  العديد  لكن 
الــعــروض الــكــاذبــة. وتــشــهــد أســــواق الكويت 
تراجعا ملحوظا في الحركة الشرائية، بسبب 
ارتــفــاع األســعــار، خــالل األشــهــر املــاضــيــة، ما 

التجارية  املحالت  أصحاب  من  الكثير  يدفع 
إلى اإلعالن عن حمالت ترويجية وتنزيالت 
تــصــل إلــــى 75% تــحــت عــنــاويــن »الـــعـــروض 
الــخــاصــة« أو »اشــتــر قطعتني واحــصــل على 
املتسوقني  مــن  الكثير  لكن  مــجــانــا«،  الثالثة 

باتوا يشككون في حقيقة هذه العروض.
ويــقــول أحـــد املــواطــنــني، إن أصــحــاب املــحــال 
أقرتها  التي  البنزين،  أسعار  زيــادة  وضعوا 
الحكومة، العام املاضي، سببا لزيادة أسعار 
الــســلــع واملــســتــلــزمــات فـــي األســـــــواق، بينما 
ــار غــالــبــا  ــعــ عـــــروض الــتــخــفــيــضــات فـــي األســ
ـــ »الــعــربــي  مـــا تـــكـــون مــصــطــنــعــة. ويــضــيــف لـ
وزارة  وتــفــتــيــش  ــة  ــابــ رقــ دور  إن  الــــجــــديــــد« 
التجارة والصناعة ما زال غائبا في األسواق 
عــن هــذه املــتــاجــر، خاصة املــحــالت املشهورة 
أسعار  التي تضاعف  العاملية،  املاركات  ذات 
حتى  وهــمــي،  بشكل  بالتخفيضات  سلعها 

تجذب املتسوقني لشراء السلع.
وتـــعـــد الـــكـــويـــت حــالــيــا األعـــلـــى فـــي مــعــدالت 
تــضــخــم أســـعـــار املــســتــهــلــكــني، بــاملــقــارنــة مع 
الـــتـــعـــاون الخليجي  نــظــيــراتــهــا فـــي مــجــلــس 
ــارات،  واإلمــ السعودية  بجانبها  يضم  الـــذي 

وقطر، والبحرين، وسلطنة ُعمان.
الــدولــي،  النقد  لصندوق  حديث  تقرير  وفــي 
التضخم بالكويت  ارتــفــاع  الــصــنــدوق  تــوقــع 
إلـــى 3.8% فــي 2017 مــن مــســتــواه فــي 2016 
الــبــالــغ 3.3%. ورجــــح تــقــريــر حــديــث صـــادر 
ــدة األبـــحـــاث الــتــابــعــة لــبــنــك الــكــويــت  عـــن وحــ
الــــوطــــنــــي، أن يـــرتـــفـــع الـــتـــضـــخـــم هـــــذا الـــعـــام 
الكهرباء  تــعــرفــة  الــحــكــومــة  رفـــع  مــع  تماشيا 

واملاء بدءًا من مايو/ أيار املقبل.
ــويـــت، فــي  ــكـ ــع مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي الـ ــفــ وارتــ
 ،%2.63 بنسبة  املـــاضـــي،  مــــــارس/آذار  شــهــر 
مقارنة بالشهر ذاتــه من 2016، وفق بيانات 
صـــادرة عــن اإلدارة املــركــزيــة لــإحــصــاء، يوم 
التضخم على  ارتــفــع  املــاضــي، فيما  اإلثــنــني 
أساس شهري بنحو 0.14%. ويسود قلق من 
استمرار ارتفاع تكاليف املعيشية، جراء رفع 
الذي طبقته الحكومة مطلع  البنزين  أسعار 

سبتمبر/أيلول 2016، وزيادة رسوم العديد 
املستقبلية  الخطط   عن 

ً
الخدمات، فضال من 

لــلــحــكــومــة بــفــرض ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة 
وغــيــرهــا مــن الــضــرائــب، مــا دعـــا شــرائــح من 
املـــواطـــنـــني والـــوافـــديـــن إلــــى تــرشــيــد اإلنــفــاق 
على وسائل الترفيه والكماليات. ويقول أحد 
من  الكثير  أجبر  الحالي  الوضع  إن  التجار، 
التجار على تقديم عروض ترويجية، معتبرًا 
ــاالت الــــعــــروض الــوهــمــيــة ضــئــيــلــة وال  ــ أن حـ

تنطبق على كافة العاملني في السوق.
وبــحــســب التصنيف الــســائــد بــالــكــويــت، فــإن 
ينقسمون  الخليجي  البلد  هــذا  فــي  السكان 
وافــديــن مقابل 30% مواطنني من  إلــى %70 
إجــمــالــي الــســكــان الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو 4.4 
ماليني شخص، وفق بيانات حديثة صادرة 

عن الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
إدارة حماية  مدير  املعصب،  عبدالله  ويقول 
إن  والصناعة،  التجارة  وزارة  فــي  املستهلك 
»الوزارة تكثف نشاطها الرقابي ومتابعتها 
لـــأســـواق فــي مــثــل هـــذه الــفــتــرات املــوســمــيــة، 
إضــافــة إلــى جــهــودهــا الــرقــابــيــة طـــوال الــعــام، 
وذلك لقطع الطريق على أي استغالل لحاجة 
يرتكبها  تجارية  مخالفة  أي  أو  املستهلكني 

بعض املتجاوزين«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف املــعــصــب فـــي تــصــريــح لـــ
الــوزارة  التي وقعتها  املخالفات  أن  الجديد« 
عــلــى املـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة، مــتــنــوعــة مـــا بني 
عـــدم إعــطــاء فـــاتـــورة شــــراء لــلــمــشــتــري وعــدم 
وجود تسعيرة، وغش تجاري في بلد املنشأ 
والـــتـــرويـــج  فــــاســــدة،  مـــــواد  وبـــيـــع  واألوزان، 
عن  املتسوقني  وخـــداع  وهمية،  لتخفيضات 

طريق إعطائهم كوبونات شراء وهمية.
ويشير إلى ضــرورة عدم تعامل املستهلكني 
ــا وهــمــيــة،  ــدم عــــروضــ ــقـ ــتـــي تـ مــــع املــــحــــالت الـ
والتأكد من التخفيضات واألسعار املوجودة 
على السلع، الفتا إلى أهمية تقديم الشكاوى 
لدى إدارة حماية املستهلك أو مراكز الرقابة 
الــتــجــاريــة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة مــن املــحــال التي 

تقدم تخفيضات غير حقيقية.

الجزائر ـ حمزة كحال

تشهد أسعار السيارات املستعملة في الجزائر، تصاعدًا منذ 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، فــي الــوقــت الــذي ال تــزال فيه الحكومة 
مـــصـــرة عــلــى عــــدم اإلفــــــراج عـــن رخــــص اســـتـــيـــراد الــســيــارات 
ارتــفــاع األســعــار قبيل فصل  الجديدة، ما يزيد من توقعات 

الصيف، الذي يتزايد فيه اإلقبال على املركبات املستعملة.
ســــوق »تـــيـــجـــالبـــني« األســـبـــوعـــي املـــشـــهـــور لــبــيــع الـــســـيـــارات 
الجزائرية،  العاصمة  من  الشرقية  الضاحية  في  املستعملة 
شهد قفزة باألسعار فاقت 30%، وفق تجار التقتهم »العربي 
الجديد«. وبات من الصعب الحصول على سيارة دون مليون 
عــام  يــرجــع  الــتــي  لــلــمــركــبــات  بالنسبة  دوالر(   9500( ديــنــار 
املستعملة  السيارات  أمــا  إلــى ما بني 2013 و2016،  صنعها 
التي تعود للعام الحالي، فال تزال أسعارها قريبة لحد كبير 

من نظيرتها الجديدة في املعارض، حسب الباعة.
يقول سعيد سمعان، وهــو شــاب يحترف مهنة بيع وشــراء 
بالرغم من  »األســعــار مرتفعة جــدًا  إن  املستعملة،  السيارات 
تــراجــع الــطــلــب، فــالــســيــارات الــتــي كــانــت عــنــد مــتــوســط سعر 
السنة  )حـــوالـــي 10 آالف دوالر(  ديــنــار  ألـــف  مــلــيــون ومــائــة 
 14( دينار  املليون  بمليون ونصف  تباع  أصبحت  املاضية، 
ألف دوالر(، بالرغم من فقدانها لسنة أخــرى وسيرها آالف 

الكيلومترات اإلضافية«.
ويوضح سمعان أن »سيارة بيجو 208 سنة الصنع 2014، 
كان سعرها بداية السنة عند مليون ونصف املليون دينار 
على األقل، أما اليوم فزادت قيمتها عن ذلك املبلغ بنحو 200 

ألف دينار وذلك في غضون 90 يوما فقط«.
جــنــون األســعــار لــم يــعــد قــاصــرا عــلــى الــســيــارات املستعملة 
املجمعة في  املستعملة  املــركــبــات  ــاول  طـ وإنــمــا  املــســتــوردة، 
الــجــزائــر، إذ ارتــفــعــت هــي األخــــرى، وأضــحــت تــعــادل أســعــار 
الزبائن أمرًا غير منطقي. وقال  املستوردة، وهو ما يعتبره 
لــشــراء مركبة مستعملة من  الــذي كــان يسعى  لـــزرق،  محمد 

ســوق »تيجالبني«، إنــه وجــد ســيــارات مــن نــوع »هيونداي« 
مجمعة في الجزائر مستعملة بسعر املستوردة، بالرغم من 
أن الهدف من فتح مصانع تجميع السيارات في الجزائر كان 
عرض مركبات بأسعار منخفضة نظرًا النخفاض التكاليف 
املتتبعون لسوق  وإعــفــاءات ضريبية. ويربط  يد عاملة  من 
الــســيــارات فــي الــجــزائــر ارتــفــاع أســعــار الــســيــارات املستعملة 
بتواصل تجميد استيراد السيارات، التي أخضعت الحكومة 
ــة تحدد  الــســنــة املــاضــيــة عمليات اســتــيــرادهــا لــرخــص إداريــ
الــتــي بلغت 6  فــاتــورة وارداتـــهـــا  املــســتــوردة، لكبح  الكميات 
مليارات دوالر عام 2015. وحسب أكرم خلف الله، الخبير في 
سوق السيارات، فإن »ما تعيشه سوق السيارات املستعملة 
حاليا من ارتفاع لأسعار، هو نفسه ما حدث العام املاضي، 
بعد مماطلة الحكومة في اإلفــراج عن رخص االستيراد، ما 
أدى إلى ارتفاع الطلب على املركبات املستعملة في ظل غياب 
الــعــرض فــي املــعــارض والــســوق املستعملة عــلــى حــد ســـواء، 
وأصبح الكل يفضل اإلبقاء على سيارته عوضا عن بيعها 

وشراء أخرى بسعر مرتفع«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ســـوق الــســيــارات  وقـــال خــلــف الــلــه لـــ
املستعملة شهدت في األيــام األخيرة عودة املركبات املرقمة 
بلوحات أوروبية، وذلك كبديل لجأ إليه بعض التجار لكسب 

املزيد من األموال في الفترة األخيرة«.
لكن خبير السيارات الجزائري يتوقع أن تنخفض األسعار 
عــن رخص  الحكومة  إفـــراج  بعد  كبيرة،  بنسبة  ليس  ولــكــن 
اســتــيــراد املــركــبــات الــجــديــدة، بــالــرغــم مــن تقليص الكميات 
ــبـــات رخـــص  ــلـ ــة تـــــــدرس طـ ــكـــومـ ــــوردة. وال تـــــــزال الـــحـ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
االســـتـــيـــراد، بــعــدمــا حــــددت الــكــمــيــة املــســمــوح بــاســتــيــرادهــا 
بحوالي 50 ألــف وحــدة، مقابل 92 ألــف وحــدة العام املاضي 
ــراج عــن رخص  و450 ألــف وحــدة فــي 2015. وأدى تأخر اإلفـ
االستيراد إلى تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات من 
شهر مارس/ آذار املاضي إلى سبتمبر/ أيلول املقبل، لعدم 

توفر السيارات، وفق مسؤولني عن تنظيم املعرض.

احتجاجات »توزيع الثروات« 
تهدد شركات النفط

تراجع الدعم اإلغاثي رغم األزماتجذب المتسوقين بعروض وهمية لكسر الركود

أحد معارض السيارات السابقة في الجزائر )فاروق باطيش/فرانس برس(المحتجون يطالبون باقتطاع جزء من أرباح الشركات لتنمية المناطق التونسية )األناضول(

المتاجر تكثف عروضها بحلول الصيف لجذب المتسوقين )ياسر الزيات/ فرانس برس(

تجميد االستيراد يقفز بأسعار السيارات

عادت االحتجاجات 
إلى محافظات تونس 

الجنوبية، التي تنشط فيها 
شركات النفط، وسط 

تصاعد المطالب بتوزيع 
الثروات على المناطق 

التونسية وتنميتها

المنافسة على نفط لبنان
أعلن وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي 
خليل، أمس األربعاء أن الحكومة أهلت 

ثماني شركات أخرى مبدئيا للمنافسة 
على مناطق تنقيب بحري عن النفط والغاز، 

باإلضافة لجولة 2013، التي تأهلت فيها 
42 شركة.

كانت عملية تقديم العطاءات للرقع البحرية 
تأجلت لسنوات بسبب الشلل السياسي في 

لبنان، قبل تشكيل حكومة جديدة أواخر 
العام املاضي 2016.

وقال أبي خليل خالل مؤتمر صحافي في 
بيروت، إن »أو.ان.جي.سي فيديش« الهندية 

تأهلت للمنافسة كمشغل. كما أعلن عن 
تأهيل سبع شركات أخرى وهي »   لوك 

أويل« الروسية و»قطر للبترول« و»نيو ايدج 
افريكان جلوبال إنرجي« التي تتخذ من 
بريطانيا مقرا و»نوفاتك« و»بتروبارس« 

اإليرانية و»سوناطراك« الجزائرية 
و»سابوراكينكانا« املاليزية.

وقال أبي خليل »تبقى جميع الشركات 
املؤهلة مسبقا خالل دورة التأهيل املسبق 
التي أجريت في العام 2013 مؤهلة مسبقا 

لالشتراك في دورة التراخيص األولى، سواء 
قامت بتحديث ملفاتها أو لم تقم بذلك«.

وفي 2013 تأهلت 12 شركة مشغلة مثل 
»توتال« الفرنسية و»شيفرون« و»إكسون 

موبيل« األميركيتني. وقال خليل إن 
الشركات املؤهلة ستقدم عطاءاتها الى هيئة 

إدارة البترول اللبنانية في سبتمبر/ أيلول 
حيث سيتم النظر فيها ملدة شهر قبل أن 

يتم تمريرها إلى وزير الطاقة ومجلس 
الوزراء للموافقة النهائية.

مباحثات نفطية بين 
السعودية وروسيا

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، 
أمس األربعاء، إنه يخطط لالجتماع مع 

نظيره الروسي ألكسندر نوفاك »في 
غضون األسبوعني القادمني« لبحث االتفاق 
بني منظمة البلدان املصدرة للبترول »أوبك« 

والدول غير األعضاء، والذي يهدف لدعم 
أسعار النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن الفالح قوله، إنه 
يعتزم التحدث إلى نوفاك هاتفيا آمال 

في أن يتم ذلك هذا األسبوع. وردا على 
سؤال حول ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق 
تخفيض إنتاج النفط العاملي البالغة مدته 

ستة أشهر، قال وزير الطاقة السعودي 
»سنعكف على صياغة قرار يجب على 

الجميع دعمه«.

أرباح مصرفية كبيرة
أعلن بنك ستاندرد تشارترد الدولي، أمس 

األربعاء، أنه حقق أرباحًا في الربع األول 
من العام الحالي، تعادل مثلي نظيرتها 

في الفترة ذاتها قبل عام، بعد نجاحه في 
السيطرة على خسائر القروض.

وقال البنك إن الربح قبل خصم الضريبة 
بلغ مليار دوالر، مقابل 589 مليون دوالر 
في الفترة ذاتها من 2016. ورصد البنك 
198 مليون دوالر ملخصصات انخفاض 

قيمة القروض، وهو ما يقل كثيرًا عن 
توقعات املحللني ببلوغها 500 مليون 

دوالر، وقفز سهم ستاندرد تشارترد، 
وفق رويترز، بنسبة 13% منذ بداية العام، 

حيث قال محللون إنه في وضع أفضل 
من أقرانه لالستفادة من رفع سعر الفائدة 

األميركية والتدفقات التجارية األقوى في 
آسيا والتي تتركز بها معظم أنشطة البنك.

الصادرات تدعم نمو ألمانيا
قالت وزارة االقتصاد األملانية، أمس، إن 
اقتصاد البالد يمضي في مسار قوي 

للنمو، على الرغم من حالة الضبابية في 
العالم، مضيفة أنها تتوقع أن تبدأ الشركات 

في زيادة االستثمارات شيئًا فشيئًا مع 
نمو الصادرات تدريجيًا.

كانت الحكومة رفعت توقعاتها للنمو هذا 
العام إلى 1.5% من توقعات سابقة بلغت 

1.4%، وأبقت على توقعاتها للنمو في عام 
2018 عند %1.6.

وقالت وزارة االقتصاد، وفق رويترز، 
إن تزايد نشاط قطاع البناء، بدعم 

من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة 
االستثمارات الحكومية في البنية التحتية، 

يعطي دفعة قوية لالقتصاد.
وأضافت أن فائض ميزان املعامالت 

الجارية املرتفع، والذي يلقى انتقادات من 
الواليات املتحدة وصندوق النقد الدولي 

 واملفوضية األوروبية، سيهبط من
8.3% من الناتج في 2016 إلى %7.3 

العام القادم.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15.2
المعهد  بيانات  أظــهــرت 
ــاء  ــصـ ــإحـ الــــوطــــنــــي لـ
الحكومي، أن نسبة البطالة 
نحو  بــلــغــت  تــونــس  فـــي 
15.2% بنهاية العام الماضي 
القادرين  إجمالي  من   2016
نحو  لتعادل  العمل،  على 

600 ألف عاطل.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ال تـــــزال وطـــــأة الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
تطاول  االقتصادية،  األوضـــاع  وتـــردي 
ــرص 

ُ
ســكــان قــطــاع غـــزة، مــبــددة معها ف

ــاع وكــســر الــحــصــار عن  ــ انـــفـــراج األوضـ
أكثر من مليوني مواطن يعيشون في 
الـــقـــطـــاع، بــعــدمــا دخــــل الــحــصــار عــامــه 
الـــحـــادي عــشــر، ويــتــزامــن ذلـــك الــتــردي 
مــع االنــخــفــاض الــحــاد فــي املــســاعــدات 
اإلغــــاثــــيــــة واإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي وصــلــت 

للسكان منذ مطلع العام الحالي.
وسجل الربع األول من 2017 انخفاضا 
واضــــــــحــــــــا فــــــــي مـــــــعـــــــدل الـــــشـــــاحـــــنـــــات 
واملــــســــاعــــدات اإلغــــاثــــيــــة الـــتـــي وصــلــت 
الثالثة  القطاع مقارنة مع األعـــوام  إلــى 
الــســابــقــة، إذ وصـــل الــتــراجــع إلـــى أكثر 
مــن 80%، بــالــرغــم مــن ارتـــفـــاع مــعــدالت 
الغذائي.  األمن  الفقر والبطالة وانعدام 
ويخشى سكان القطاع أن تشهد الفترات 
املقبلة مزيدًا من التراجع في املساعدات 
فــي ظل  املقدمة لهم، ال سيما  اإلغــاثــيــة 
اإلعــانــات  تــلــك  عــلــى  اعــتــمــاد غالبيتهم 
الــتــي تقدمها املــؤســســات األمــمــيــة مثل 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الــفــلــســطــيــنــيــني »أونـــــــروا« وغــيــرهــا من 

املؤسسات اإلغاثية.
يــقــول مــاهــر الـــطـــبـــاع، مــديــر الــعــالقــات 
إن  غــزة،  فــي  التجارية  بالغرفة  العامة 
إغاثية  الــواردة كمساعدات  الشاحنات 
العام  الربع األول من  وإنسانية، خالل 
نـــحـــو 811 شـــاحـــنـــة،  بـــلـــغـــت  ــالــــي،  الــــحــ
مقارنة مع 4175 شاحنة في ذات الفترة 

من العام املاضي.
الجديد«،  »العربي  لـــ  الطباع  ويــوضــح 
بــإجــمــالــي  الـــخـــاصـــة  أن اإلحـــصـــائـــيـــة 
الــشــاحــنــات تــشــمــل جــمــيــع املــؤســســات 
الــدولــيــة الــعــربــيــة واملــشــاريــع الخاصة 
القطاع، وتنخفض بنسبة  العاملة في 

العام  مــن  الفترة  عــن نفس  تفوق %80 
املـــاضـــي. ويــشــيــر املـــســـؤول فــي الــغــرفــة 
الربع األول من 2015  أن  إلى  التجارية 
مــن  ــة  ــنــ ــاحــ شــ آالف   6 وصـــــــــول  ــد  ــهــ شــ
املـــســـاعـــدات، الفــتــا إلـــى أن االنــخــفــاض 
اإلغاثية،  الشاحنات  عدد  في  امللحوظ 
ال يتوافق مع الواقع الذي يعيشه أكثر 
من مليوني مواطن، خصوصا في ظل 
عدم إتمام عملية إعادة اإلعمار وتفشى 

الفقر والبطالة وشح فرص العمل.
ــفـــاض  االنـــخـ وراء  األســـــبـــــاب  ويــــرجــــع 
الكبير فــي الــدعــم اإلغــاثــي واإلنــســانــي 
ــى الــــواقــــع اإلقـــلـــيـــمـــي الــــــذي تــشــهــده  ــ إلـ
عن  فضال  خصوصا،  العربية  املنطقة 
ــدم بقائها  تـــراجـــع االهــتــمــام بــغــزة وعــ
أولوية حاضرة لدى املمولني واملانحني 

لتقديم املساعدات والدعم املالي لها.
ويــــتــــوقــــع الــــطــــبــــاع أن تـــشـــهـــد الـــفـــتـــرة 
املقبلة املزيد من التراجع في التمويل 
املشاريع  املقدم لصالح  املالي،  والدعم 
ــقـــطـــاع،  اإلنـــســـانـــيـــة واإلغــــاثــــيــــة فــــي الـ
ومـــواصـــلـــة االنـــخـــفـــاض بــشــكــل كــبــيــر، 
ــكـــس بــــشــــكــــل كــبــيــر  ــعـ ــنـ ــيـ وهــــــــو مــــــا سـ
ــر الــتــي تعتمد على  وقــــاس عــلــى األســ
الخصومات  وأسهمت  املشاريع.  هــذه 
ــي فــــرضــــتــــهــــا الـــســـلـــطـــة  ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
الفلسطينية على رواتب موظفيها في 
غــزة مؤخرًا والتي تــجــاوزت 30%، في 
إحداث املزيد من التردي على املستوى 
االقـــتـــصـــادي املـــتـــدهـــور، الســيــمــا وأن 
رواتــبــهــم كــانــت تــشــكــل مـــصـــدرًا مهما 

إلنعاش الحركة التجارية.
ــد أمـــجـــد الــــشــــوا، رئـــيـــس شــبــكــة  ويــــؤكــ
ــزة، أن تــراجــع  املــنــظــمــات األهــلــيــة فــي غـ
الدعم املالي واإلغاثي للقطاع، سيسهم 
فــي ارتـــفـــاع انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي في 
الــوقــت الــذي تشهد فيه مــعــدالت الفقر 
والــبــطــالــة ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرًا ومــلــحــوظــا. 
ويــقــول الــشــوا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 

نسبة العجز في التمويل للعام الجاري 
تـــجـــاوزت 50%، مــقــارنــة مـــع الــتــمــويــل 
املــقــدم خــالل األعـــوام السابقة، وهــو ما 
ســـيـــؤدي إلــــى شــلــل فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الــحــصــار املــفــروض مــن قــبــل االحــتــالل، 

وعدم توفر فرصة عمل.
ويــشــيــر إلـــى أن الــواقــع اإلقــلــيــمــي الــذي 
تــعــيــشــه املــنــطــقــة، يــعــتــبــر أحــــد أســبــاب 
اإلنساني  التمويل  مستوى  انخفاض 
ــع الـــســـيـــاســـي، الـــذي  ــواقــ إلــــى جـــانـــب الــ
تــعــيــشــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــالل 
الــســنــوات األخـــيـــرة، وعـــدم وجـــود آفــاق 
لــحــل ســيــاســي يــشــجــع املـــانـــحـــني على 

االستمرار في تقديم الدعم.
ويلفت إلى أن املانحني قدموا مليارات 
الــــــدوالرات خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، 
ثــبــت فشلها  األمــــــوال  كـــل هــــذه  أن  إال 
ــــل عــــــدم وجـــــــود أفــــــق ســيــاســي  ــــي ظـ فـ
للفلسطينيني، وحالة الحصار املشدد 
املــفــروض على الــقــطــاع، وهــو مــا دفع 
الكثيرين إلى تقليص تمويلهم بشكل 

كبير وملحوظ.
املنظمات األهلية،  ويــرى رئيس شبكة 
أن تقليص املساعدات اإلنسانية املقدمة 
يتطلب وجود خطط فلسطينية تتمثل 
فـــي إنـــهـــاء االنـــقـــســـام وإلــــــزام االحــتــالل 
بــرفــع الــحــصــار، والــعــمــل عــلــى إحـــداث 
تنمية حقيقية، وخلق فرص عمل، مع 
على  للضغط  الدولي  للمجتمع  تدخل 
اتـــه  االحـــتـــالل مــن أجـــل وقـــف كــل إجـــراء
ــد غـــــزة. وبــحــســب الــلــجــنــة  املــــشــــددة ضـ
ــن غـــزة  ــ ــار عـ الـــشـــعـــبـــيـــة لـــكـــســـر الــــحــــصــ
فــإن أكــثــر من  )منظمة غير حــكــومــيــة(، 
ــــزي أضــــحــــوا تــحــت  مـــلـــيـــون ونـــصـــف غـ
ــمـــرار الــحــصــار  ــتـ خـــط الــفــقــر بــفــعــل اسـ
اإلســــرائــــيــــلــــي، لـــلـــعـــام الـــــحـــــادي عــشــر 
ــي، ونـــــــدرة فـــــرص الــعــمــل  ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
منهم  كبيرة  فئة  واعتماد  والــوظــائــف، 

على املساعدات اإلنسانية واإلغاثية.

تقارير عربية

تونس

غزةالكويت

الجزائر

ارتفاع التضخم على 
أساس سنوي في مارس/

آذار الماضي بنسبة %2.63

قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء املـــصـــري، 
ــــالده  بـ إن  إســــمــــاعــــيــــل،  ــريــــف  شــ
ســــــتــــــصــــــدر قـــــــانـــــــونـــــــًا جــــــديــــــدًا 
ــار  ــ ــ ــو/ أي ــ ــ ــاي ــ ــي مــ ــ ــثــــمــــار فــ ــتــ لــــالســ
ــر فـــي  ــ ــــصـ ــل. وأجــــــــــــــرت مـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ املــ
تــعــديــالت   2015 آذار  مــــــــارس/ 
ــمـــار قــبــيــل  ــثـ ــتـ ــانــــون االسـ عـــلـــى قــ
مؤتمر اقتصادي عاملي ُعقد في 
فــي محاولة إلعــادة  الشيخ  شــرم 
املباشرة  األجنبية  االســتــثــمــارات 

التي تراجعت.
ويشكو رجال األعمال في مصر 
ــات،  ــ ــــالحـ مــــن بـــــطء وتــــيــــرة اإلصـ
وقــال  الحكومة.  بها  وعـــدت  الــتــي 
إســـمـــاعـــيـــل خــــــالل مـــؤتـــمـــر فــي 
ــــس، إن  مــديــنــة اإلســمــاعــيــلــيــة، أمـ
الـــحـــكـــومـــة تــســتــهــدف الـــوصـــول 
املباشرة  األجنبية  باالستثمارات 
خــالل  دوالر  مـــلـــيـــارات   9.4 ــى  ــ إل
بنهاية  )يــنــقــضــي   2017/2016
وأضاف:  املقبل(.  يونيو/حزيران 
»نحتاج من عامني إلى ثالثة حتى 
لبرنامج  إيجابية  بنتائج  نشعر 

اإلصالح االقتصادي«.

قانون جديد 
لالستثمار 
في مصر
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ســعــت الــبــنــوك الــســويــســريــة على 
ص 

ّ
مدار العقد املاضي نحو التخل

مــن حــســابــات عــمــالئــهــا املتهربني 
السيئة،  الــضــرائــب، وغسل سمعتها  مــن دفــع 
خــاصــة فــي مــجــال مــســاعــدة عـــدد مــن رؤســـاء 
الــــدول الــســابــقــني والــالحــقــني فــي نــهــب أمـــوال 
شعوبهم، لكن آخر تحقيق في تعامالت بنك 
»كريدي سويس« أظهر الحاجة التخاذ املزيد 
من اإلجراءات بهدف تحسني صورة سويسرا 

والقضاء على سمعتها املصرفية السيئة.
باشر البنوك 

ُ
وحسب مصادر، من املتوقع أن ت

الــســويــســريــة فــي مستهل الــعــام املــقــبــل 2018 
بــتــســلــيــم بـــيـــانـــات حـــســـابـــات الـــعـــمـــالء لــلــدول 
التعاون  األوروبــيــة، في محاولة منها إلبــداء 

في مجال مواجهة جريمة التهّرب. 
ــبـــت الـــبـــنـــوك  ــالـ ــرة، طـ ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
عــمــالئــهــا  مــــن  ــرات اآلالف  عــــشــ الـــســـويـــســـريـــة 
بإيضاح وضعهم املالي، إما عن طريق إثبات 
ــرائـــب أو بـــإغـــالق حــســابــهــم  تــســديــدهــم الـــضـ
الــبــنــكــي، وأدت هــــذه الــســيــاســات إلــــى سحب 
مـــلـــيـــارات الــفــرنــكــات مـــن هــــذه الـــبـــنـــوك، إذ إن 
هذه األموال كانت تشّكل هامش الربح األكبر 
فــيــهــا، وذلــــك حــســب مــا ذكـــر تــقــريــر لصحيفة 

الرغم  وعلى  البريطانية.  تايمز  فاينانشيال 
ــراءات، ما تــزال سياسات بعض  من هــذه اإلجـ

البنوك غير واضحة. 
فــي عــام 2017 بظهور  وكــانــت هناك توقعات 
ــدول الــغــريــبــة«، فقد  ــ تــحــديــات جــديــدة فــي »الـ
وقــعــت ســويــســرا عــلــى املــزيــد مــن االتــفــاقــيــات 
الثنائية التي تسمح للسلطات الضريبية في 
عدد من الدول بتبادل املعلومات تلقائيا حول 
مثل  دول  ت 

ّ
وسن السويسرية.  البنوك  عمالء 

لتحفيز  الضريبي  العفو  قــانــون  إندونيسيا 
املتهّربني من دفع الضرائب على اإلعــالن عن 
أموالهم غير املودعة في حسابات سرية. لكن 

املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة ظـــهـــرت فـــي أوروبــــــا على 
ــفــة لــلــقــضــاء على 

ّ
الـــرغـــم مـــن املــــحــــاوالت املــكــث

ظاهرة التهّرب الضريبي، إذ اكتشف محققون 
»كــريــدي سويس«  أثــنــاء مداهمة مكاتب بنك 
من  تهّربهم  فــي  املشتبه  عــشــرات  السويسري 
الضرائب وتورطهم في عمليات غسيل أموال 

في هولندا واململكة املتحدة وفرنسا. 
وقال االدعاء العام الهولندي إن البنك يخضع 
أيضا للتحقيق الجنائي في أستراليا وأملانيا، 
وأعــــــــرب املــــســــؤولــــون فــــي مــــصــــرف »كــــريــــدي 
سويس« عن حيرتهم. وقال إقبال خان، مدير 
قسم إدارة الثروات الدولي في البنك لصحيفة 

سمعة سويسرا 
في خطر

كريدي سويس 
يواجه تهم إيواء 

المتهّربين من 
)Getty( الضرائب

السويسرية  السلطات  بذلتها  التي  الكبرى  الجهود  من  الرغم  على 
واالتفاقات الثنائية ال يزال شبح التهرّب الضريبي يطارد البنوك السويسرية

بنوك سويسرا ستقوم
في بداية عام 2018 

بتسليم بيانات العمالء 
للدول األوروبية

العجز التجاري 
بين البلدين 374 مليار دوالر 

في 2016

التهرّب الضريبي 
وغسل األموال 

يطاردان مصارفها

)Getty( تفاهم جيد بين ترامب وشي
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املـــبـــاشـــرة  الــصــيــنــيــة  االســـتـــثـــمـــارات  زادت 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة ثـــالث مـــرات فــي عــام 
2016 مع قيام الشركات الصينية بتوظيف 
أكثر من 140 ألــف عامل وضــخ استثمارات 

جديدة، حسبما أفاد تقرير أميركي.
وحسب التقرير الذي نشرته هيئة أميركية 
مشتركة، فقد قفزت االستثمارات الصينية 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، التي مضت بالفعل 
في مسار تصاعدي خالل السنوات الخمس 
الــعــام  فـــي  إلــــى 46 مــلــيــار دوالر  املـــاضـــيـــة، 
املاضي 2016، مقابل 15 مليار دوالر في عام 

2015، وهو ما يعني حدوث قفزة ضخمة.
وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر، والــــــــذي نـــشـــرتـــه الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــلــعــالقــات األمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة 
ومــؤســســة »روديـــــوم جــــروب« املتخصصة 
فـــــــي األبــــــــحــــــــاث االقــــــتــــــصــــــاديــــــة ومــــقــــرهــــا 
ــأن االســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة  ــ ــيــــويــــورك، بـ نــ
فــي أمــيــركــا تــتــزايــد بسرعة كــبــيــرة.  وقالت 

وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة شــبــه الــرســمــيــة 
للعالقات  الوطنية  اللجنة  رئيس  إن  أمــس 
ذكر  أورلينز،  ستيفن  الصينية،  األميركية 
في التقرير »باعتباري مراقبا ومشاركا في 
األميركية  االستثمارات  من  املبكرة  املوجة 
ــدت بـــنـــفـــســـي قــــــوة رأس  ــهــ ــــني، شــ ــــصـ ــي الـ ــ فـ
املــــال املــوظــف تــوظــيــفــا جــيــدًا فــي الــنــهــوض 
وأضـــاف  حــيــاتــهــا«.   وتغيير  باملجتمعات 
أورلــيــنــز بــقــولــه »إنـــنـــي اشــهــد الـــيـــوم قصة 
ــدأت تــتــكــشــف مـــع االســتــثــمــارات  ــ مــمــاثــلــة بـ
الــصــيــنــيــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة«. وحــتــى 
نــهــايــة الــعــام املــاضــي، كــانــت هــنــاك حــوالــي 
في  تعمل  لصينيني  مملوكة  شــركــة   3200
أنحاء 98 في املائة من املقاطعات األميركية 
وتــوظــف أكــثــر مــن 140 ألـــف أمــيــركــي، وهــو 
رقم أكثر من تسعة أضعاف مما تم تسجيله 
في عام 2009.  وأشار التقرير إلى أن العدد 
ــزايــــد مــــن الـــعـــمـــال األمـــيـــركـــيـــني الـــذيـــن  ــتــ املــ
توظفهم الشركات الصينية يتفق مع الوعد 
االنتخابي للرئيس األميركي دونالد ترامب 

بخلق املزيد من فرص العمل في البالد. 
»الــبــيــانــات تشير تماما  إن  أورلــيــنــز  وقـــال 
فـــي  ــيــــة  ــنــ ــيــ الــــصــ االســــــتــــــثــــــمــــــارات  أن  إلـــــــــى 
ــات املـــتـــحـــدة مــكــمــلــة ملـــحـــور اهــتــمــام  ــواليــ الــ
وظائف  خلق  في  واملتمثل  الحالية  اإلدارة 

القمة  أن  ويــذكــر  وحــمــايــتــهــا«.  لأميركيني 
التي عقدت بني الرئيسني األميركي دونالد 
تـــــرامـــــب والـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــــني بـــيـــنـــغ فــي 
فــلــوريــدا قبل أســابــيــع قــد ساهمت فــي وأد 
احتماالت اندالع حرب تجارية بني البلدين، 
حــيــث كـــان الــلــقــاء بــني الــرئــيــســني وديـــا ولــم 
بتهم  الخاصة  الخالفية  للقضايا  يتطرق 
العجز التجاري والتالعب بالعملة و»سرقة 
الـــوظـــائـــف« الـــتـــي وجــهــهــا تـــرامـــب للصني 
الخبير  وحسب  االنتخابية.   حملته  أثناء 
االقــتــصــادي فــي مــصــرف »دويــتــشــه بــانــك« 
األملاني، جيم ريد، فإن الرئيس الصيني قدم 
األميركي، من  للرئيس  املحفزات  حزمة من 
بينها عروض استثمارية وعروض تخص 

زيادة فرص العمل في أميركا. 
وتــأمــل بــكــني أن تــكــون زيــــارة الــرئــيــس شي 
قــد مــهــدت الــطــريــق أمـــام عــالقــات سهلة مع 
الحملة  ــام  أيـ كــانــت تعليقاته  الـــذي  تــرامــب 
وتسعى  الــصــني.  تــجــاه  قاسية  االنتخابية 
ــاع أمـــيـــركـــا بـــشـــأن تــســويــة  ــنـ ــى إقـ الـــصـــني إلــ
يقدر  والـــذي  البلدين  بــني  الــتــجــاري  العجز 
الصني  أن  ويــذكــر  دوالر.  مليار   374 بنحو 
تستثمر أكثر من ترليون دوالر في سندات 
الخزينة األميركية. وعلى الرغم من االتفاق 
الذي حدث في القمة فإن السباق بني بكني 
وواشـــنـــطـــن لـــم يــنــتــه. فــالــرئــيــس الــصــيــنــي 
شــي يــعــمــل عــلــى بــنــاء »نــظــام عــاملــي جديد 
العاملي  النظام  محل  تدريجيا  يحل  مــواز« 
الــقــائــم حــالــيــا. فــهــو يــنــشــئ بــنــوكــا شبيهة 
بــالــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد، ويشكل 
تــحــالــفــات مـــع الـــقـــوى االقــتــصــاديــة املــؤثــرة 
وعسكريا  واقتصاديا  سياسيا  العالم  فــي 
ــكــــس«، كـــمـــا يــتــوســع  ــريــ مـــثـــل مــجــمــوعــة »بــ
ــبـــادرة  ــواق الـــعـــالـــم عـــبـــر مـ ــ ــ تـــجـــاريـــا فــــي أسـ
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الـــتـــي يــخــطــط إلنــفــاق 
أربعة ترليونات عليها خالل الفترة املقبلة. 
هذا  تنفيذ  فــي  الصيني  الــرئــيــس  وينطلق 
املــخــطــط مــن قـــوة بــــالده الــتــجــاريــة وشبكة 
واالحتياطي  العاملية  األســواق  في  نفوذها 
ــبـــــالده، واملـــقـــدر  ــ ــر لـ ــوفـ ــتـ ــي الـــضـــخـــم املـ ــالــ املــ

بحوالى 3 ترليونات دوالر. 
أما الرئيس دونالد ترامب الذي أتى للحكم 
بــفــلــســفــة انــعــزالــيــة وبــمــبــدأ »أمـــيـــركـــا أواًل«، 
ــال  ــن قـــــوة الـــــــــدوالر وأســـــــــواق املــ فــيــنــطــلــق مــ
والصناعة املصرفية التي تسيطر على حركة 
املـــال وتــمــويــل الــتــجــارة وتــســويــة الصفقات 
الرئيسني  العالم. ويالحظ أن كال  في أنحاء 
القديم ويريد  العاملي  النظام  غير راض عن 
نظم  تغيير  يريد  ترامب  فالرئيس  تغييره. 
الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة واتــفــاقــاتــهــا وقــوانــيــنــهــا 
وإلغاء التجارة مع الكتل االقتصادية، حيث 
يعتقد أن اإلدارات األميركية املتعاقبة ظلمت 
أميركا وتنازلت عن حقوق املواطن األميركي 
أو أنـــهـــا خـــدعـــت مـــن قــبــل دول الـــعـــالـــم. أمــا 
على  املحافظة  في  فيرقب  الصيني  الرئيس 
الحالي، إلى حني بناء نظام   العاملي  النظام 

جديد مواز له.

استثمارات الصين تتضاعف في أميركا

من  الكثير  »بذلنا  مؤخرًا  تايمز  فاينانشيال 
للتعامل  الفائتة  الــســنــوات  مـــدار  على  الجهد 
مع املاضي«، مؤكدًا أن »البنك ملتزم بتسيير 
األعمال التجارية بشكل يتوافق مع القوانني«.
ولم تحّدد السلطات حتى اآلن طبيعة التهمة 
ــــويـــــس«، لــكــن  ــــدي سـ ــريـ ــ املـــوجـــهـــة ملـــصـــرف »كـ
ــوا بــــأن الــتــحــقــيــق ركــــز على  ــّرحــ مـــراقـــبـــني صــ
طبيعة العمليات واإلجراءات. وحسب مصادر 
قضائية لم يطلب املحققون أي معلومات عن 
عدد  ويــرجــح  السابقني.  أو  الحاليني  العمالء 
الــتــحــقــيــق متعلقا  يـــكـــون  أن  املــصــرفــيــني  مـــن 
بعمالء سابقني في البنك السويسري العريق 

العمالء  هــؤالء  أن بعض  »اكتشفنا  وأضـــاف: 
لديهم حساب مصرفي،  يــزال  مــا  الهولنديني 
كــمــا أن مــكــتــب الــضــرائــب فــي أســتــرالــيــا لديه 
نظرنا  وجهة  تــؤّيــد  استخباراتية  معلومات 
بـــــأن بـــعـــض الـــحـــســـابـــات مــــا تـــــــزال مــفــتــوحــة 
ــهــــا«. وتـــعـــتـــبـــر هـــذه  ــابــ ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا أصــــحــ
االتــهــامــات، فــي حـــال ثــبــوت صحتها، ضربة 
مــن طــرف »كريدي  املــبــذولــة  موجعة للجهود 

سويس« على مدار السنوات األخيرة.
مــن جهته، أكــد إقــبــال خـــان، مــديــر قسم إدارة 
ــثــــروات الـــدولـــي فـــي املـــصـــرف الــســويــســري،  الــ
»طالبنا كل عميل بتقديم وثائق ثبوتية عن 

املتخصص فــي إدارة الــثــروات. وتــســاءل أحد 
ــن: »مــغــزى  كــبــار املــصــرفــيــني الــســويــســريــني عـ
أوروبيني  احتفاظ أي بنك سويسري بعمالء 
أن »كل  إلــى  الــضــرائــب«، مشيرًا  متهربني مــن 
املصارف السويسرية ستقوم اعتبارًا من عام 
2018 بتسليم بيانات عمالئها بشكل روتيني 
إلـــى الــســلــطــات الــضــريــبــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــا، فـــي إطــــار عــمــلــيــة تـــبـــادل املــعــلــومــات  ــ ــ أوروبـ
العام  املدعي  مكتب  قــال  من جهته،  تلقائيا«. 
الـــهـــولـــنـــدي لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز إن 
ــان لــديــهــم  ــ املـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق بـــأشـــخـــاص كـ
فــي املــاضــي حــســابــات لـــدى كــريــدي ســويــس. 

وضعه الضريبي وتخلصنا من العمالء الذين 
رفضوا تزويدنا بالوثائق املطلوبة«. وأوضح 
أنــه جــرى تنظيم الحسابات األوروبــيــة  خــان 
بشكل مهني، إذ تم تخصيص وحــدة خاصة 
في البنك للتعامل مع العمالء الذين لم يزّودوا 
البنك باملعلومات املطلوبة، مشيرًا إلى أنه »تم 
اتخاذ هذا اإلجراء لضمان عدم وجود تضارب 
ــدراء الــعــالقــات وانـــعـــدام  ــ فـــي املــصــالــح لـــدى مـ
حافز االحتفاظ باألموال في البنك«. واتخذت 
البنوك السويسرية الكبيرة األخرى إجراءات 
التهرب  مــن عمالء  للتخلص  مماثلة  صــارمــة 
الــضــريــبــي، ولــكــنــهــا اعــتــرفــت فــي الــوقــت ذاتــه 

ــــراءات ليست مضمونة  اإلجـ نتائج هــذه  بــأن 
ــا.  وقـــــال مــصــرفــي لــلــصــحــيــفــة املــالــيــة:  ــامـ ــمـ تـ
»نـــحـــن لــســنــا شـــرطـــة ضـــرائـــب ونــفــعــل كـــل ما 
بوسعنا. سأجيب على سؤالك حول إمكانية 
أن يقع بنك ضحية لخديعة العمالء ويحتفظ 
بأصول غير خاضعة للضرائب، اإلجابة هي: 
ربما، هذا ليس باألمر املستحيل«. وفي بداية 
الشهر الجاري قالت السلطة الفدرالية للرقابة 
على املؤسسات املالية في سويسرا، في تقرير 
بشأن املصارف، إن حاالت غسيل األمــوال في 

املصارف السويسرية في تزايد. 
وحسب التقرير، فقد شهدت األشهر األخيرة 
عــــدة تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة فـــي قــضــايــا تتعلق 
بغسيل األمـــوال في عــدد من املــصــارف، إال أن 
الــســلــطــة الــفــدرالــيــة لــلــرقــابــة عــلــى املــؤســســات 
أنــهــا »مــتــفــائــلــة بتحسن ثقافة  أكــــدت  املــالــيــة 

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة«. 
ــــارت عــلــى سبيل املـــثـــال، إلـــى أن مصرف  وأشـ
»كـــريـــدي ســـويـــس« أضـــحـــى أخـــيـــرًا فـــي بـــؤرة 
اهــتــمــام عــدة دول فــي إطـــار حملة تــهــدف إلى 
مالحقة أشخاص ُيشتبه في تهّربهم من دفع 

الضرائب في خمسة بلدان. 
أداء  تراقب  التي  السويسرية  الهيئة  وحسب 
الحسابات املصرفية  عــدد  بلغ  فقد  املــصــارف 
املشتبه بها 55 ألفا.  كذلك تم فرض عقوبات 
عــلــى مــصــرفــي »بـــي ســي أي ـ BSI« وفــالــكــون 
الــســويــســريــني والـــفـــرع الــســويــســري ملــصــرف 
الجارية حول  التحقيقات  إطــار  في  »كوتس« 
تــــورط مــحــتــمــل لــهــذه املـــصـــارف فـــي فضيحة 

صندوق التنمية السيادي املاليزي. 

مال وسياسة

460 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال خالل 
الفترة المقابلة من العام 2016 أي بنسبة نمو 

بلغت 15% بالمئة .

وأضاف " إن إجمالي موجودات الدولي ا�سالمي 
بنهاية الربع ا�ول ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 

45.3مليار ريال مقابل 41.3 مليار ريال خالل 
الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن " حجم المحفظة التمويلية للبنك 
ارتفع بنهاية الربع ا�ول ليصل إلى 29.3 مليار 

ريال مقابل 25.7مليار ريال في نهاية الربع ا�ول 
من عام 2016 وهو مايمثل نسبة نمو تبلغ 

." %14

وفيما يخص مؤشرات ا�دارة والمالءة المالية 
للربع ا�ول أكد الشيبي " أن موجودات التمويل 

غير المنتظمة للدولي ا�سالمي بلغت %1.84 
وهي من النسب الجيدة القطاع المصرفي، فيما 
استطاع البنك أن يحقق المزيد في مجال تحسين 
كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف إلى ا�يرادات) 

حيث بلغت النسبة في الربع ا�ول مستوى 
25.4 % وهي تعتبر من افضل النسب في 

القطاع المصرفي .

وتابع الرئيس التنفيذي" إن حجم الودائع ارتفع 
بنهاية الربع ا�ول من عام 2017  إلى 28.7 
مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية الفترة 

المقابلة من العام الماضي ، أما كفاية رأس 
المال (بازل(III فبلغت17.85% وهو ما يؤكد 

المركز المالي القوي للدولي ا�سالمي .

وقال الشيبي : "إن النتائج والمؤشرات التي 

اسفر عنها الربع ا�ول تتماشى مع توقعاتنا 
وتعكس نجاح البنك في تنفيذ االستراتيجيات 

التي أقرها مجلس ا�دارة والتي تستهدف 
تحقيق المزيد من النمو في مختلف 

المؤشرات المالية مع المساهمة بشكل 
فعال في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات 

االقتصادية بما يحقق هدفنا في دعم النمو 
وا�سهام في تحقيق أهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030 ".

وأعرب عن ثقته "بأن الفترة المقبلة ستكون 
إيجابية وفيها الكثير من المشاريع والفرص 
التي يمكن البناء عليها وتعزيز ارقام النمو 
حيث ان استراتيجية الدولي ا�سالمي تركز 
على الشراكة الوثيقة مع قطاع ا�عمال 

المحلي خصوصا ًفي مجال تمويل المشاريع 
العمالقة والبنية التحتية حيث تشكل هذه 

المشاريع رافعة للنمو وتسهم في تحسين 
واقع ا�عمال في جميع القطاعات ".

وأضاف " كما أنه وبموازاة التركيز على 
تمويل مشاريع البنية التحتية فإن الدولي 

ا�سالمي يولي عناية كبيرة لتمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسيما عبر 

الشراكة التي تم توقيعها مع بنك قطر 
للتنمية والتي أعطت نتائج باهرة ونأمل بأننا 
سنواصل هذا النهج لتحقيق ا�هداف المرجوة 
من تمويل هذه المشاريع التي تقدم قيمة 

مضافة كبيرة لالقتصاد القطري ".

ولفت الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي 
ا�سالمي مستمر في تنفيذ خططه في 

مجال االستج

الدولي ا�سالمي يعلن عن نتائج أعماله للربع ا�ول من العام 2017

 Åبن ثاني بن عبد ا Åأعلن سعادة الشيخ /عبد ا
آل ثاني نائب رئيس مجلس ا�دارة للدولي 

ا�سالمي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع ا�ول 
المنتهية بتاريخ 2017/3/31.

وأشار سعادته في نهاية اجتماع لمجلس إدارة 
البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع ا�ول  إلى" 

أن صافي أرباح الدولي ا�سالمي بنهاية الربع 
ا�ول من عام 2017 بلغ 236.5 مليون ريال 

مقابل 223 مليون ريال في نهاية الربع ا�ول من 
عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت %6 .

وأكد : "بأن هذه النتائج المتميزة  تؤكد بأن البنك 
استطاع أن يستفيد من االتجاه الصاعد و العوامل 

ا�يجابية التي يوفرها االقتصاد القطري الزاخر 
بالفرص الكبيرة والتي تجعل من المشاركة فيها 

واجبًا وتحديًا استطعنا أن نخوضه وأن ننجح فيه ".

وتابع سعادته " إن العمل الدؤوب وتنفيذ الخطط 
المرحلية واالستراتيجية أسفر عن تحقيق البنك 

استقرارًا كبيرًا إزاء مختلف الظروف والعوامل التي 
تعرضت وتتعرض لها ا�سواق، كما ساعد ا�قبال 

الكبير على خدمات البنك على تحفيز مختلف 
نشاطات التمويل فارتفع حجم المحفظة التمويلية 
وودائع العمالء كما أن جودة أصول البنك ساهمت 

في تجنيبنا مخاطر عديدة ".

وقال " إن تأكيد شركات التصنيف االئتمانية 
العالمية لتصنيف الدولي ا�سالمي عند مستويات 

مرتفعة دليل إضافي على أن البنك يسير في 
االتجاه الصحيح حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف 
الدولي ا�سالمي عند مستوى A+ مع نظرة 
مستقبلية مستقرة وبدورها وكالة موديز ثبتت 

تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة 
مستقبلية مستقرة".

ونوه سعادة الشيخ / عبداÅ بن ثاني: " إلى أن 
الربع ا�ول من العام 2017 يعطينا مؤشرًا 

تفاؤليًا لبقية العام الجاري، حيث أن مناخ ا�عمال 
بالنسبة لمختلف القطاعات في طريقه �ن يتخلص 

من ا�ثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في 
ا�سواق العالمية وجميع المؤشرات تؤكد بأن 

ا�وضاع تتجه إلى مزيد من االستقرار في 
القطاعات االقتصادية في المنطقة عموما ".

وأضاف " إن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى 
ومشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة ببطولة 

كأس العالم تعطي مزيدا من الزخم لالقتصاد 
الوطني وتمنح قطاع ا�عمال بمختلف اتجاهاته 

فرصًا متميزة من شأنها أن تدفع بمؤشراتها إلى 
المزيد من الربحية وبالتالي المزيد من التوسع 

وهو ما يمثل بيئة مثالية للقطاع المصرفي 
الذي يعمل بتناغم مع القطاعات ا�خرى ".

وشدد سعادته على "أن الدولي ا�سالمي 
سيواصل خالل العام الجاري نهجة المتمثل 

بالتركيز على السوق المحلية مع التدقيق في 
فرص االستثمار الخارجية التي تسهم في زيادة 

الربحية وتعزيز العائد على السهم مع الحرص أن 
تكون أية فرصة استثمار خارجية خاضعة للضوابط 

التي وضعها مجلس ا�دارة والسيما ا�دارة 
الحكيمة للمخاطر".

من جانبه بّين السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس 
التنفيذي للدولي ا�سالمي أن " إجمالي إيرادات 

البنك بنهاية الربع ا�ول من عام 2017 بلغت 

· صافي ا�رباح 236.5 مليون ريال ونسبة النمو %6

· حجم ا�صول يصل إلى 45 مليار ريال بنسبة نمو %10

· نمو المحفظة التمويلية لتصل إلي 29 مليار بمعدل نمو %14

· إجمالي ا�يرادات 460 مليون ريال والعائد على السهم  1.56

تسعى الصين إلى زيادة 
االستثمارات الجديدة في  

أميركا ضمن محاولة 
تفادي نزاع تجاري مع 

واشنطن التي تحتج 
على عجزها التجاري 

الكبير مع بكين
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أن تتكفل  أقــاربــهــا، على  أملــان عــائــالت ســوريــة على استقدام  ساعد متطوعون 
القانون  تغيير  بعد  لكن  الــلــجــوء.  على  حصولهم  بعد  بمصاريفهم  الحكومة 
يواجه هؤالء األملان مشكلة تسديد آالف اليوروهات، نظًرا لتوقيعهم التزامات 

بضمانة الالجئني ماليا.
وحسب وكالة األنباء األملانية »د ب ا«، تطوع الطبيب النفساني كالوس ديتر 
ميتيل هيلفه«  »فلوشتلينغس  فــي منظمة  آخــريــن  مــع ثالثني شخصا  غــروتــه 
املعنية بمساعدة الالجئني في والية هيِسن األملانية. ولم تقتصر املساعدة التي 
اضطلع بها مع زمالئه على الترحيب بالالجئني، بل إنهم أبدوا استعدادًا كبيرًا 

لتحمل مسؤولية، أوقعتهم في متاعب إدارية وقد تكلفهم الكثير من األموال. 
الذين قدموا مساعدات مالية لالجئني من  األملــان  الطبيب من بني مئات  وهــذا 

سورية إلحضار عائالتهم، ولكنهم يواجهون حاليا متاعب مالية.
وكــانــت الحكومة األملــانــيــة قــد أســســت برنامجا خــاصــا لالجئني فــي عــام 2013 
أملانيا باستقدام ذويهم بشرط  الذين يقيمون منذ فترة في  للسوريني  يسمح 
الــشــرط ال  هــذا  أن  لعائالتهم. وبما  واملــأكــل  املـــأوى  لتأمني  تلقيهم مرتبا جيدًا 
ينطبق على معظم الالجئني السوريني املوجودين في أملانيا، فقد هب الطبيب 
النفساني كالوس ديتر غروته مع نحو 30 متطوعا آخرين إلى املساعدة ووقعوا 
التزاما ضامنا يعفي الحكومة األملانية من املسؤولية املادية عن عائالت بعض 

الالجئني الذين سيأتون للعيش في أملانيا. 

قــال البنك املــركــزي التركي أمــس األربــعــاء إنــه سيبقي على السياسة النقدية 
ظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا بعد أن ارتفعت أسعار 

ُ
املشددة حتى ت

املستهلكني الشهر املاضي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة.
وأبــقــى البنك على سعر إعـــادة الــشــراء )الــريــبــو( ألســبــوع واحـــد دون تغيير، 
لكنه رفع تكلفة التمويل من آلية إلقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة 
الطارئة.  وقال البنك في بيان، إن مستويات التضخم الحالية املرتفعة تشكل 
أكثر  النقدية  السياسة  بتشديد  سيقوم  وإنــه  التسعير  اتجاهات  على  خطرًا 
إذا دعت الحاجة. وحسب رويترز فإن االجتماع هو األول للبنك املركزي منذ 
االستفتاء الذي أجري في السادس عشر من إبريل/نيسان ودعم فيه األتراك 
بفارق ضئيل تعديالت دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات 
جديدة كبيرة. وعارض أردوغان، الذي يرغب في ائتمان رخيص لدعم النمو، 
استثنائية  إلــى خطوات  املــركــزي  البنك  ولجأ  املرتفعة  الفائدة  أسعار   

ً
طويال

في ما يتعلق بالسيولة، مما يعزز وجهة النظر بأنه يرغب في تجنب الرفع 
التقليدي ألسعار الفائدة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه يخطط لالجتماع مع نظيره 
الروسي ألكسندر نوفاك »في غضون األسبوعني القادمني« لبحث االتفاق بني 
منظمة أوبك والدول غير األعضاء والذي يهدف لدعم أسعار النفط. كما قال إنه 

 في أن يتم ذلك هذا األسبوع.
ً
يعتزم التحدث إلى نوفاك هاتفيا آمال

النفط  إنــتــاج  اتــفــاق تخفيض  كــان سيتم تمديد  إذا  مــا  وردًا على ســـؤال حــول 
العاملي البالغة مدته ستة أشهر إلي ما بعد يونيو، قال الفالح »سنعكف على 
قــرار يجب على الجميع دعــمــه«. وحسب رويــتــرز مــن املتوقع أن تمدد  صياغة 

املنظمة اتفاق خفض اإلنتاج في اجتماعها املقبل في فيينا.

أخبار في صور

ألمان مهددون بالتعثر 
بسبب المهاجرين 

تركيا تبقي على سعر الفائدة 
المشددة 

مباحثات نفطية سعودية روسية 

الفالح في أحد مؤتمرات أوبك )فرانس برس(

)Getty/المتسوقون في تركيا يرغبون في فائدة منخفضة )كريس ماكغراث 

)Getty( الجئون سوريون في برلين


