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الكويتيون يتدفقون على الذهب 
الكويت ـ أحمد الزعبي

الكويتي لتجار  كشف تقرير صــادر عن االتحاد 
الكويتيني  إقبال  تزايد  عن  واملجوهرات،  الذهب 
على شراء الذهب خالل مايو/أيار املاضي، وذلك 
بالتزامن مع سيطرة القلق على منطقة الخليج من التوترات 

القائمة بني الواليات املتحدة وإيران.
وأظهر التقرير، الذي حصلت »العربي الجديد« على نسخة 
مــنــه، أن الــكــويــتــيــني واملــقــيــمــني اشـــتـــروا نــحــو 4 أطـــنـــان من 
الذهب، خاصة السبائك الخفيفة، بقيمة 165 مليون دوالر، 
وهو ما اعتبره التقرير أعلى حجم شراء للذهب في البالد 

منذ نحو 10 سنوات.
وقال االتحاد إن »السبب الرئيسي لهذا االرتفاع التاريخي 
املواطنني واملقيمني عن  الــى بحث  الــشــراء، يرجع  في حجم 
املالذ اآلمن للسيولة النقدية املتوفرة لديهم، ليكون الذهب 

الخيار األمثل أمام هؤالء لحفظ أموالهم«.
وأشار إلى أن متوسط املحفظة االستثمارية للذين اشتروا 
الذهب خالل مايو/أيار، تراوحت بني 5 آالف دوالر و15 ألف 

دوالر. وبحسب بيانات وزارة التجارة، ارتفعت أسعار الذهب 
خالل ذلك الشهر بنسبة 3 في املائة. وقال رجب حامد، خبير 
املعادن الثمينة لـ«العربي الجديد« إن الذهب يظل استثمارًا 
آمنًا وقت األزمــات، مشيرا إلى أن عدم االستقرار السياسي 
واالقــتــصــادي يعتبر مــن أهــم األســبــاب املــؤثــرة على أسعار 
الصعود  الذهب في  أسعار  استمرار  الذهب. وتوقع حامد، 
خالل العام الجاري 2019، بنسب قد تصل إلى 12 في املائة، 
وذلك في ظل زيــادة الطلب العاملي، نتيجة ضبابية املوقف 

باملنطقة وكذلك التوترات التجارية العاملية.
وتــصــاعــدت الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة بـــني الـــواليـــات املــتــحــدة 
أيــار املاضي، حيث فرضت واشنطن  والصني منذ مايو/ 
قيمته 200  ما  املائة على  رسوما جمركية بنسبة 25 في 
مليار دوالر من السلع الصينية، لترد بكني بفرض رسوم 
جمركية بنسبة 25 في املائة على سلع أميركية بقيمة 60 

مليار دوالر.
ولم تقتصر املواجهة بني الواليات املتحدة والصني، على 
فرض الرسوم الجمركية، وإنما امتدت إلى التضييق على 
العاملي. وقال  االقتصاد  بتأزم  ينذر  ما  الكبرى،  الشركات 

وشــراء  لبيع  املدينة  عــام شركة  مدير  الفيلكاوي،  يعقوب 
املــشــغــوالت الذهبية فــي الــكــويــت: »على الــرغــم مــن ارتفاع 
أسعار الذهب، إال أن حجم املبيعات لم يتراجع، حيث حدث 
العكس في السوق املحلية، فما زالــت عملية شــراء املعدن 
النفيس مستمرة، ليس فقط على السبائك إنما أيضا على 

املشغوالت«.
األفضل من  الوسيلة  الذهب سيظل  أن  الفيلكاوي  وأضــاف 
أنــه استثمار ذات عائد منخفض،  الناحية االدخــاريــة، رغــم 
مشيرا إلى أن هناك إقبال في السوق املحلية على السبائك 

الخفيفة التي تصل أوزانها إلى 250 غرام.
وكــان تقرير صــادر عن وحــدة األبحاث بمجموعة بوسطن 
كونسلتينغ غــروب األميركية، قــد أشــار إلــى ارتــفــاع ثــروات 
إبريل/  نهاية  العام وحتى  بداية  منذ  الخاصة،  الكويتيني 
إلــى 370 مليار دوالر،  املــائــة، لتصل  فــي  نيسان بنسبة 19 
مقارنة مع 310 مليارات دوالر بنهاية 2018. وأظهر التقرير، 
الــذي نشرته »الــعــربــي الــجــديــد« نهاية مــايــو/أيــار املاضي، 
كــان لشريحة األثــريــاء الذين  الــثــروات  أن النمو األكــبــر فــي 

يمتلكون ما يتراوح من 50 إلى 100 مليون دوالر.

العربي الجديد

هوت أسهم شركة جت إيروايز الهندية، التي تساهم 
بــعــد تقرير  كــبــيــرة،  اإلمــاراتــيــة بحصة  االتــحــاد  فيها 
أشار إلى تعثر إنقاذ شركة الطيران، التي اضطرت إلى 

وقف جميع عملياتها قبل شهرين تقريبًا.
وخــســرت أســهــم الــشــركــة 14.8 فــي املــائــة مــن قيمتها، 
أمس الثالثاء، لتصل إلى أدنى مستوى على اإلطالق، 
لــلــطــيــران  مــســجــلــة 106.3 روبــــيــــة. وقــــدمــــت االتــــحــــاد 
اإلماراتية، التي تملك حصة 24 باملائة في جت إيروايز، 
فيما  املــاضــي،  مــايــو/أيــار  فــي  الهندية  للناقلة  عرضا 

أشارت تقارير محلية إلى أن مجموعة هندوجا التي 
تخضع إلدارة عائلية تدرس تقديم عرض آخر إلنقاذ 
الشركة. لكن صحيفة مينت، ذكرت وفق وكالة رويترز، 
أن هندوجا قـــررت وقــف مــفــاوضــات لــشــراء حصة في 
جت، بينما علقت االتحاد خطتها لتعزيز استثمارها. 
ونقلت مينت عن مصدر مطلع، أن مؤسسي هندوجا 
عبروا عن مخاوفهم بشأن تحقيقات حكومية جارية 
بــشــأن جــت وتــقــديــم مقرضني لــدعــاوى إشــهــار إفــالس 
ــم يــتــســن لــهــا  الـــشـــركـــة. وأشــــــــارت رويــــتــــرز إلـــــى انـــــه لــ
الــحــصــول عــلــى تــعــقــيــب مـــن شــركــة االتـــحـــاد لــلــطــيــران 
و»إس.بـــــي.آي كابيتال مــاركــتــس«، وحـــدة بنك الــدولــة 

الــهــنــدي »إس.بــــــي.آي« الــتــي تــشــرف عــلــى بــيــع الناقلة 
املــتــعــثــرة. وخــســرت أســهــم »ِجــــت«، نــحــو 70 فــي املــائــة 
من قيمتها منذ عــام. وكانت الشركة قد قــررت في 17 
إبريل/ نيسان املاضي، تعليق كافة عملياتها الجوية 
بعدما رفض مقرضوها طلبها للحصول على تمويل 
طارئ، األمر الذي أصبح اليوم يهّدد باإلفالس، بينما 

كانت يومًا أكبر شركة طيران خاصة في الهند.
والشركة مثقلة بديون مصرفية فاقت 1.2 مليار دوالر، 
مليون  قــرض بنحو 217  الــحــصــول على  فــي  وفشلت 
دوالر من البنوك في إطار اتفاق إنقاذ تم التوصل إليه 
أواخر مارس/ آذار املاضي. وفي ذروة نشاطها، كانت 

الــشــركــة تشغل أكــثــر مــن 120 طــائــرة وتــســّيــر مــا يزيد 
العام  الــربــع األول مــن  فــي  على 600 رحلة يوميًا. لكن 
رت الشركة التي يعمل فيها نحو 
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16 ألف موظف، إلى إلغاء مئات الرحالت ووقف جميع 
الرحالت املتجهة إلى الخارج، مع نضوب السيولة.

الشركة في األسابيع األخيرة  وفيما تظاهر موظفو 
مــطــالــبــني حــكــومــة بــالدهــم بــالــتــدخــل إلنــقــاذ الــشــركــة 
ومــســتــقــبــل وظــائــفــهــم، قــالــت »ِجــــت« إنــهــا ســتــواصــل 
ــــى إيــــجــــاد مــســتــثــمــر  الـــعـــمـــل مــــع الـــبـــنـــوك وتـــســـعـــى إلـ
مستعد لشراء حصة األغلبية وتحسني وضع الشركة 

املالي والتشغيلي.

جت إيروايز تهوي و»االتحاد« اإلماراتية تعجز عن إنقاذها

قوارب التنين 
تنعش سياحة 

الصين
مهرجان  عطلة  أنعشت 
الــتــنــني الشعبي  قــــوارب 
ــي الــــصــــني الـــســـيـــاحـــة  ــ فـ
الــداخــلــيــة خـــالل الــفــتــرة 
يـــونـــيـــو/  9 إلــــــى   7 ــــن  مـ
حـــــــــــزيـــــــــــران الـــــــــجـــــــــاري، 
ــذلــــك حـــركـــة الــعــبــور  وكــ
ــق  ــ ــر الــــــــــحــــــــــدود وفــ ــ ــبــ ــ عــ
وكالة  أوردتــهــا  بيانات 
أنـــبـــاء الــصــني الــجــديــدة 
»شــــــــيــــــــنــــــــخــــــــوا«، أمــــــس 
ــز عــــدد  ــ ــفـ ــ ــاء. وقـ ــ ــــالثــ ــثــ ــ الــ
ــلــــيــــة،  الـــــــرحـــــــالت الــــعــــائــ
ــــى أســـــــــــاس ســــنــــوي  ــلـ ــ عـ
بــــاملــــائــــة،   130 بـــنـــســـبـــة 
لتقرير صــادر عن  ا 

ً
وفق

خدمات السفر الصينية 
ومــــــنــــــصــــــة الــــــتــــــواصــــــل 
االجــتــمــاعــي مــافــنــغــوو. 
الــثــقــافــة  وزارة  وذكـــــرت 
الــصــني  أن  ــيـــاحـــة  والـــسـ
مــلــيــون   95.98 شـــهـــدت 
ــة خــــالل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــ ــلـ ــ رحـ
إيراداتها  بلغت  العطلة 
يــوان )5.7  39.33 مليار 
كــمــا  دوالر(.  مـــلـــيـــارات 
الــصــني حــوالــي  سجلت 
دخــــــول  مـــــاليـــــني   6.13
وخــــروج عــبــر حــدودهــا 
خـــالل عــطــلــة املــهــرجــان، 
املـــائـــة  فــــي  بــــزيــــادة 6.3 
ــنــــوي،  ــلــــى أســـــــــاس ســ عــ
بيانات مصلحة  حسب 

الدولة للهجرة.

إيران تسعى لحذف الدوالر
وروسيا  إيـــران  بين  المشتركة  التجارة  غرفة  رئيس  قــال 
للجمهورية  الــرئــيــس  الــهــدف  إن  تــيــزهــوش«،  ــادی  »هـ
ــدول األخــــرى الــمــطــلــة على  ــ ــة والـ ــي ــران ــة اإلي ــي ــام اإلس
الـــدوالر.  على  القائمة  الــتــجــارة  إزالـــة  هــو  قــزويــن،   بحر 
الثامن  االجتماع  في  مشاركته  خال  تيزهوش،  وأضــاف 
بحر  على  المطلة  للدول  التجارية  الغرف  لرؤساء  عشر 
مازندران  لمحافظة  التابعة  بابُلسر  مدینة  في  قزوين، 
)شمال إيران(، إن الهدف من حذف الدوالر من المعامات 
المنطقة.  اقتصادات  تقويض  من  الحد  هو  التجارية، 
فوائد  بأي  تعد  لم  الــدوالر  على  القائمة  التجارة  وتابع: 
على المنطقة، مشيرا وفق ما نقلت وكالة الجمهورية 

اإلسامية لألنباء »إرنا« إلى أن إيران وروسيا اتخذتا خطوات 
مؤكدا  الثنائية؛  تجارتهما  من  ــدوالر  ال لحذف  إيجابية 
األخــرى بصورة جــادة مع هذه  الــدول  ضــرورة تعاطي 

القضية لتطوير تجارة منخفضة المخاطر.

قطر تخفض أسعار النفط
أسعار  تراجع  عن  الثاثاء،  أمــس  للبترول،  قطر  أعلنت 
بلغت  بنسبة  الماضي  مايو/أيار  لشهر  القطرية  النفوط 
عليه.  السابق  بالشهر  مقارنة  المائة  في  واحد  من  أكثر 
البري لشهر مايو/ للبترول سعر نفط قطر  وحددت قطر 
أيار عند مستوى 71.05 دوالرًا للبرميل، مقابل 71.95 دوالرًا 
للشهر السابق منخفضا بنحو 1.25 في المائة. كما حددت 

سعر نفط قطر البحري عند 71 دوالرًا للبرميل، مقابل 71.8 
دوالرًا لشهر إبريل/نيسان، بتراجع 1.11 في المائة.

مكاسب محدودة للبورصة المصرية
محدودة،  مكاسب  المصرية  البورصة  مؤشرات  سجلت 
لدى إغاق تعامات، أمس، وسط ترقب لبعض األحداث 
الجوهرية المتعلقة بشركات قيادية في السوق. وارتفع 
المؤشر الرئيسي »إيجي إكس 30« الذي يقيس أداء أنشط 30 
 14206.1 مستوى  إلى  ليصل  المائة،  في   0.4 بنسبة  شركة 
الصغيرة والمتوسطة  األسهم  نقطة، كما صعد مؤشر 
»إيجي إكس 70« بنسبة 0.16 في المائة، وزاد مؤشر »إيجي 

إكس 100« األوسع نطاًقا بنسبة 0.15 في المائة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يتسم سجل استثمارات اإلمارات 
في شركات الطيران بالفشل، فقد 

تكبدت الدولة الخليجية الثرية 
خسائر فادحة تقدر بمليارات 

الدوالرات خالل السنوات األخيرة، 
إما بسبب انهيار أو تعثر شركات 

طيران عاملية كبرى تساهم فيها 
بحصص رئيسية، أو بسبب 
خسائر تتعرض لها شركات 

الطيران املحلية وفي املقدمة 
»االتحاد للطيران«، أو بسبب 

التراجع الحاد في أرباح »طيران 
اإلمارات«. أمس تم اإلعالن عن 

قرب انهيار شركة الطيران 
 Jet »الهندية املتعثرة »ِجت إيروايز
Airways التي تستحوذ االتحاد 
للطيران على حصة رئيسية بها 
تصل إلى 24%، وتكبد سهمها 
لخسائر بلغت 70% خالل سنة 
واحدة، كما قّررت الشركة وقف 

جميع عملياتها للحد من الخسائر. 
وامللفت أن االنهيار السريع للشركة 
الهندية جاء بسبب تراجع الشركة 

اإلماراتية عن ضخ أموال بها.
وفي أغسطس 2017 استيقظ 

العالم على خبر صادم هو إعالن 
»إير برلني«، ثاني أكبر شركة 

طيران أملانية بعد لوفتهانزا، عن 
تقدمها بطلب إلعالن إفالسها، 

وامللفت أن االتحاد للطيران 
املساهم الرئيسي في »إير برلني« 

أغلقت وبشكل مفاجئ صنبور 
الدعم املالي للشركة األملانية. وهو 

األمر الذي دفعها إلى إشهار 
إفالسها. ساعتها أثار توقف 
االتحاد املفاجئ عن مساندة 

»إير برلني« االستغراب، خاصة 
وأن اإلماراتيني وعدوا أثناء زيارة 

أنجيال ميركل لإلمارات باستمرار 
تقديم الدعم املالي. وقيل وقتها 

إن حكومة أبوظبي أرادت بسحب 
دعمها لشركة الطيران معاقبة 

حكومة ميركل، بسبب وقوفها إلى 
جانب قطر في وجه الحصار.

وفي أكتوبر/ تشرين األول 2017 
وضعت شركة طيران أليتاليا 
اإليطالية املتعثرة تحت إدارة 
خاصة، بعد أن بلغت ديونها 

ثالثة مليارات يورو والتزاماتها 
2.3 مليار يورو وأصولها 921 

مليون يورو. وكانت أليتاليا تعاني 
من مشاكل مالية وقامت االتحاد 
بشراء حصص فيها تصل إلى 

ها لم تلتزم بالسداد 
ّ
49%، غير أن

وتركت الشركة تواجه املجهول. 
الخسائر التي تتكبدها اإلمارات 

في شركات الطيران امتدت أيضا 
للشركات املحلية، فشركة فالي 

دبي، سجلت خسائر بلغت قيمتها 
43.54 مليون دوالر في 2018.

وقبل أيام كشفت »طيران 
اإلمارات« اململوكة لحكومة دبي 
عن انخفاض حاد في أرباحها 

الصافية في السنة املالية 2018-
2019. وحسب األرقام تراجع 

صافي أرباح الشركة بنسبة %69. 
أما الخسائر األكبر فكانت من 
نصيب شركة االتحاد للطيران 
التي بلغت خسائرها املتراكمة 

نحو 3.5 مليارات دوالر في العامني 
السابقني. وللحد من هذه الخسائر 

تخطط الشركة لالستغناء عن 
عشرات الطيارين وإلغاء طلبيات 

شراء طائرات جديدة.

اإلمارات والطيران 
واستثمارات 

فاشلة

األربعاء 12  يونيو/ حزيران 2019 م  9  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1745  السنة الخامسة
Wednesday 12 June 2019
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

طرابلس  الليبية  العاصمة  تشهد 
ــة  ــــالد، أزمــ ــبـ ــ ــي الـ وعــــــدة مـــنـــاطـــق فــ
ــار  ــيـ ــتـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــنــــزيــــن وانـ ــبــ فـــــي الــ
يزيد  مــا  يــومــيــًا،  لــســاعــات طويلة  الكهربائي 
ظل  في  للمواطنني  املعيشية  الصعوبات  من 
ارتفاع درجات الحرارة وسخونة املعارك التي 
مناحي  مختلف  على  وأثـــرت  وتيرتها  تــزيــد 
في  للكهرباء  العامة  الشركة  وبـــدأت  الــحــيــاة. 
للمحافظة  األحــمــال،  لتقليل  برنامج  تطبيق 
على سالمة الشبكة، في ظل تزايد االستهالك 
مـــع دخـــــول الـــــــذروة الــصــيــفــيــة والـــلـــجـــوء إلــى 
ــزة الـــتـــكـــيـــيـــف. وقــــــال مــحــمــد  ــهــ ــتــــخــــدام أجــ اســ
التكوري، مدير اإلعالم في شركة الكهرباء في 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« إن هناك 
مساعي لتخفيف العجز القائم في التيار في 
ظل عدم تمكن فرق الصيانة من إصالح بعض 
مناطق جنوب طرابلس بسبب  في  األعــطــاب 
اســتــمــرار االشــتــبــاكــات. ووفــــق بــيــان للشركة 
الــجــديــد« على نسخة منه،  »الــعــربــي  حصلت 
توقفت وحدتان للكهرباء في محطة الزاوية، 
نــحــو  270 ميغاواطًا،  فــقــدان  فــي  مما تسبب 
كــمــا تــوقــفــت وحــــدة ثــالــثــة فــي مــحــطــة جنوب 
طــرابــلــس بـــقـــدرة 90 مــيــغــاواطــًا، مــشــيــرة إلــى 
ضـــعـــف أداء الــشــبــكــة نــتــيــجــة تـــضـــرر بــعــض 
جــراء  الــطــاقــة  لنقل  املهمة  الرئيسة  الــخــطــوط 

االشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.
ــن تــفــاقــم  ــ ــاوف املــــواطــــنــــني مـ ــ ــخـ ــ وتـــتـــعـــاظـــم مـ
املعاناة من قطع الكهرباء مع ارتفاع درجات 
الحرارة لنحو 40 درجة مئوية، فيما طاولت 
ــة عــمــلــيــات تـــوزيـــع الـــوقـــود الــــذي لطاملا  ــ األزمـ
جــرى االعــتــمــاد عليه خــالل الــفــتــرات األخــيــرة 
املــنــزلــيــة، كــبــديــل أســاســي  املـــولـــدات  لتشغيل 
للكهرباء. وتصطف  املتكرر  االنقطاع  في ظل 

في  البنزين  محطات  على  السيارات  طوابير 
طرابلس والعديد من املناطق املجاورة، فيما 
وقــال  األزمـــة.  بإنهاء  الــوفــاق  تعهدت حكومة 
محمد فتح الله، رئيس لجنة الوقود التابعة 
الوطني  الــوفــاق  فــي حكومة  الــطــوارئ  للجنة 
ليبيا«  »أنـــوار  الناقلة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
رســـت فـــي مــيــنــاء طــرابــلــس بــحــمــولــة قــوامــهــا 
35 مليون لتر من البنزين، فيما دخلت ناقلة 
أخــــرى إلـــى مــيــنــاء الـــزاويـــة الــنــفــطــي، لتوفير 
الله،  الــوقــود ملختلف املحطات. وأضــاف فتح 
ــنــــاك مــــن يــشــغــل األزمــــــــات لــلــمــتــاجــرة  أن: »هــ
الجارية  األوضــاع  واستغالل  الليبيني  بقوت 
فــي طــرابــلــس«، مــؤكــدًا أن األزمــــة فــي طريقها 
الوقود  ع 

َّ
وُيـــوز أيــام قليلة.  فــي غضون  للحل 

فــي طــرابــلــس، عــبــر أربـــع شـــركـــات: »الــراحــلــة« 
الطرق  الذهبية« وشركة »خدمات  و»الشرارة 
حدثت 

ُ
است التي  للنفط«،  و»ليبيا  السريعة« 

مطلع عام 2007 ، فيما توجد نحو 30 محطة 
لتوزيع املحروقات.

لتكرير  مــصــاٍف  عــلــى خــمــس  ليبيا  وتــعــتــمــد 
الــنــفــط، ويــغــطــي إنــتــاجــهــا 30 فـــي املـــائـــة من 
احــتــيــاجــات الـــســـوق املــحــلــيــة، بــيــنــمــا تعتمد 
على االســتــيــراد لتغطية 70 فــي املــائــة تقريبًا 
ــتــــاج  مـــــن احــــتــــيــــاجــــات الــــــبــــــالد. وتــــــراجــــــع إنــ

ــدار الــفــتــرة املــاضــيــة لتعمل  املــصــافــي عــلــى مــ
بنصف طاقتها تقريبًا، وفق مصادر نفطية. 
وتـــتـــعـــرض مــنــاطــق جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، منذ 
إلــى هجمات عسكرية من  أكــثــر مــن شــهــريــن، 
قبل قوات تابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر، 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  قــوات  تبادلها  فيما 
املــعــارك  املعترف بها دولــيــا االشــتــبــاك. وأدت 
إلى نزوح أكثر من 80 ألف مواطن من مناطق 
االشــتــبــاكــات، فــضــال عـــن خــســائــر فـــي البنية 
الــتــحــتــيــة وتــدمــيــر مــســاكــن ومــنــشــآت قــّدرهــا 
مراقبون بنحو 5 مليارات دوالر. وقال محمد 
»العربي الجديد«، إن  أحمد، الخبير النفطي لـ
تكرار أزمات الوقود في املدن والقرى الليبية، 
يـــرجـــع إلــــى ســــوء نـــظـــام الـــتـــوزيـــع، فــضــال عن 

تفاقم مشكلة سرقة وتهريب الوقود.
ــن عـــمـــد لــقــطــاع  ــاك تـــخـــريـــب عــ ــنــ وأضــــــــاف »هــ
تــوزيــع املــحــروقــات فــي ليبيا واألمــــور تـــزداد 
ــــام«. وأضــحــت الــخــدمــات  تــرديــا مــع مـــرور األيـ
الــرئــيــســيــة فـــي مــرمــى هــجــمــات قــــوات حفتر، 
األمــــــــر الــــــــذي دفــــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني فائز السراج إلى اإلعــالن في إبريل/
نــيــســان املـــاضـــي عـــن أن بــعــض املــــدن الليبية 
تــشــهــد، بــجــانــب الــهــجــمــات املسلحة »عــدوانــًا 
وتسببت  واملــالــي«.  االقتصادي  الجانب  على 
املنتجات جراء  العديد من  املــعــارك في نقص 
إغــــالق الــكــثــيــر مـــن املــتــاجــر أبـــوابـــهـــا، لترتفع 
أسعار السلع األساسية، فيما تشهد املصارف 
شحا في السيولة النقدية. وخصص املجلس 
شهرين  نحو  قبل  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي 
ملعالجة  دوالر(  مــلــيــار   1.43( ديــنــار  مــلــيــاري 
االشتباكات.  عــن  الناجمة  املعيشية  ــات  األزمـ
ويأتي املبلغ لتوفير احتياجات النازحني من 
بمختلف  املتضررين  املــعــارك وجميع  مــواقــع 
املــنــاطــق، وتــقــديــم الــخــدمــات الــضــروريــة التي 
ــزيـــد املـــعـــارك  تــشــمــل مــســتــلــزمــات الــــعــــالج. وتـ
الـــدائـــرة مــن خــســائــر االقــتــصــاد الــلــيــبــي جــراء 
باألساس وضعف  النفطية  اإليـــرادات  تراجع 
الشرائية للدينار. وتنفق ليبيا سنويًا  القوة 
من  الـــعـــام،  اإلنـــفـــاق  لتغطية  دوالر  مــلــيــار   30
الحد  ويبلغ  ونفقات حكومية،  ورواتـــب  دعــم 
األدنى لألجور 450 دينارا )321 دوالرًا(. فيما 
لليبيا  األجنبي  النقد  احتياطيات  انخفضت 
 ،2018 بــنــهــايــة  دوالر  مــلــيــار   67.5 نــحــو  إلـــى 
مــقــارنــة بــــــ123.5 مــلــيــار دوالر فــي عـــام 2012، 
وفـــق الــبــنــك الـــدولـــي. وفـــي ظــل حــالــة التقشف 
من  ليبيا  واردات  قيمة  تــراجــعــت  الــحــكــومــي، 
)23 مليار  لــيــبــي  ديـــنـــار  مــلــيــار  حـــوالـــي 32.2 
دوالر( عام 2013، إلى 8.1 مليارات دينار )5.8 

مليارات دوالر( عام 2017.

عمان ــ زيد الدبيسية

رفعت الحكومة األردنية، أمس الثالثاء، أسعار بعض املشتقات 
أســبــوعــني على  مــن  أقـــل  النفطية، بنسب مختلفة، وذلـــك بعد 
قرار فرض ضريبة على املحروقات. وارتفع سعر بيع البنزين 
أوكـــتـــان 90 خـــالل الــفــتــرة مــن الـــحـــادي عــشــر إلـــى الــثــالثــني من 
يونيو/حزيران الجاري بمقدار 30 فلسًا )الدينار يساوي ألف 
فلس(، ليصبح 780 فلسا للتر بداًل من 750 فلسا، والبنزين 95 
بمقدار 10 فلوس ليصبح 1010 فلوس للتر بدال من 1000 فلس 
للتر )1.41 دوالر(. كما تقرر رفع سعر مادتي السوالر والكاز 
بمقدار 10 فلسات ليصبح 620 فلسا للتر بدال من 610 فلسات، 
بينما تم اإلبقاء على  أسعار باقي املشتقات النفطية للفترة 
مايو/أيار  نهاية  اإلعـــالن عنها  تم  والتي  الشهر،  من  املتبقية 
املاضي. وكانت الحكومة قد قررت قبل نحو أسبوعني، فرض 
ضريبة على املشتقات النفطية، بنسبة تصل إلى 100 في املائة، 
بهدف تثبيت إيـــرادات الخزينة العامة للدولة من املحروقات، 
النفط  والتي كانت تتغير بحسب انخفاض أو ارتفاع أسعار 

محليًا، تبعًا ملتغيرات األسعار العاملية.
وأثار ذلك القرار انتقادات واسعة من قبل مختصني في الشأن 
أنـــه يــحــّمــل املستهلكني  الـــذيـــن رأوا  االقـــتـــصـــادي، واملـــواطـــنـــني 
ــاج بــالــنــســبــة إلــــى مختلف  ــتــ أعـــبـــاء كـــبـــيـــرة، ويـــزيـــد كــلــف اإلنــ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة. وكــانــت الــحــكــومــة قــد حــــررت أســعــار 
 ،2012 الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  ابــتــداًء  النفطية  املشتقات 
وتخضع للتسعير الشهري بحسب املتغيرات التي تطرأ على 
األسعار عامليًا. وال تزال تسعيرة املشتقات النفطية تثير جداًل 
وتساؤالت عديدة، لكونها من وجهة نظر مختصني ال تعكس 
السوق  الخام واملحروقات في  النفط  الحقيقي ألسعار  الواقع 
الدولية. وقال حسام عايش الخبير االقتصادي في تصريحات 
»العربي الجديد« إن الضريبة املفروضة على الوقود،  سابقة لـ

ستتسبب فــي زيــــادة حـــدة االحــتــقــان الشعبي ضــد الحكومة، 
وربما تؤدي إلى عودة االحتجاجات إلى الشارع.

األردنــيــني ضغوطا معيشية متزايدة، في  الكثير من  ويعاني 
ظل تزايد الغالء وتراجع القدرة الشرائية. وكان صندوق النقد 
الدولي قد ألزم الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، في إطار 
ما يعرف ببرنامج اإلصالح االقتصادي املتفق عليه قبل نحو 
ثالث سنوات، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام املاضي 
2018، ورفع ضريبة املبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، 
باإلضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يسمح بتوسيع 

قاعدة الخاضعني للضريبة.
وشــهــد األردن، فــي مــايــو/أيــار مــن الــعــام املــاضــي، احتجاجات 
عمت جميع أرجاء البالد رفضا للسياسات االقتصادية، انتهت 
بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني امللقي. لكن الشارع ما زال 
يشهد حراكًا واحتجاجات من أجل تحسني الظروف املعيشية 
والتشغيل، وسط تصاعد املطالب بإقالة حكومة الرزاز. وتقول 
إلــى الحد من تداعيات الغالء.  الحكومة األردنــيــة إنها تسعى 
وكشفت نهاية مايو/أيار املاضي، عن تفاصيل االستراتيجية 
الوطنية للحماية االجتماعية 2019-2025. وقال رئيس الوزراء 
عمر الرزاز خالل إطالق االستراتيجية إنه سيتم تعزيز منظومة 
الحماية لنحو 25 ألف أسرة من خالل دعم نقدي مباشر، و50 
ألف أسرة من خالل التأمني الصحي، و5 آالف أسرة من مشاريع 
توفير الطاقة، و10 آالف أســرة من خــالل دعــم النقل، و50 ألف 
أسرة من برنامج التغذية املدرسية. ووفق وزيرة الدولة لشؤون 
األردنـــيـــة جمانة غنيمات،  الحكومة  بــاســم  والــنــاطــقــة  اإلعــــالم 
نهاية الشهر املــاضــي، فـــإن عـــدد الــفــقــراء فــي الــبــالد يصل إلى 
»العربي  مليون مواطن. وقال الخبير االقتصادي أحمد عوض لـ
الجديد« إن تفاقم مشكلة الفقر يعود إلى الزيادة الكبيرة التي 
طرأت على  األسعار والخدمات، وكذلك إلغاء الدعم الذي كان 

يقدم لبعض السلع مثل الخبز واملحروقات.

أزمتا وقود وكهرباء تزيدان 
معاناة الليبيين مع الحرب

رفع أسعار الوقود يزيد الغالء )Getty(معاناة من قطع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة لنحو 40 درجة )محمود تركية/فرانس برس(

األردن يرفع أسعار الوقود 
بعد فرض ضريبة جديدة

تجددت أزمة الوقود 
في العاصمة الليبية 

طرابلس وعدة مناطق 
بالباد، بالتزامن مع 

انقطاع الكهرباء لساعات 
طويلة، ما يزيد من معاناة 

المواطنين في ظل 
سخونة الجو والمعارك

أرمينيا تدعو القطريين 
لالستثمار

دعا الرئيس األرميني أرمني ساركسيان، 
رجال األعمال القطريني، إلى دراسة الفرص 

االستثمارية املتاحة في أرمينيا وتوجيه 
استثماراتهم إليها. وأشار ساركسيان، 

خالل استقباله عضو مجلس إدارة 
غرفة قطر محمد بن أحمد العبيدلي، 

إلى تطلع أرمينيا لتعزيز االستثمارات 
القطرية خصوصا في املجاالت التجارية. 

وشارك العبيدلي ممثال لغرفة قطر في 
فعاليات قمة العقول التي عقدت في مدينة 
ديليجان األرمينية خالل الفترة من 7 إلى 
9 يونيو/حزيران الجاري بحضور رئيس 
جمهورية أرمينيا، وممثلني عن 27 دولة. 
وقال العبيدلي في تصريحات صحافية، 
وفق بيان لغرفة قطر، أمس الثالثاء، إنه 

سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال 
األعمال القطريني إلى أرمينيا العام املقبل 

الستكشاف فرص االستثمار املتاحة. 
وأشار إلى أن قوانني االستثمار في أرمينيا 

مشجعة ومحفزة لالستثمار، الفتا إلى 
أن الدولة شهدت في السنوات األخيرة 

تطورًا في املجاالت االقتصادية، خصوصا 
مع عودة العديد من املهاجرين األرمن 

لالستثمار في بلدهم، مما خلق العديد من 
الفرص في مختلف القطاعات. 

محادثات عراقية مع روسيا 
الستيراد القمح 

قال هيثم جميل الخشالي وكيل وزارة 
التجارة العراقية، إن العراق ال يزال يجري 

مباحثات مع روسيا حول واردات قمح 
محتملة، وربما يستغرق األمر أشهرا قبل 

إعالن أي نتيجة. وأضاف الخشالي وفق 
رويترز، أمس الثالثاء: »حتى اآلن، ال نستطيع 

أن نقول ما إذا كنا سنشتري أم ال، يعتمد 
األمر على النتائج«، مشيرا إلى أن مجموعة 

فنية من متخصصني عراقيني يدرسون 
املسألة. وتابع على هامش مؤتمر مجلس 

الحبوب العاملي في لندن »سيستغرق األمر 
بعض الوقت... ربما عدة أشهر«.

ارتفاع بورصة الكويت
ارتفع املؤشر العام لبورصة الكويت بنهاية 

تداوالت، أمس الثالثاء، بنسبة 0.62 في 
املائة، مكتسبا 36.4 نقطة ليغلق عند 
مستوى 5917.3 نقطة. وبلغت كمية 

تداوالت املؤشر 192.6 مليون سهم تمت 
من خالل 7810 صفقات بقيمة 45 مليون 

دينار )153 مليون دوالر(.

تسهيالت ماليزية للمستثمرين
قال رئيس الوزراء املاليزي مهاتير محمد، 

إن الحكومة ستخفض عدد إجراءات طلبات 
االستثمارات، لتسريع الحصول على املوافقة 

من أجل تعزيز النمو االقتصادي. وأضاف 
محمد للصحافيني عقب ترؤسه اجتماع 

مجلس العمل االقتصادي، أمس الثالثاء، أن 
الحكومة كشفت أن التجار واملستثمرين 

 
ً
يواجهون صعوبات باالستثمارات، نتيجة

إجراءات طويلة ألجل الحصول على املوافقة. 
وأوضح أن هناك ما يصل إلى 60 عملية من 
أجل نيل املوافقة مثل طلبات مشروع البناء، 

الفتا وفق وكالة األنباء الوطنية املاليزية 
»برناما« إلى أنه تم توجيه األمني العام 

للحكومة إسماعيل بكر، لدراسة وتقليص 
عدد اإلجراءات وكذلك الوكاالت املعنية 

لتدقيق مقترحات االستثمارات. وتابع أن 
هذا سيقلل من الوقت املستغرق للموافقة 
على الطلبات في قطاعي الصناعي والبناء.

تشجيع كوري للشركات 
الناشئة

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن 
بالده تتعاون مع فنلندا، لتشجيع الشركات 
الناشئة املبتكرة ومواكبة الثورة الصناعية 

الرابعة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية. 
جاءت تصريحات الرئيس الكوري، أمس 

الثالثاء، خالل منتدى في العاصمة الفنلدية 
هلسنكي، حول الشركات الناشئة في 

كوريا الجنوبية وفنلندا، ضم مئات الرؤساء 
التنفيذيني وممثلي شركات التكنولوجيا 

الذكية العاملة في البلدين. وقال مون، وفق 
وكالة يونهاب الكورية، أمس الثالثاء، إن 

الجانبني سيقومان بتعزيز التعاون الثنائي 
إلنشاء »نظام بيئي للشركات الناشئة« 

موجه نحو االبتكار. ووقع البلدان مذكرة 
تفاهم للعمل على تشجيع الشركات الناشئة 
والشركات الصغيرة واملتوسطة. وقال مون 
»ستوقع املؤسسات العامة في كال البلدين 

اليوم أيضا مذكرة تفاهم حول إنشاء 
صندوق استثماري مشترك«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

80
أدت المعارك إلى نزوح أكثر 
ــف مــواطــن من  أل مــن 80 
وفق  االشتباكات،  مناطق 
حكومة  فــي  مسؤولين 
الوفاق الوطني، فضا عن  
التحتية  البنية  في  خسائر 
ومنشآت  مساكن  وتدمير 
 5 بنحو  مراقبون  قــّدرهــا 

مليارات دوالر.

تقارير عربية

طاقةتقرير

والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  بـــدأت 
فـــي ســلــطــنــة ُعـــمـــان، فـــي تطبيق 
للمستثمرين،  جديدة  تسهيالت 
حيث سمحت بتسجيل شركات 
ــد إلـــكـــتـــرونـــيـــا  ــ ــواحـ ــ الـــشـــخـــص الـ
عــبــر نــظــام »اســتــثــمــر بــســهــولــة« 
معامالت  لتسهيل  يــهــدف  الـــذي 
املــــســــتــــثــــمــــريــــن مـــــــع الــــجــــهــــات 
الحكومية. وقال سعيد بن جمعه 
السلماني، أمني السجل التجاري 
في وزارة التجارة والصناعة، إن 
تعتبر  الــواحــد،  الشخص  شركة 
ــن أنــــــواع الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة  مـ
الــجــديــدة، وهـــي شــركــة مــحــدودة 
مــالــهــا  يــمــتــلــك رأس  املـــســـؤولـــيـــة 
طبيعي  واحـــد  شخص  بالكامل 
أنــه ال يجوز  اعتباري، مؤكدا  أو 
ــثــــر مــن  ــيـــس أكــ لــلــشــخــص تـــأسـ

شركة من هذا النوع.
وأشـــــار الــســلــمــانــي، وفــــق وكــالــة 
الــثــالثــاء،  أمــس  العمانية،  األنــبــاء 
إلـــى أنـــه يــشــتــرط تــعــيــني مــراقــب 
حسابات في حالة كان رأس مال 
الــشــركــة أكــثــر مــن 50 ألــف ريــال 

ُعماني )130 ألف دوالر(.

تسهيالت 
ُعمانية 

تونس ـ إيمان الحامدي

تــســعــى تــونــس إلـــى الــحــد مــن غــســل األمــــوال 
ــص من 

ّ
ــدة تــقــل ــديـ عــبــر تــطــبــيــق إجــــــــراءات جـ

تداول النقود في األسواق واملعامالت، حيث 
ــران الـــجـــاري في  ــزيـ بــــدأت مــطــلــع يــونــيــو/ حـ
ترشيد تداول األموال نقدًا في املعامالت التي 
تتجاوز قيمتها 5 آالف دينار )1600 دوالر(، 
البرملان  أقرها  التي  املــوازنــة  تطبيقًا ألحكام 
قبل سبعة أشهر. وبمقتضى اإلجراء الجديد 
ستمنع كل الخدمات والعقود املتعلقة ببيع 
الــعــقــارات أو األصــــول الــتــجــاريــة أو وســائــل 
الــنــقــل الــتــي تقتضي تــعــامــالت مــالــيــة نقدية 
وتــحــويــلــهــا نـــحـــو مـــعـــامـــالت مـــالـــيـــة رقــمــيــة 

ــتـــداول  ــال الـــســـائـــل املـ ــ )إلـــكـــتـــرونـــيـــة( لــكــبــح املـ
خــــــارج املــــصــــارف والــتــضــيــيــق عـــلـــى مــنــافــذ 
تبييض األموال. ويمثل املال السائل املتداول 
خارج املصارف ومنافذ تبييض األموال من 
أبــــرز مــشــاكــل االقـــتـــصـــاد الــتــونــســي بحسب 
مــخــتــصــني فـــي الـــشـــأن املـــالـــي الـــذيـــن طــالــبــوا 

بضرورة اإلسراع إلى االنتقال إلى التعامالت 
النقدية  الــتــداوالت  وتقليص  الرقمية  املالية 

للحد من توسع االقتصاد املوازي.
تــونــس على  فــي  االقــتــصــاديــني  يتفق معظم 
أهــمــيــة الـــحـــّد مـــن تـــوّســـع الـــســـوق الـــســـوداء 
لــلــعــمــالت نــظــرًا لــتــداعــيــاتــهــا الــوخــيــمــة على 
مـــســـتـــوى تــقــلــيــص حـــجـــم الــعــمــلــة املـــتـــداولـــة 

وزيادة معدل التضخم.
وفي وقت سابق، قّدر محافظ البنك املركزي 
ــــوال  ــروان الــعــبــاســي حــجــم األمـ ــ الــتــونــســي مــ
املــتــداولــة خـــارج املــصــارف بنحو 4 مليارات 
دينار )1.33 مليار دوالر(، نصفها يتم تداوله 

باملناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر.
ويعتبر الخبير االقتصادي بلحسن الزمني 

املالية  الرقمنة  إلى مرحلة  التدريجي  املــرور 
تبييض  يــقــاوم  كبلد  تــونــس  لــصــورة  مهمًا 
األموال ويسعى لكبح السوق السوداء، مؤكدًا 
أن األفراد والشركات بحاجة إلى التعامل في 

سوق مالية متطورة وأكثر مرونة.
»العربي الجديد«  وقال الزمني في تصريح لـ
ــارج الــجــهــاز  ــ إن تــضــخــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة خـ
املاضية  السنوات  الرسمي تسبب في  املالي 
في شح السيولة باملصارف وأثر على تمويل 

املشاريع االقتصادية واالستثمار.
بالتدرج  الحكومة مطالبة  أن  الزمني  ويــرى 
نــحــو الــحــد مـــن الـــتـــداول الــنــقــدي بـــإجـــراءات 
إضــافــيــة وتــشــجــيــعــات عــلــى تــوســعــة قــاعــدة 
مع  بالتنسيق  االئــتــمــان  بــطــاقــات  استعمال 
جامعة املصارف بهدف زيادة السيولة داخل 
الــجــهــاز املــصــرفــي والــحــد مــن كــل املــعــامــالت 
التي يمكن أن تكون بوابة نحو غسيل األموال 
الــعــقــارات،  بــاقــتــنــاء  وخــاصــة مــنــهــا املتعلقة 
حسب قوله. وقال إن شّح السيولة سيساهم 
إعــادة  إلــى  القطاع املصرفي  في تزايد لجوء 
التمويل مــن املــصــرف املــركــزي ويــرفــع نسب 
الــفــائــدة عــلــى الـــقـــروض املــوجــهــة لالقتصاد 
والعائالت فيما يخفي املهربون أموااًل طائلة 

تظل خارج دائرة املراقبة والضرائب.
ورغم أن التصريحات الرسمية ال تكشف عن 
خارطة التعامل النقدي املكثف إال أن دراسات 
مختصة قام بها جامعيون تونسيون أكدت 
وجــــود مــبــالــغ كــبــيــرة مــن الــنــقــد فــي املــنــاطــق 
الــحــدوديــة، وخــاصــة جــنــوب الـــبـــالد، وتــأتــي 

أساسًا من ريع االتجار في املواد املهربة.
املناطق  فــي  بــكــثــرة  العملة  تــجــارة  وتنتشر 
الـــحـــدوديـــة مـــع لــيــبــيــا والـــجـــزائـــر، خصوصًا 
الصرافة  الــبــالد، حيث توجد مكاتب  جنوب 
»غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة« وتـــنـــافـــس املــــصــــارف في 
مــخــتــلــف نــشــاطــات الـــصـــرف. ويــنــاهــز حجم 
الصرافة  في مكاتب  للعملة  اليومي  التداول 
 1.33( دينار  4 ماليني  لوحدها  بنقردان  في 
مليون دوالر( وفــق دراســة مختصة أجراها 

أستاذ االقتصاد محمد الهدار. 
ويفيد خبير في العقارات، فضل عدم الكشف 
»العربي الــجــديــد«، أن جــزءًا من  عــن اســمــه، لـ

إلى  الحدودية ينقل  املــدن  املتداول في  النقد 
تبييضه  ويــقــع  الساحلية  واملـــدن  العاصمة 
اقــتــنــاء عـــقـــارات، وخــاصــة منها املقاهي  فــي 
الـــفـــاخـــرة والـــشـــقـــق، مـــا يــفــســر الـــقـــفـــزات غير 
املــســبــوقــة الــتــي شــهــدتــهــا أســـعـــار الــعــقــارات 
واألراضي املخصصة للبناء في هذه املناطق.
ــــوال تنقل فــي أكــيــاس وأن  وأضــــاف أن األمـ
أصحابها يقتنون معدات الحتساب املبالغ 
على غرار اآلالت املعتمدة في البنوك، مشيرا 
إلى أن اإلجــراء الحكومي الجديد سيضيق 
ــة الـــنـــقـــد واألمــــــــــــوال الـــســـائـــلـــة  ــركــ دائـــــــــرة حــ
ويــضــعــف مـــن تـــداولـــهـــا مـــا يــدفــع مكتنزي 
ــــى بـــحـــث تـــســـويـــات مــــع املـــصـــارف  الـــنـــقـــد إلـ
ــيـــده. في  ــأكـ حــتــى ال تــفــقــد قــيــمــتــهــا وفــــق تـ
االقــتــصــادي صــادق  الخبير  يحّمل  املقابل، 
الــصــرف فــي تونس جــزءًا  جبنون منظومة 
من مسؤولية توسع دائرة التداول النقدي، 
 ظاهرة السوق املوازية سببها 

ّ
مشيرًا إلى أن

إحداثها  تــم  التي  الــصــرف  منظومة  س 
ّ
تكل

منذ 1976، والتي تمنع املواطنني من امتالك 
حسابات بالعملة الصعبة.

»العربي الجديد«،  ولفت جبنون، في حديثه لـ
إلى أن السوق املوازية تعتبر أكثر تنافسية 
مــن الــســوق الــرســمــيــة، مستندًا فــي ذلـــك إلــى 
بيانات مؤسسة التراث األميركي التي تشير 
إلــى تراجع تونس إلــى املركز 125 في مجال 

الحريات االقتصادية وحرية نقل العملة.
وال يتوقع جبنون نتائج مهمة من اإلجراء 
الحكومي بترشيد تــداول النقد بالرغم من 
الــعــقــوبــات الــتــي ســتــفــرض عــلــى املخالفني، 
نظرًا إلى ضعف التغطية املصرفية، مشيرًا 
إلى أن دراسات مختصة أكدت أن 2.4 مليون 
لــديــهــم حــســابــات مصرفية  تــونــســي ليست 

وال بريدية.
وكشفت دراسة ميدانية حول االندماج املالي 
نــهــايــة مــايــو/ أيــــار، أجــراهــا مكتب دراســـات 
مــخــتــص لــصــالــح الــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي 
االستثمار  بنك  إدارة  تحت  املــالــيــة،  ووزارة 
األوروبــــــــــــي؛ ضـــعـــف تـــعـــامـــالت الــتــونــســيــني 
مــع األجـــهـــزة املــالــيــة الــرســمــيــة، مــن مــصــارف 

ومؤسسات القرض والتأمينات والبريد.

مخاوف من السيارات المستعملةتونس تطارد األموال المشبوهة عبر كبح تداول النقد

تونس تسعى إلى تقليل المال المتداول خارج المصارف )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــي  فـــصـــلـــت الــــحــــكــــومــ
املستعملة،  الــســيــارات  اســتــيــراد  مــلــف 
رسميا،  وارداتـــهـــا  تحرير  قـــررت  حيث 
ــبـــون بــأنــهــا  ــراقـ فـــي خـــطـــوة وصــفــهــا مـ
تستهدف استرضاء الشارع الجزائري 
وامـــتـــصـــاص غــضــب الـــحـــراك الــشــعــبــي 
املتواصل. وفي املقابل، تخوف محللو 
اقــتــصــاد مــن أن يفتح هــذا الــقــرار باًبا 
ــــدا عــلــى الـــفـــســـاد فـــي حــــال غــيــاب  ــدًي جــ

الرقابة الحكومية.
وهــذا القرار من شأنه أن يرجع بعض 
األمـــــل لــلــجــزائــريــني فـــي شـــــراء ســيــارة 
ــاســــب قـــــدراتـــــهـــــم املـــــالـــــيـــــة، بـــعـــدمـــا  ــنــ تــ
أرهقتهم األسعار املرتفعة بشكل مبالغ 

فيه للسيارات املجمعة محليا.
ــتــــي حــصــلــت  وحــــســــب املــــعــــلــــومــــات الــ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مصدر 
استيراد  تحرير  »ملف  فــإن  حكومي، 
السيارات املستعملة جاهز منذ 2016، 
الـــتـــجـــارة األســبــق  إال أن وفـــــاة وزيـــــر 
ــلــــف، أدخــــل  بــخــتــي بـــلـــعـــايـــب، مـــعـــد املــ

املشروع أدراج الحكومة«.
وحـــــســـــب املـــــــصـــــــدر، فــــــــإن »عـــمـــلـــيـــات 
ــيــــــــراد ســــتــــمــــس الــــــســــــيــــــارات  ــتــــــ االســــــ
املستعملة ألقل من 3 سنوات، على أن 
يــســتــورد كــل جــزائــري ســيــارة واحـــدة 
بــني 3 إلـــى 5 ســنــوات، ويــجــب أن تتم 
بالعملة  بنكي  حــســاب  عــبــر  العملية 
ــــني تـــصـــل الــــرســــوم  ــــي حـ الـــصـــعـــبـــة، فـ
الجمركية إلى 50 باملائة وتقل الرسوم 

كلما قل سعر الشراء«.
وأثــــــــــار إعــــــــالن حــــكــــومــــة نـــــــور الــــديــــن 
إلــى استيراد  بــالــعــودة  بــدوي املؤقتة 
السيارات املستعملة بعد 13 عاًما من 
الحظر، الكثير من الجدل والتساؤالت 
حـــول خلفيات هـــذا الــقــرار فــي الــوقــت 
البالد حراًكا  الــذي تشهد فيه  الراهن 
شعبًيا يــدعــو إلــى رحــيــل رمـــوز نظام 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 

الــــــــــذي أطــــــاحــــــت بــــــه االحــــتــــجــــاجــــات 
الساخطة.

ــات نـــظـــر املـــراقـــبـــني  ــ ــهـ ــ وانـــقـــســـمـــت وجـ
بـــني الـــرؤيـــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــذرة من 
االقتصاد  على  الــقــرار  هــذا  انعكاسات 
الـــــــجـــــــزائـــــــري واألســـــــــــــــــواق الــــداخــــلــــيــــة 
لــلــســيــارات، وبـــني الــتــشــكــيــك فـــي نــوايــا 
الــحــكــومــة الــتــي تــرغــب فــي كــســب رضــا 

الشارع الغاضب.
جـــمـــال  االقـــــتـــــصـــــادي  الـــخـــبـــيـــر  ورأى 
نـــور الــديــن أن فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي 
له  أن يكون  »القرار يمكن  أن  الجديد«، 
بعد ســيــاســي، فــي هــذا الــتــوقــيــت، فمع 
تقديم  الحكومة  تريد  الــحــراك  تــواصــل 
ــزائـــري،  هـــديـــة مــســمــومــة لــلــشــعــب الـــجـ
لــعــلــهــا تــكــســب شــيــئــا مــــن املــصــداقــيــة 
عــنــده، وهـــي تعلم أن مــصــانــع تجميع 
االحــتــجــاج على  يمكنها  ال  الــســيــارات 
الــــقــــرار، كــونــهــا تــحــت مــجــهــر الــقــضــاء 
الــذي يحقق مع مالكها في  الجزائري، 
قــضــايــا تــهــريــب األمــــــوال وغــيــرهــا من 

الشبهات املالية«.
وكــانــت الــجــزائــر قــد اســـتـــوردت السنة 
املاضية بما قيمته 3.2 مليارات دوالر 
ملصانع  املوجهة  السيارات  هياكل  من 
البالد،  في  املعتمدة  السيارات  تجميع 
والتي بلغ عددها 6 مصانع، وهو رقم 
أحرج الحكومة الجزائرية التي روجت 
ستساهم  أنها  على  التجميع  ملصانع 
في كبح فاتورة واردات السيارات، وهو 

ما لم يحدث، حيث استقرت الواردات.
ـــاءت مــصــانــع تــجــمــيــع الــســيــارات  وجــ
فـــي قــلــب الــعــديــد مـــن الــفــضــائــح الــتــي 
شغلت الشارع الجزائري في السنوات 
املاضية، بــدأت مــع تسريب صــور من 
ميناء الجزائر لسيارات شبه مركبة ال 
موجهة  كانت  العجالت،  إال  تنقصها 
في  املعتمدة  التجميع  مصانع  ألحــد 

البالد. 
أما الفضيحة األخرى فكانت متعلقة 
الـــحـــكـــومـــة أن  بــــاألســــعــــار، إذ كــشــفــت 

أســعــار الــســيــارات املجمعة فــي البالد 
ــات  ــعــــالمــ ــل الــ ــبــ ــن قــ ــ ــــعــــلــــن عـــنـــهـــا مــ

ُ
امل

تلك  بكثير  تفوق  املعتمدة،  التجارية 
الــتــي تــســتــورد مــجــمــعــة مـــن الـــخـــارج، 
ويبلغ الفارق 500 ألف دينار جزائري 
بــعــض  ــــي  فـ ــل  ويــــصــ دوالر(،   4900(
األحيان إلى أكثر من مليون دينار )10 

آالف دوالر(.
تـــجـــمـــيـــع  مـــــصـــــانـــــع  عــــــــــدد  أن  يــــــذكــــــر 
الــجــزائــر يبلغ  فــي  الــســيــارات املعتمدة 
»ريــنــو«  لعالمات  تابعة  وهــي  خمسة، 
ــداي«  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة و«كــــــيــــــا« و«هــ
إلى  باإلضافة  الجنوبيتني،  الكوريتني 
و«ســوزوكــي«  األملــانــيــة  »فولكسفاغن« 
ــزت فــيــه  ــ ــجـ ــ ــي وقــــــــت حـ ــ الــــيــــابــــانــــيــــة، فــ
ــــني إضــــافــــيــــتــــني؛  ــتـ ــ ــــصـ ــة رخـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
واألخـــرى  الفرنسية  لـــ«بــيــجــو«  واحــــدة 

لـ«نيسان« اليابانية.
ــــق عــبــد  ــبـ ــ ــة األسـ ــيــ ــالــ ــشــــف وزيــــــــر املــ وكــ
ــيــــراد  ــتــ ــــن خـــالـــفـــة أن »اســ الــــرحــــمــــان بـ
ستعملة سابقا كان يطرح 

ُ
السيارات امل

عــديــد املــشــاكــل عــلــى مــســتــوى املــراقــبــة، 
فـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الــــســــيــــارات املــســتــعــمــلــة 
تــم اســتــيــرادهــا فــي املاضي  املغشوشة 
وعــجــزت أجــهــزة الــجــمــارك عــن إحــبــاط 
دخولها للجزائر، وهذه النقطة ال تزال 

مطروحة«.
ومن الناحية املالية رأى بن خالفة في 
أن »فتح  الجديد«،  لـ«العربي  تصريح 
املستعملة  الـــســـيـــارات  اســتــيــراد  بـــاب 
سيرفع الطلب على العمالت األجنبية 
املــوازيــة للعملة الصعبة،  الــســوق  فــي 
فــالــحــكــومــة تـــرفـــض بــيــع الــعــمــلــة في 
يــشــتــري ســيــارة  أن  أراد  ملـــن  الـــبـــنـــوك 
الــخــارج، وبالتالي هي  مستعملة من 
تدفع املــواطــن نحو األســـواق املــوازيــة 
العمالت، وقد يتسبب ذلك في  لشراء 
ارتفاع الفت، خاصة للعملة األوروبية 
ــورو( مــقــابــل الـــديـــنـــار،  ــ ــيـ ــ ــدة )الـ املــــوحــ
وهـــذه مــن الــنــقــاط الــتــي تبقى ســوداء 

في هذا امللف«.

الجزائرمصارف

المركزي يقدر األموال 
المتداولة خارج المصارف 

بنحو 1.33 مليار دوالر
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يتجه التجار ومصارف االستثمار 
لــلــمــضــاربــة عــلــى العملة  الــعــاملــيــة 
السويسرية التي يرون أنها األوفر 
الجاري. وذلك  العام  الصعود خالل  حظًا في 
بــســبــب احــتــمــاالت لــجــوء املـــصـــارف املــركــزيــة 
ــا مــجــلــس االحـــتـــيـــاط  ــهــ الـــعـــاملـــيـــة وعـــلـــى رأســ
الــفــيــدرالــي »الــبــنــك املـــركـــزي األمـــيـــركـــي«، إلــى 
وتطبيق  الـــدوالر  على  الفائدة  أسعار  خفض 
سياسات نقدية أخرى مرنة ملساعدة بلدانها 

على النمو االقتصادي.
يحدث ذلــك في وقــت تعيش فيه االقتصادات 
ــزاع الـــتـــجـــاري  ــ ــنـ ــ ــًا بـــســـبـــب الـ ــاكــ ــبــ الـــكـــبـــرى ارتــ
املــتــصــاعــد بــني أمــيــركــا والـــصـــني، والــتــوتــرات 
ــا عـــلـــى الــنــمــو  ــهـ ــاتـ ــيـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة وتـــداعـ

ــة.  ــيـ ــاملـ ــعـ االقـــــتـــــصـــــادي وأســـــــــــواق الـــــصـــــرف الـ
ــن تــدفــق  وتــســتــفــيــد الــعــمــلــة الـــســـويـــســـريـــة مــ
ــات  الـــثـــروات عــلــى مــصــارفــهــا فــي أوقــــات األزمـ

بسبب حيادها الــســيــاســي.  فــي هــذا الــصــدد، 
يرى مصرف »جي بي مورغان« االستثماري 
األميركي، أن الفرنك السويسري كان األفضل 
أداًء خالل دورات خفض الفائدة على الدوالر 
وغــيــره مــن الــعــمــالت الــرئــيــســيــة فــي الــســابــق، 
ــذا األداء  ــ ــتـــكـــرار هـ ــتـــمـــال كــبــيــر لـ ــالـــك احـ ــنـ وهـ
خــــالل دورة خــفــض الـــفـــائـــدة املــتــوقــعــة خــالل 
العام الجاري. ودفــع ذلك »جي بي مورغان«، 
املصرف األكبر في الواليات املتحدة، إلى رفع 
تــوقــعــاتــه لــســعــر صــــرف الــفــرنــك الــســويــســري 
في تقريره يوم االثنني. وقــال محلل العمالت 
ــــي الـــتـــقـــريـــر،  بــــاملــــصــــرف، بــــــول مـــيـــغـــيـــســـي، فـ
»انخفاض النمو االقتصادي العاملي ومخاطر 
ــفــــرنــــك الـــســـويـــســـري  ــعـــان الــ األســــــــــواق ســـيـــدفـ
لالرتفاع بمعدالت حادة«. وحسب ميغيسي، 
ــإن الــفــرنــك الــســويــســري ســيــرتــفــع إلـــى 0.95  فـ
مــقــابــل الـــــدوالر خـــالل الــعــام الـــجـــاري وبــدايــة 

العام املقبل.
وإذا حدث هذا فسيكون هذا السعر أقوى سعر 
ــارس/آذار  مــ منذ  السويسرية  للعملة  صــرف 
املاضي. وحسب مضاربات العقود املستقبلية 
في أسواق الصرف، فإن املضاربني، يعتقدون 
أن سعر الفائدة األميركية سينخفض بنسبة 

78 نقطة أساس خالل الـ 12 شهرًا املقبلة. 
ومعروف أن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يرغب في استخدام الــدوالر كسالح فعال في 

مخاطر 
أسواق الصرف

مراكز التسوق 
وسط كبرى 

المدن السويسرية 
)Getty( جنيف

قوة  سيزداد  السويسري  الفرنك  أن  مورغان«،  بي  »جي  مصرف  يرى 
خفض  من  مستفيدًا  الجاري،  العام  خالل  الرئيسية  العمالت  مقابل 
والبيانات  الجيوسياسي  والتوتر  التجارية  والنزاعات  العالمية  الفائدة 

االقتصادية القوية ألداء االقتصاد السويسري

سويسرا تستفيد من 
حيادها السياسي لجذب 

الثروات أثناء األزمات

االستثمارات الصينية في 
أميركا تتعرض لمضايقات 

وتتكبد خسائر

أوروبا تتخوف من صعود 
جونسون إلى رئاسة 

الوزراء وعرقلة بريكست

4 عوامل 
تجذب المضاربين 

إلى الفرنك 
السويسري

)Getty( ترامب يتخوف من التجسس الصيني على صناعاته الدفاعية)Getty( تظاهرات سابقة ضد بريكست في لندن

بكين ـ العربي الجديد

املالية  السياسة  وصناع  املستثمرون  يترقب 
واالقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم الــلــقــاء املــرتــقــب بني 
الرئيسني، األميركي دونالد ترامب والصيني 
شــــي جــــني بــيــنــغ خـــــالل قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي 
ــاكـــا  ســتــعــقــد نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر فــــي مـــديـــنـــة أوسـ
اليابانية، ملعرفة اتجاه الحرب التجارية بني 
أكبر اقتصادين في العالم، وعما إذا كان هذا 
اللقاء الذي لم يؤكد بعد سيعمل على تهدئة 
التصعيد  أنــه سيزيد من  أو  التجاري  الــنــزاع 
الــــتــــجــــاري. ويــــهــــدد الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري الــنــمــو 
االقتصادي العاملي، ويدفع أسعار العديد من 
السلع الرئيسية للهبوط وعلى رأسها النفط. 
وحــتــى اآلن ال تــوجــد تــأكــيــدات رسمية تجزم 
تثار  التي  التكهنات  رغــم  سيعقد  اللقاء  بــأن 
هــنــا وهـــنـــالـــك، وكــــل مـــا يــصــدر فـــي واشــنــطــن 
وبكني يوحي بصب املزيد من نار التهديدات. 
أمـــس  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت 
أصرت  إذ  بقوة،  سترد  الحكومة  إن  الثالثاء، 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عـــلـــى تــصــعــيــد تــــوتــــرات 
التجارة، بعد أن قال ترامب إنه مستعد لفرض 
املــزيــد مــن الـــرســـوم، إذا لــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
عقد 

ُ
ت التي  العشرين  اتفاق في قمة مجموعة 

أنه مستعد  في يونيو/حزيران. وكرر ترامب 
لــلــقــاء الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــني بــيــنــغ في 

لندن ـ العربي الجديد

رغـــم الــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بها 
البطالة  مــعــدل  خفض  مــن  بريطانيا  تمكنت 
ــــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ 45 عــــامــــًا، وفـــق  ــــى أدنــ إلـ
الثالثاء. وأفــاد  أمــس  بيانات رسمية صــدرت 
بــيــان ملكتب اإلحــصــائــيــات الــوطــنــي، وفــقــًا ملا 
نقلته »فرانس برس«، بأن معدل البطالة بقي 
عند 3.8% خالل األشهر الثالثة حتى إبريل/

نيسان، وهو أدنى مستوى منذ الربع األخير 
مـــن الـــعـــام 1974. وتـــواجـــه بــريــطــانــيــا حــالــيــًا 
املستقيلة  الـــــــوزراء  لــرئــيــســة  اخــتــيــار خــلــيــفــة 
تــيــريــزا مـــاي، وســيــتــوقــف عــلــى هـــذا االخــتــيــار 
األسلوب الذي ستنتهجه بريطانيا في تقرير 
مــصــيــر عــضــويــتــهــا فــــي االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
والــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة املــتــوقــعــة. ولـــم تتغير 
األرقــام عن املعدل الذي تم تسجيله في الربع 
األول حتى آذار/مارس املاضي، وكانت مطابقة 
لتوقعات السوق. وقال املحلل ديفيد شيتهام 

من شركة »إكس تي بي« للتجارة اإللكترونية 
إلى  يشير  مما  الكثير  هناك  ليس  »باملجمل، 
ر من 

ّ
أي ضــعــف« فــي ســـوق الــعــمــل، لكنه حـــذ

الــذي  العاملي  تــداعــيــات بريكست واالقــتــصــاد 
يشهد تباطؤًا. وأفاد »بصراحة، يبقى املشهد 
العام لالقتصاد البريطاني بعيدًا عن االزدهار 

ويبدو أنه ال يحقق أي تقدم«.
وأضاف »لكن نظرًا للرياح املعاكسة املزدوجة 
في ظل الضبابية السياسية الحالية وتباطؤ 
مستوى  إلــى  النظر  يمكن  العاملي،  االقتصاد 
النشاط الحالي على أنه أفضل ما يمكن توقعه 

فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة«. فـــي املــقــابــل، أظــهــرت 
ــنـــني أن الـــنـــاتـــج املــحــلــي  بـــيـــانـــات رســمــيــة االثـ
 %0.4 بنسبة  تقلص  بريطانيا  في  اإلجمالي 
في إبريل على خلفية تراجع الصناعات الناجم 
بشكل أساسي عن الضبابية بشأن بريكست. 
وفــي ذات الــصــدد، حــذر صــنــاع السياسة في 
بنك إنكلترا »البنك املركزي البريطاني«، أمس 
اقتصاد  على  السلبية  املخاطر  مــن  الــثــالثــاء، 
اململكة املتحدة بسبب »بريكست« والتوترات 
الــتــجــاريــة الــعــاملــيــة، مــع الــتــوقــعــات باستمرار 
ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه االسترليني. 
وقال عضو مجلس إدارة بنك إنكلترا املركزي، 
ــه أمـــــــام لــجــنــة  ــابـ ــدرز، فــــي خـــطـ ــ ــونــ ــ ــكـــل ســ ــايـ مـ
الـــخـــزانـــة بــالــبــرملــان الــبــريــطــانــي، إن مــغــادرة 
االتــحــاد األوروبـــي مــن دون اتــفــاق مــن شأنها 
الــطــويــل في  املـــدى  النمو على  آفـــاق  أن تعيق 
اململكة املــتــحــدة.  وأضــــاف ســـونـــدرز، أن حي 
املال البريطاني سيعاني من تراجع االنفتاح 
ــة ونـــقـــص جــاذبــيــتــهــا  ــيـ ــارة الـــدولـ ــتـــجـ عــلــى الـ
كــمــركــز مــالــي عــاملــي، مــشــيــرًا إلـــى أن تصاعد 
التوترات التجارية سيضر أيضًا بالصادرات 
بريطانيا.  فــي  األصـــول  وأســعــار  واالستثمار 
ولــفــت فــي خــطــابــه، إلـــى أن بــنــك إنــكــلــتــرا على 
استعداد لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما يتنبأ 
املتحدة  اململكة  نجحت  إذا  املــســتــثــمــرون،  بــه 
التكتل  الــخــروج بشكل سلس ومنظم من  في 

املوحد. 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي الــســابــق 
بوريس جونسون، وهــو املرشح األوفــر حظًا 
لخالفة تيريزا ماي، قد هدد االتحاد األوروبي، 
وقال إنه سيرفض دفع »فاتورة انفصال« تبلغ 
 50 )نحو  إسترليني  مليار جنيه   39 قيمتها 
مليار دوالر(، ما لم يتم عرض شروط أفضل 
ــاد األوروبـــــــي.  لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــ
الرئيس  وتربط جونسون عالقات وثيقة مع 
الصلة تخيف  وهــذ  ترامب.  دونالد  األميركي 
دول االتـــحـــاد األوروبـــــــي مـــن فــــوز جــونــســون 

بمنصب رئاسة الوزراء البريطانية.

قمة أوساكا في نهاية الشهر، لكن الصني لم 
تؤكد األمر. وقال ترامب األسبوع املاضي إنه 
أكبر  زعماء  مع  االجتماع  بعد  قــرارًا  سيتخذ 
اقــتــصــادات عــاملــيــة بــشــأن مــا إذا كـــان سينفذ 
تهديدًا بفرض رسوم على سلع صينية ال تقل 

قيمتها عن 300 مليار دوالر. 
ــنـــني، أعــلــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي أنــه  ويــــوم االثـ
ــن الـــرســـوم  مــســتــعــد لـــفـــرض جـــولـــة أخــــــرى مــ
تحرز  لــم  إذا  صينية،  واردات  على  العقابية 
املــــحــــادثــــات مــــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي فــي 
أوساكا تقدمًا. ومجددًا، لم يتطرق قنغ شوانغ 
املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى 
تــأكــيــد اجــتــمــاع شـــي وتـــرامـــب فـــي مــجــمــوعــة 
 إن املعلومات سيتم اإلفصاح 

ً
العشرين، قائال

عنها فور توافرها للوزارة. 
وقال املتحدث إن »الصني ال ترغب في خوض 
بــالــخــوف من  تــجــاريــة، لكننا ال نشعر  حـــرب 
خـــوضـــهـــا«، مــضــيــفــًا أن بــــاب الـــصـــني مــفــتــوح 
أمام املحادثات املبنية على املساواة. وأضاف: 
»إذا كــانــت الــواليــات املــتــحــدة تــرغــب فقط في 
بالتأكيد  سنرد  التجارية،  النزاعات  تصعيد 
ونحارب حتى النهاية«.  وتصاعدت التوترات 
ــكـــني بـــحـــدة فــي  الـــتـــجـــاريـــة بــــني واشـــنـــطـــن وبـ
مايو/أيار بعد أن اتهمت إدارة ترامب الصني 
ــراء تــعــديــالت  ــإجــ بـــالـــنـــكـــوص عــــن تـــعـــهـــدات بــ
هيكلية في االقتصاد بعد محادثات تجارية 
امتدت ألشهر. وبدا واضحًا أن الصراع يؤثر 
على النمو االقتصادي واالستثمارات املتدفقة 
أكبر  الصني  على  تأثيره  ولكن  البلدين،  على 
من انعكاسه على الواليات املتحدة حتى اآلن. 

وخسرت الصني خالل العام الجاري مجموعة 
من االستثمارات األميركية، كما حولت العديد 
من الشركات األميركية مقارها من الصني إلى 

دول في جنوب شرقي آسيا. 
وحسب مسح نشرته صحيفة »ساوث تشاينا 
مورنينغ بوست« أمس الثالثاء، فإن الشركات 
الــصــيــنــيــة قـــامـــت بــخــفــض اســتــثــمــاراتــهــا في 
أميركا بنسبة 90% منذ ارتفاعها الكبير الذي 
الحرب  الــعــام 2016. كما ضــربــت  فــي  شهدته 
الــتــجــاريــة أربــــاح ودخــــل الــشــركــات الصينية 
فــي أمــيــركــا. وأشــــار املــســح الـــذي شــمــل معظم 
الشركات الصينية في أميركا إلى املضايقات 
تسجيل  من  أميركا  في  تواجهها  باتت  التي 
وفــحــص وتــدقــيــق فـــي نــشــاطــاتــهــا. وفـــي هــذا 
الصني  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  قــال  الــصــدد 
فــي نــيــويــورك، إن »الــحــرب الــتــجــاريــة قوضت 
الــثــقــة وزادت مــن عـــدم الــيــقــني حـــول مستقبل 
استثماراتنا في أميركا«. وفي السياق، ذكرت 
ــواوي«، أنــهــا ســتــحــتــاج مـــزيـــدًا من  ــ ــ شــركــة »هـ
الوقت لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف 
ــانــــت تــســعــى  ــا كــ ــدمـ ــعـ ــم، بـ ــالــ ــعــ الــــذكــــيــــة فــــي الــ
ــذا الـــهـــدف فـــي الـــربـــع األخـــيـــر من  لــتــحــقــيــق هــ
االستراتيجيني  املسؤولني  كبير  وقــال   .2019
في »هــواوي« يانغ دون: كنا سنصبح األكبر 
في الربع الرابع من العام الحالي، لكننا نشعر 

اآلن أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول.
وعن مبيعات الشركة الصينية، أشار املسؤول 
إلــى أن »هــــواوي« تبيع فــي الــوقــت الــراهــن ما 

بني 500 ألف و600 ألف هاتف ذكي يوميًا.
وتسعى شركة هواوي إلى التوسع في السوق 
ــا  ــ األفـــريـــقـــي لــتــعــويــض خــســائــرهــا فـــي أوروبـ
وأمـــيـــركـــا. وجــــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات بعد 
ــــواوي«  أســبــوعــني مـــن إعــــالن مــحــلــلــني فـــي »هـ
الهواتف  في ســوق  الثاني  املركز  تحتل  التي 
العاملية حاليًا بعد »سامسونغ«، أن مبيعات 
الــشــركــة مـــن الـــهـــواتـــف الــذكــيــة مـــن املــمــكــن أن 
إلــى 25% خالل  انخفاضًا كبيرًا يصل  تشهد 

العام الجاري.

بريطانيا: البطالة في أدنى مستوياتهاالحرب التجارية تنتظر لقاء ترامب وشي في اليابان

الــحــرب التجارية ضــد الــصــني، وقــد طلب من 
رئــيــس مجلس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، جيروم 
ــاول، خــفــض الــفــائــدة ملــســاعــدة أمــيــركــا على  بــ

كسب الحرب التجارية بأسرع وقت. 
وعادة ما يعمل سعر صرف الدوالر املنخفض 
على زيادة القدرة التنافسية للسلع األميركية 
املـــصـــدرة لــلــخــارج، وبــالــتــالــي مــن املــتــوقــع أن 
يــســاهــم ذلـــك فــي خــفــض الــعــجــز الــتــجــاري مع 

شركاء الواليات املتحدة الكبار في التجارة.

من جانبه يقول محلل العمالت بموقع »فورن 
إيكنز،  ستيف  البريطاني،  دايــركــت«  كرنسي 
يرتفع  الــســويــســريــة  العملة  عــلــى  »الــطــلــب  إن 
ــنـــزاعـــات الــعــاملــيــة، كما  مـــع تـــزايـــد الــتــوتــر والـ
بالنمو  الــخــاصــة  الــســويــســريــة  الــبــيــانــات  أن 

والصادرات تدعم قوة الفرنك السويسري«. 
أكـــس  »أف  مــــوقــــع  ــال  ــ قــ ــاه،  ــ ــجــ ــ االتــ ذات  ــــي  وفــ
ستريت«، الخاص بتجارة العمالت، إن سعر 
صــرف الــفــرنــك الــســويــســري يـــزداد قــوة وسط 

ومــن بــني الــعــوامــل األخـــرى التي ستدعم قوة 
الفرنك السويسري خالل العام الجاري حجم 
فائض الحساب الجاري في سويسرا، والذي 
الناتج  إجمالي  من   %10 بنسبة  حاليًا  يقدر 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، أو مـــا يـــعـــادل 3 أضــعــاف 
نسبة الــفــائــض فــي الــحــســاب الـــجـــاري. ويــرى 
مــصــرف »جـــي بـــي مـــورغـــان« أن هـــذا الــعــامــل 
سيجعل من الفرنك السويسري أقوى املالذات 

اآلمنة في أسواق الصرف العاملية.

ــادالت الـــتـــجـــارة وارتــــبــــاك الــنــمــو الــعــاملــي.  ــعـ مـ
وعـــــادة مـــا تـــدفـــع الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
ــــى ســـويـــســـرا،  ــاء لــتــحــويــل أمـــوالـــهـــم إلـ ــ ــريـ ــ األثـ
ــة فــي  ــمـ ــة الـــضـــخـ ــاصــ ــخــ خــــاصــــة الــــــثــــــروات الــ
دول الــنــفــط. وتــســارع الــنــمــو االقــتــصــادي في 
العام لجاري،  الربع األول من  سويسرا خالل 
األجنبية.  والتجارة  املحلي  الطلب  زيــادة  مع 
وكشفت بيانات صادرة عن هيئة اإلحصاءات 
مايو/أيار،  نهاية  في  سويسرا،  في  الوطنية 

أن الناتج اإلجمالي املحلي السويسري ارتفع 
ــن يــنــايــر/كــانــون  بــنــحــو 0.6% فـــي الـــفـــتـــرة مـ
الثاني وحتى مارس/آذار املاضي على أساس 
الربع  فــي   %0.3 بنحو  ــادة  زيـ مقابل  فصلي، 
تــوقــعــات املحللني  األخــيــر مــن 2018. وكــانــت 
أشارت إلى أن االقتصاد السويسري سيسجل 
عــنــد 0.4%. وعلى  أســـاس فصلي  عــلــى  نــمــوًا 
فــإن اقتصاد سويسرا سجل  أســاس ســنــوي، 
املنتهية  الثالثة  األشهر  في  باملائة   1.7 نموًا 
في مارس/آذار املاضي، مقابل 1.5 باملائة في 
الــربــع األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي. كما تسارع 
اســـتـــهـــالك األســـــر فـــي ســـويـــســـرا خــــالل الــربــع 
املـــاضـــي عــلــى أســـــاس فــصــلــي بــنــحــو %0.4، 
لــه. وتتوقع  الــســابــق  الــربــع  مقابل 0.3 % فــي 
الــحــكــومــة الــســويــســريــة أن يــســجــل االقــتــصــاد 

نموًا 1.1% في العام الجاري.
وفي لندن تماسك الدوالر فوق أدنى مستوى 
في شهرين ونصف الشهر أمس الثالثاء، في 
الرهانات على خفض  فيه  زادت  الــذي  الوقت 
مجلس االحتياطي الفيدرالي ألسعار الفائدة، 
على الرغم من أن املستثمرين قلقون من البيع 
عقد 

ُ
ت التي  العشرين  بقوة قبل قمة مجموعة 

هذا الشهر في أوساكا باليابان.
وحسب رويترز، تضع األسواق في الحسبان 
احــتــمــااًل نــســبــتــه نــحــو 20% لــخــفــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــــــدوالر فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، 
لكنها تضع في االعتبار احتمااًل نسبته 100 
باملئة لخفض الفائدة في يوليو/ تموز. ومن 
املقرر أن يعقد املركزي األميركي في األسبوع 

املقبل اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية.
ومــقــابــل ســلــة مـــن الــعــمــالت األخــــــرى، اســتــقــر 
قــرب املستوى املنخفض  الـــدوالر عند 96.80، 
املسجل في أواخــر مـــارس/آذار البالغ 96.46. 
ــع الـــــــدوالر واحــــــدا بــاملــئــة مــنــذ بــدايــة  ــراجــ وتــ
الشهر الجاري. وعززت تصريحات تميل إلى 
الــتــيــســيــر الــنــقــدي مــن جــانــب كــبــار مــســؤولــي 
اقتصادية  وبيانات  األميركي  املــركــزي  البنك 
الــفــائــدة.  أســعــار  الــتــوقــعــات بخفض  ضعيفة 
لـــكـــن األســـــــــواق تــتــطــلــع أيــــضــــًا إلـــــى اجـــتـــمـــاع 
مجموعة الــعــشــريــن فــي أوســاكــا فــي الــيــابــان 

يومي 28 و29 يونيو/حزيران. 
وقــال تــرامــب يــوم االثــنــني إنــه مستعد لفرض 
املزيد من الرسوم، إذا لم تحرز املحادثات مع 
الرئيس الصيني شي جني بينغ في اجتماع 
الجنيه  وتــراجــع  تــقــدمــًا.  الــعــشــريــن  مجموعة 
االســتــرلــيــنــي مـــع بــــدء الــتــنــافــس عــلــى زعــامــة 
حـــزب املــحــافــظــني الــحــاكــم هـــذا األســـبـــوع. كما 
ارتفع اليورو ألعلى مستوى في خمسة أشهر 
بنسا   89.32 إلــى  االسترليني  الجنيه  مقابل 

قبل صدور بيانات التوظيف البريطانية.

لعام  العالم  عمات  أغلى  العمات،  لتجارة   »FXSSI« موقع  صنف 
2019، وذلك بحسب سعر صرفها أمام الدوالر، وليس من حيث ارتفاع 
بين  ومن  انخفاضها.  أو  قيمتها 
القائمة  تصدرت  التي  العمات 
اإلسترليني  والجنيه  الكويتي  الدينار 
الموقع،  وذكر  ــي.  األردن والدينار 
أن غاء العملة ال يعكس بالضرورة 
حجم  حــتــى  أو  قــويــً  اقــتــصــادًا 
اقتصاد الدولة. وعادة ما تعمل 
الدول على خفض قيمة عملتها 
للحصول على مزايا تجارية أفضل 

لخدماتها وبضائعها.

الدينار الكويتي األغلى

تحقيق

ال توجد حتى اآلن 
تأكيدات رسمية حول 

لقاء ترامب وشي جين 
بينغ في قمة العشرين 

باليابان، وما إذا كان 
لقاؤهما سينزع فتيل 

»الحرب«
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رؤية

شريف عثمان

يوم الجمعة املاضي، تم اإلعالن عن استحواذ صندوق التحوط 
»اليوت أدفايزرز« على مكتبات »بارنز آند نوبل« الشهيرة، مقابل 
مبلغ مالي يقدر بحوالي 638 مليون دوالر، في وقٍت كان العديد 
من املحللني يرون أن املكتبة، التي تأسست قبل ما يقرب من قرٍن 
املتحدة، »على وشك  الــواليــات  فــي  ونــصــف، وتمتلك 627 فرعًا 

االنهيار واإلفالس«.
وعند التقدم للشراء، عرض املشترون سعرًا يبلغ حوالي 142 في 
املائة من قيمة املكتبة األشهر في الواليات املتحدة، وربما العالم، 
البورصة  في  املتداولة  ألسهمها  السوقية  القيمة  أظهرتها  كما 

األميركية وقتها. 
لــم يتهم أحـــد صــنــدوق الــتــحــوط بــالــجــنــون، أو االنــحــيــاز، أو أنــه 
صاحب غرض، حني عرض سعر 6.5 دوالرات للسهم، الذي أنهى 
تعامالت اليوم على سعر 4.19 دوالرات، قبل اإلعالن عن عرض 
األسواق  للشركة، وتلك طبيعة  أو  للسهم،  تقديره  الشراء. فذلك 
حول العالم، وكل األسواق ال أسواق املال وحدها. وفي وقت قرر 
للسهم، رفض كل املستثمرين في  الصندوق دفع 6.5 دوالرات 
البورصة شراءه بسعر 4.2 دوالرات، فاستقر عند 4.19 دوالرات.
وعند تنفيذ أي عملية بالبورصة، يشتري املستثمر عند سعر 
معني، لتوقعه أن هذا السعر مناسب للشراء، وأنــه سيرتفع في 
الفترة القادمة، بينما يتوقع البائع أن السعر نفسه مناسب للبيع، 

ر عملية البيع.
َّ
خ

َ
ولو توقع ارتفاعه سنتًا واحدًا في املستقبل، أل

بيع  يتم  ال  إذ  التجارية،  املعامالت  كــل  األمــر يسري على  نفس 
أو شــراء سيارة أو عقار أو أي سلعة أخــرى، إال عندما تختلف 
توقعات البائع واملشتري لتحركات السعر في املستقبل، فيقرر 

أحدهما البيع، ويقرر اآلخر الشراء. 
تجعل  التي  االقتصادي،  التحليل  ومأساة  األســـواق،  طبيعة  تلك 
شخصني، ممن يــرون نفس األرقــام، يعتبر أحدهما أن اقتصاد 
ــقــــاذه، بــيــنــمــا يــــرى اآلخــــر أن  تــلــك الـــدولـــة يــنــهــار، وال ســبــيــل إلنــ
اقتصادها في ازدهـــار، وحياة املواطنني ورديــة! يحدث ذلــك في 
الحاالت العادية، فما بالك وبني الطرفني كم ال بأس به من االنقسام 
والعداء والدماء، فهل ينتظر عاقل منهما أي موضوعية أو حياد؟
بــعــد مــقــال الـــوزيـــر املــصــري الــســابــق يــحــيــى حــامــد عــلــى موقع 
ــن بـــولـــيـــســـي«، اتــهــمــه الــكــثــيــر مـــن االقـــتـــصـــاديـــني بــعــدم  ــوريــ »فــ
املوضوعية، وبإغفاله الكثير من اإليجابيات، وتناسى هؤالء أنهم 
هم أنفسهم، انتقدوا األوضاع االقتصادية، حني كان هذا الوزير 
وحــزبــه فــي الــحــكــم، بنفس الــقــدر مــن عــدم املوضوعية والــرؤيــة 
انتقد  أكــثــر.  يــكــن  لــم  إن  بـــه،  الـــذي يتهمونه  السلبية واالنــحــيــاز 
ورئيسه محمد مرسي، ألسباب  السابق وحزبه  الــوزيــر  هــؤالء 
حقيقية وأخرى مغلوطة ومختلقة، بأساليب مهذبة وأخرى غير 
أخالقية، انتقدوهم ألنهم لم يقبلوا بهم رغم وصولهم عن طريق 
االنتخابات، وأعلنوا رغبتهم في إبعادهم عن السلطة بأي طريقة.
حتى إذا تم لهم ما أرادوا، وكتب الوزير السابق مقال رأي بعد 
ســنــوات مــن انــقــالب األوضــــاع، عبر فيه عــن »رؤيــتــه« للظروف 
االقتصادية، مستعينًا بأرقام صحيحة صادرة عن البنك الدولي 
وحزبه،  هو  بالسباب،  عليه  انهالوا  الحكومية،  الجهات  وبعض 

واتهموه بما فعلوا هم قبل ست أو سبع سنوات!
الــرد مــن وزيـــرة التخطيط واملتابعة واإلصـــالح اإلداري  ثــم جــاء 
الــحــالــيــة هــالــة الــســعــيــد، بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، ليتضح لــنــا مــن هو 
ب في الرد، ولتكمل الهجوم على شخص الوزير السابق، 
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التي  نظرها،  وجهة  من  ولكن  أيضًا،  رسمية  بــأرقــام  مستعينة 
تحاول إقناع القارئ بحيادها.

الوزيرة،  التي ذكرتها  وبعيدًا عن الخوض في تفاصيل األرقــام 
لفت نظري بعض النقاط املطروحة، التي تؤكد التالعب باأللفاظ 
واألرقــام، إلعطاء صــورة غير حقيقية، لقضية لم تكن خاسرة 

لدرجة اللجوء ملحاوالت الخداع. 
الوزيرة أن برنامج اإلصــالح االقتصادي »تم إعداده  ، تؤكد 

ً
أوال

مـــن قــبــل فــريــق اقــتــصــادي مــحــلــي«، رغـــم أن الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
كانت  لو  إال  اللهم  الــدولــي،  النقد  أغلبه صندوق  البرنامج وضــع 
الوزيرة تقصد أن من قام بإعداد البرنامج هو فريق من العاملني 
النقد ممن يحملون جنسية بلدنا، وهو ما قد يكون  بصندوق 
صحيحًا، إال أنه بعيد كل البعد عن املعنى الذي يصل إلى قارئ 

كلمات الوزيرة. 
ثم جاءت إشارة الوزيرة إلى ارتفاع معدل نمو االقتصاد بنسبة 
تفوق معدل نمو السكان، األمر الذي أدى، وفقًا لتقديرات وزارة 
الوزيرة، إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي بحوالي 2.2 
في املائة، ولم تتطرق الوزيرة في ردها، الذي جاء في 1274 كلمة، 
ملوضوع التضخم، ولم تذكر الكلمة على اإلطالق، رغم أن الفترة 
التي تتباهي بها وصل فيها معدل التضخم في بعض األحيان 
إلى أكثر من 34 في املائة، قبل أن يستقر عند 14 باملائة، وهو 
للفرد، كنتيجة  مــا حــدث  نعرف  أن  أردنـــا  إذا  باملالحظة  األحــق 

للنمو االقتصادي. 
تقارن الوزيرة معدل النمو االقتصادي وعجز املوازنة في زمانها 
تلي  الــتــي  الــفــتــرات  أن  تعي  وهــي  فــي 2013-2012،  بنظيريهما 
الــثــورات تشهد تباطؤ االقــتــصــاد، وتــراجــع اإلنــتــاج، كما ارتفاع 
عجز املوازنة. وتتباهى الوزيرة بتحقيق فائض أولي، وهي تعلم 
الفائض ال قيمة له طاملا لم تكن هناك زيــادة )حقيقية(  أن هــذا 
املواطن من صحة  يفيد  ما  لإلنفاق على  املخصصة  املبالغ  في 

وتعليم وبنية تحتية.
تتكلم الوزيرة مستخدمة األرقام املطلقة عند الحديث عن الدعم 
املوجه للمواطنني، فإذا انتقلت بحديثها إلى الديون الخارجية أو 
العامة، ال تذكرها إال كنسب من الناتج املحلي اإلجمالي. تصور 
اإلنفاق االستثماري تضاعف ثالث مرات خالل  أن  لنا  الوزيرة 
السنوات األربع األخيرة، وال تذكر لنا ما حدث في سعر العملة 
املحلية مقابل الدوالر خالل نفس الفترة. وأخيرًا، تؤكد الوزيرة 
أن احتياطي النقد األجنبي ارتفع بما يقرب من 30 مليار دوالر، 
خالل خمس سنوات، وتتجاهل زيادة الدين الخارجي بأكثر من 

50 مليار دوالر خالل نفس الفترة.
ال أشك للحظة في وعي الوزيرة بكل ما ذكرت، وال أعتقد بعفوية 
َبت. وإذا كان األمر كذلك، فإن التالعب يكون متعمدًا، وهو 

َ
ت
َ
ما ك

ما يدعوني إلى امليل لالقتناع بتحليل الوزير السابق، الذي خال 
من أي تالعب باألرقام أو األلفاظ، وإن كنت أرفض ما خلص إليه 

من اقتراب االقتصاد من االنهيار.

الموضوعية 
في تقييم االقتصاد


