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الموت والخسائر تالحق عمال فلسطين
رام اهلل ـ جهاد بركات

ــام لـــعـــمـــال  ــ ــعــ ــ ــ ــشــــف االتـــــــحـــــــاد ال كــ
االحــــــــتــــــــال  أن  عـــــــــن  ــــن  ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ فـ
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي رفــــــــض تـــعـــويـــض 
الــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن اإلغــــاقــــات الــتــي 
فــرضــهــا ملـــواجـــهـــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
ــد، والـــتـــي تــســبــبــت فـــي خــســائــر لهم  ــديـ الـــجـ
بنحو 250 مليون دوالر، مشيرا إلى أن %96 
كانوا  اإلسرائيلية  العمل  ســوق  من ضحايا 
بن العمال الفلسطينين خال العام املاضي 
2020. وقـــال أمــن عــام االتــحــاد شــاهــر سعد، 
البيرة  مدينة  فــي  عقد  صحافي  مؤتمر  فــي 
وسط الضفة الغربية أمس األحد، إن جائحة 
االحــتــال  كــورونــا كشفت عــن حقيقة تعامل 

مع العامل الفلسطيني.
وأشـــــــــــــــــار ســــــعــــــد إلــــــــــــى خـــــــــســـــــــارة الـــــعـــــمـــــال 
شيقل  مليون   800 يــقــارب  مــا  الفلسطينين 
اإلغاقات،  نتيجة  دوالر(  مليون   250 )نحو 
ــم ما  حــيــث رفــــض االحــــتــــال تــعــويــضــهــم رغــ

ينص عليه القانون اإلسرائيلي من تعويض 
للعمال األجانب.

ــت إلــــــــى خــــــســــــارة قـــضـــيـــة فــــــي مـــحـــاكـــم  ــ ــفـ ــ ولـ
االحــــتــــال، رفــعــت بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات 
الفلسطينين،  العمال  تعويض  أخــرى حــول 
ــال رســائــل إلـــى منظمة  فيما أشـــار إلـــى إرســ
العمل الدولية حول ذلك، واصفًا العام 2020 
بــعــام عــدم احــتــرام االتــفــاقــيــات الــدولــيــة التي 

وقعتها إسرائيل بما يخص العمال.
وأوصـــى االتــحــاد الــعــام لعمال فلسطن، في 
ــه، بــالــطــلــب مــن املــؤســســات الــدولــيــة  تــقــريــر لـ
مــن ضغوط على حكومة  يكفي  مــا  ممارسة 
ــامـــل  ــعـ االحــــــتــــــال اإلســــرائــــيــــلــــي ملـــعـــامـــلـــة الـ
الــفــلــســطــيــنــي كــمــا الــعــامــل اإلســـرائـــيـــلـــي، من 
حيث زيادة عدد املراقبن على منشآت العمل 
الفلسطينين  الــعــمــال  وتــزويــد  اإلسرائيلية 
ــأدوات الــســامــة، ومــنــحــهــم تــأمــيــنــًا صحيًا  ــ بـ
تقرير  ولفت  اإلسرائيلي.  يحمله  ملــا   

ً
مماثا

الـــذي جــاء بعنوان »الثقب األســود  االتــحــاد، 
الكامن في صميم عالم العمل الفلسطيني«،  

 فلسطينيًا خـــال الــعــام 
ً
ــاة 57 عــامــا إلـــى وفـ

الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل  ــمــ ــعــ الــ ــي  ــ ــوقـ ــ سـ ــــي  فــ  2020
واإلســرائــيــلــيــة، مــؤكــدا أن 96% مــن ضحايا 
العمال  بــن  كــانــت  اإلسرائيلية  العمل  ســوق 

الفلسطينين.
ا 

ً
 فلسطين

ً
وتشير األرقــام إلى وفاة 20 عاما

ــة، وثـــمـــانـــيـــة عـــمـــال فــي  ــيـ ــربـ ــغـ ــن الـــضـــفـــة الـ مــ
األراضي املحتلة عام 1948، وثاثة عمال من 
توفوا  وكلهم  املحتلة،  الــقــدس  مدينة  سكان 
فـــي ســـوق الــعــمــل اإلســرائــيــلــيــة، أمـــا داخــلــيــًا 
 في سوق 

ً
فرصد اتحاد العمال وفاة 25 عاما

الغربية وعــامــل واحــد في  فــي الضفة  العمل 
ــبـــاب، فتتبن وفــاة  قــطــاع غــــزة. أمـــا عــن األسـ
ثــاثــة عــمــال بــرصــاص جيش االحــتــال وفي 
ظـــروف غــامــضــة، وتسعة بسبب ســقــوط من 

علو، و36 نتيجة إصابات العمل.
فلسطن،  عــمــال  اتــحــاد  وبــحــســب معطيات 
ــة 70  ــرابـ يــعــمــل فـــي الـــســـوق اإلســرائــيــلــيــة قـ
إضافة  رسمية،  بتصاريح  فلسطيني  ألــف 
ــــى مــــواقــــع عــمــلــهــم  ــًا يـــصـــلـــون إلـ ــفـ ــــى 30 ألـ إلـ

الــتــهــريــب مـــن دون تـــصـــاريـــح، و35  بـــطـــرق 
اإلسرائيلية،  املستوطنات  في  يعملون  ألفًا 
وتــتــعــرض الــفــئــتــان األخـــيـــرتـــان الضــطــهــاد 
بساعات  الباقن؛  من  أكثر  للحقوق  وسلب 

عمل طويلة وسلب للحقوق.
فيما يعاني معظم العمال الفلسطينين من 
أساليب مختلفة لسلب حقوقهم عبر ظاهرة 
بيع تصاريح العمل في السوق اإلسرائيلية 
املــدنــيــة  ــن ســـمـــاســـرة تــحــت عـــيـــون اإلدارة  مـ
اإلسرائيلية، وآخرون من حاالت احتيال من 
مــدد  بــعــدم تسجيل  اإلســرائــيــلــيــن  املشغلن 

عملهم الحقيقية لحرمانهم من حقوقهم.
ــرار قـــانـــون  ــ ــإقــ ــ ــال بــ ــمــ ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــب اتـ ــ ــالـ ــ وطـ
ــع الــــســــمــــاســــرة  ــيــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــتــــجــــريــــم بــ
تـــصـــاريـــح الــعــمــل لــلــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وقـــــــانـــــــون عـــــصـــــري لـــلـــصـــحـــة والــــســــامــــة 
املــهــنــيــة يــشــمــل فــــرض عـــقـــوبـــات جــزائــيــة، 
السوق  فــي  املفتشن  وزيـــادة وتعزيز عــدد 
امليدانين  املراقبن  وإعــطــاء  الفلسطينية، 

صاحيات عدلية موسعة.

بدأ مصرف ليبيا املركزي، أمس األحد، تطبيق سعر 
صــرف مــوحــد جــديــد فــي أنــحــاء الــبــاد جــرى االتــفــاق 
عليه الشهر املــاضــي بعد ســنــوات مــن االنــقــســام بن 
فــرعــن متنافسن عــلــى جــانــبــي الـــصـــراع. وفـــي إطــار 
الوفاق الوطني املعترف بها  التغيير، علقت حكومة 
دوليا رسوما فرضتها على معامات النقد األجنبي 
قبل عامن لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر 
السوق السوداء. كان مجلس إدارة البنك املركزي اتفق 
على سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير للدوالر األميركي 
الشهر املاضي في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ 
خمس سنوات بعد انقسام الباد بن فصائل متحاربة 

فــي الــغــرب والــشــرق. وقــال عضو اللجنة الفنية لدى 
تصريحات  في  العكاري،  مصباح  املــركــزي،  املصرف 
الجديد  الصرف  إن سعر  الجديد«  »العربي  لـ سابقة 
ُيــســهــم فــي تــرســيــخ االســتــدامــة املــالــيــة، فــيــمــا يعتبر 
السعر  أن تعديل  بــريــون،  نــوري  املستشار املصرفي، 
»إجراء موجع جدًا لغالبية الشعب، خاصة بعدما فقد 
التعاونية  الجمعيات  الــذي تقدمه  الــدعــم  كــل  الــنــاس 
 عما إذا كان »اإلجراء الخاطئ 

ً
االستهاكية«، متسائا

الــدوالر سيفاقم معاناة  املتمثل بزيادة سعر صــرف 
الــلــيــبــيــن واملــقــيــمــن عــلــى الــــســــواء«. وفـــي الــعــاصــمــة 
دنانير  الــســوداء خمسة  الــســوق  بلغ سعر  طرابلس، 

لــلــدوالر، أمـــس، بعدما نــزل األســبــوع املــاضــي صوب 
السعر الرسمي الجديد. وقال تاجر عملة يدعى عامر، 
لرويترز، »يجب أن ننتظر ثاثة أشهر أو أربعة لنرى 
كيف ستسير األمور في البنوك التجارية«. وقال مالك 
الفاخري، تاجر إلكترونيات في بنغازي، لرويترز، إنه 
البنوك بعد 2013 ألنــه خسر  التعامل مع  توقف عن 
ولجأ  الرسمي  بالسعر  االستيراد  عند  كبيرة  مبالغ 
إلــى الــســوق الــســوداء. وتــابــع: »أكــثــر مــا يهم التاجر 
ــقــــرار«. يــنــطــوي ســعــر الـــصـــرف الــجــديــد  ــتــ هـــو االســ
تكلفة  أن  ويعني  العملة،  لقيمة  فعلي  خفض  على 
السلع املستوردة سترتفع على األرجح. وقال حاتم 

البرغثي وهو من بنغازي أيضا: »هذا القرار خاطئ 
وسيضر باملواطنن أكثر مما سيفيدهم وال يرضي 

سوى التجار«.
ــرار الــســام  ــ ــع إلقــ ــ ــزء مـــن جـــهـــود أوسـ ــرارات جــ ــ ــقـ ــ والـ
عليها  متفق  إصـــاحـــات  تطبيق  عــلــى  والــتــشــجــيــع 
وقطع الطريق أمام الفساد. ورغم توقف القتال بن 
حكومة الوفاق وقــوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال 
املتقاعد خليفة حفتر في يونيو/ حزيران عقب فشل 
السياسي  الحل  فــإن خطى  على طرابلس،  هجومه 

تسير بوتيرة أبطأ.
)العربي الجديد، رويترز(

ليبيا تطبق سعرًا رسميًا للدينار يالمس مستويات السوق السوداء

خالفات حول مخصصات 
موازنة العراق

ظهرت بوادر خالف جديدة بني 
إقليم كردستان العراق والحكومة 
االتحادية في بغداد حول حصة 
اإلقليم في موازنة العام الحالي 

2021، بينما يتوقع أن يفاقم 
العجز املالي للدولة الغنية بالنفط 
الظروف املعيشية الصعبة ويزيد 

التوترات السياسية. ويستعد 
البرملان العراقي، خالل األسبوع 

الجاري، ملناقشة مشروع املوازنة 
العامة التي تتجاوز قيمتها 150 

تريليون دينار عراقي )103.4 
مليارات دوالر( بعجز يصل إلى 

نحو 70 تريليون دينار )48.2 
مليار دوالر(، بما يعادل %46.6 
من إجمالي املوازنة ألول مرة في 
تاريخ العراق. وتضمنت املوازنة 
ر بنحو  منح اإلقليم حصة تقدَّ

11 تريليون دينار، وهو ما أثار 
اعتراضات سياسية عراقية، على 

اعتبار أن هذه الحصة »مبالغ 
فيها« ولم تراِع املساحة وال عدد 
السكان كما ينص القانون، فيما 

اعتبر مسؤول سياسي في 
كردستان االعتراض على حصة 

اإلقليم »مزايدة سياسية«. 

قرض أوروبي لدعم الرعاية 
الصحية في األردن

عت الحكومة األردنية اتفاقية 
ّ
وق

ر بقيمة 59 مليون  قرض ميسَّ
دوالر، مقدم من بنك االستثمار 

األوروبي لقطاع الرعاية الصحية 
العامة، لالستجابة لتداعيات 

جائحة فيروس كورونا الجديد. 
وقالت وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي، في بيان صحافي، أمس، 

إن التمويل يهدف إلى املساهمة في 
جهود مواجهة تداعيات كورونا 

من خالل تلبية احتياجات وزارة 
الصحة في املرحلة الحالية، منها 
شراء لقاحات مضادة للفيروس، 

ومعدات الوقاية الشخصية، 
وأجهزة إسعاف. وأشار وزير 

التخطيط األردني، ناصر الشريدة، 
إلى أن هذا الدعم يأتي بتسهيالت 

رة تتضمن فترة سداد طويلة  ميسَّ
جدًا، مع فترة سماح تمتد لخمس 
سنوات، مبينًا أن البنك يعتبر من 

شركاء األردن التنمويني، وقد عمل 
خالل األعوام املاضية على توفير 

ر للمملكة، لتمويل  تمويل ميسَّ
مشاريع في قطاعات حيوية وعدد 
من دراسات الجدوى في مجاالت 

قطاعية مختلفة. 

األمن المصري يعتقل 
9 عمال

ألقت قوات األمن في محافظة 
الدقهلية املصرية القبض على 

9 من العاملني في شركة »الدلتا 
للصناعات الكيماوية واألسمدة« 
)سماد طلخا(، إحدى الشركات 

التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، 
بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية 

في مصنع الشركة، ردًا على 
اعتصام العمال السلمي منذ عدة 
أيام، احتجاجًا على قرار الوزارة 

نقل املصنع إلى محافظة السويس، 
الستغالل أرض الشركة في إقامة 

مجمع سكني. 

أخبار

الخطوط 
القطرية تعزز 

أسطولها 
بطائرات جديدة

تواصل الخطوط الجوية القطرية تعزيز أسطولها بطائرات جديد، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا على سوق السفر عامليًا. وكشفت الشركة في 
بيان صحافي، أمس األحد، عن استام طائرتها الـ 53 من طراز إيرباص A350 في اليوم األخير من العام 2020، ليرتفع أسطول طائراتها إلى 34 طائرة 
من طراز A350-900  و19 طائرة من طراز A350-1000. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية القطرّية، إنه على الرغم من 
التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إال أن القطرية لم تتوقف عن االستثمار في أسطول طائراتها. ولفت الباكر إلى أن »االستثمار االستراتيجي 
في الطائرات املستدامة ذات املحركن، مكن الخطوط القطرية من االستمرار في التحليق في األجواء خال العام املاضي، الذي يعّد األكثر صعوبة في 

تاريخ قطاع الطيران، فقد ساعدت القطرية في عودة نحو 3.1 ماين مسافر إلى بلدانهم منذ انتشار الجائحة«.

اقتصاد
Monday 4 January 2021
االثنين 4 يناير/ كانون الثاني 2021 م  20  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2317  السنة السابعة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

الرباط ــ مصطفى قماس

ــراء املــصــرح  ــ ــ ال تــخــفــي الــبــيــانــات حــــول األجـ
ــنــــي لــلــضــمــان  بـــهـــم لــــــدى الــــصــــنــــدوق الــــوطــ
االجـــتـــمـــاعـــي، الـــذيـــن اســـتـــأنـــفـــوا عــمــلــهــم في 
املــــغــــرب، حــقــيــقــة الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي يــنــتــظــر أن 
ــيـــرة،  تـــكـــون غــيــر مــســبــوقــة فـــي األعــــــوام األخـ
بــســبــب االنــكــمــاش وحــالــة عـــدم الــيــقــن التي 
لم  التلقيح.  بعملة  مرتهنا  تــجــاوزهــا  يبقى 
يستأنف 100 ألف من األجــراء الرسمين في 
الــقــطــاع الــخــاص عملهم فــي املــغــرب، بعدما 
تــوقــفــوا بــســبــب تـــداعـــيـــات األزمـــــة الــصــحــيــة، 
التي أفضت إلى تعثر النشاط االقتصادي ما 
الشركات. ويتجلى من بيانات  انعكس على 
أوردها وزير الشغل واإلدمــاج املهني محمد 
أمكراز، مؤخرًا، عند تناوله وضعية األجراء 
املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، أن عدد املسجلن في الصندوق 
تـــراجـــع فـــي ذروة  بــلــغ 2.5 مـــلـــيـــون، بــعــدمــا 
الصحية  الــطــوارئ  الصحي وتدابير  الحجر 
بنحو 2.6 مليون. وكانت الدولة وفرت للذين 
الصحي  الحجر  فترة  في  العمل  عن  توقفوا 

عّمان ـ زيد الدبيسية

قــال مستثمرون فــي قطاع الــعــقــارات بــاألردن 
الــعــمــل بتخفيض  الــحــكــومــة تــمــديــد  قــــرار  إن 
بيع وشراء  على  املترتبة  والضرائب  الرسوم 
العقارات لنهاية يونيو/ حزيران املقبل، غير 
ــه مـــن أزمــتــه  ــراجــ ــاف لــتــحــفــيــز الـــقـــطـــاع وإخــ كــ
العامن املاضين، والتي  التي تفاقمت خال 
يتوقع أن تشتد هذا العام مع استمرار تفشي 
ــا. ويــــرى املــســتــثــمــرون الــذيــن  فــيــروس كـــورونـ
العقارات  الجديد« أن سوق  التقتهم »العربي 
املاين  بمئات  تقدر  كبيرة  لخسائر  تعرض 
ــلـــى شـــــــراء الــشــقــق  ــلـــب عـ بـــســـبـــب تــــراجــــع الـــطـ

للفرد  دوالرات   210 حــــدود  فــي  تــعــويــضــات 
شــهــريــا عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أشـــهـــر، قــبــل رفــع 
الــحــجــر الــصــحــي. غــيــر أنـــه رغـــم رفـــع الحجر 
الصحي، واصلت الدولة صرف تلك املساعدة 
ــنـــدوق مــكــافــحــة كــوفــيــد 19 لبعض  عــبــر صـ
ــان املــســتــفــيــد األكـــبـــر من  الــقــطــاعــات، حــيــث كـ
مواصلة صرف تلك التعويضات هم األجراء 
في قطاع السياحة، إلى غاية نهاية سبتمبر/ 
أيلول املاضي، وهو تعويض تنتظر مواصلة 
تــوفــيــره ألولـــئـــك األجـــــراء إلـــى غــايــة مـــارس/ 
األقــل. وخلص تقرير صادر  املقبل على  آذار 
األربــعــاء  للتخطيط،  السامية  املندوبية  عــن 
املـــاضـــي، إلــــى أن الــنــاتــج اإلجـــمـــالـــي املــحــلــي 
الــثــالــث مــن عــام 2020  انكمش خــال الفصل 
بنسبة 7.2  في املائة، مقابل نمو بنسبة 2.4 
في املائة في الفترة نفسها من العام املاضي. 
ووصـــل مــعــدل الــبــطــالــة فــي الــفــصــل الثالث 
ــام الــــجــــاري إلـــــى 12.7 فــــي املـــائـــة،  ــعــ مــــن الــ
إلــى 13  املــعــدل  بينما يرتقب أن يصل ذلــك 
نــهــايــة 2020، حــيــث كشفت  فـــي  ــائـــة  املـ فـــي 
األزمــــــــة عــــن الـــهـــشـــاشـــة الــــتــــي تـــمـــيـــز ســـوق 
الشغل بــاملــغــرب. ورغـــم تبني املــغــرب خطة 

واألراضــي وارتفاع كلف البناء. وقرر مجلس 
الوزراء، األربعاء املاضي، تمديد العمل بقراره 
ــق بــإعــفــاء مــعــامــات االنــتــقــال 

ّ
الــســابــق املــتــعــل

ــــن رســـــــوم الــتــســجــيــل  ــارج مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بـــــــــاإلرث والـ
ــــوم  ــــن رسـ وإعـــــــفـــــــاءات الـــشـــقـــق واألراضــــــــــــي مـ
تاريخ  حتى  العقار  بيع  وضريبة  التسجيل 
مــنــتــصــف الـــعـــام الــــجــــاري. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
العقار  لغايات تحفيز ســوق  يــأتــي  الــقــرار  إن 
الــــدخــــل املـــحـــدود  واإلســـــكـــــان، وتـــمـــكـــن ذوي 
ــراء املــســاكــن املـــائـــمـــة. وفــي  ــ ـــي مـــن شـ

ّ
واملـــتـــدن

قطاع  مستثمري  جمعية  رئيس  قــال  املقابل، 
الجديد«،  »العربي  لـ العواملة،  كمال  اإلسكان 
فاعلة  ــراءات تحفيزية  إجـ اتخاذ  يتوجب  إنــه 
إلعادة الحيوية إلى سوق العقارات. وأضاف 
أن أسعار مدخات البناء مرتفعة ومفروضة 
ــادة  ــة إلــــى زيــ ــافـ ــرائـــب بـــاهـــظـــة، إضـ عــلــيــهــا ضـ
ــار األراضــــــــي، بــخــاصــة داخـــــل املــــــدن، ما  ــعـ أسـ
السكنية  الشقق  أسعار  ارتــفــاع  على  ينعكس 
بــمــا يــتــجــاوز قــــدرة املـــواطـــن عــلــى الــــشــــراء، ال 
سيما مــع ارتـــفـــاع كــلــف الــتــمــويــل مــن البنوك 
واملؤسسات املالية املحلية املختلفة. ودعا إلى 
وضع خطة شاملة باملشاركة مع املستثمرين 

لإلنعاش االقــتــصــادي فــي حــدود 13 مليار 
دوالر، واملـــراهـــنـــة عــلــى إنـــعـــاش االقــتــصــاد 
بما له من تأثير علي سوق العمل في العام 
املــقــبــل، إال أن بنك املــغــرب )الــبــنــك املــركــزي( 
يتصور أن ذلك يبقي رهينا بانجاء حالة 
باملغرب  بالتلقيح  تتعلق  التي  اليقن  عدم 
ولـــدى شــركــائــه، خــاصــة األوروبـــيـــن منهم. 
ــابــــق لـــلـــصـــنـــدوق  ــتــــصــــور الـــعـــضـــو الــــســ ويــ
ــاعــــي مــحــمــد  ــمــ ــتــ ــان االجــ ــمـ ــلـــضـ ــنــــي لـ ــوطــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــهــاكــش، فــي حــديــثــه لـــ
الــشــغــل،  الــتــي تـــوردهـــا وزارة  الــبــيــانــات  أن 
باالستناد إلى عدد املسجلن في الصندوق 
واألشخاص الذين استأنفوا عملهم وأولئك 
الذين لم يستأنفوه، ال تعكس حقيقة سوق 

الشغل والبطالة في املغرب. 
ويشير الهاكش إلى أن حجم البطالة بسبب 
األزمة الصحية سيكون غير مسبوق، بالنظر 
ــذيـــن  ــقـــود والـ ــى الــــذيــــن يــعــمــلــون بــــــدون عـ ــ إلـ
يــوجــدون فــي وضــعــيــة شــغــل نــاقــص وشغل 
عليه(، مضيفا  مؤمن  )غير  عنه  مــؤدى  غير 
تــدهــور وضعية هذه  فــي  أن الجفاف ســاهــم 

الفئات، خاصة في األرياف.

ــراءات ناجعة إلنقاذ  إجــ الــقــطــاع تتضمن  فــي 
الــقــطــاع، ومـــن ذلـــك تخفيض الــضــرائــب على 
مــســتــلــزمــات الـــبـــنـــاء وتــخــمــن قــيــم األراضـــــي 
لغايات احتساب الرسوم، وكذلك إعادة النظر 
بنظام األبنية والسماح بزيادة عدد الطوابق 
في املباني اإلسكانية ضمن محددات تضمن 
السامة العامة بشكل تام. وأظهرت البيانات 
الـــرســـمـــيـــة الــــــصــــــادرة عـــــن دائـــــــــرة األراضــــــــي 
واملــســاحــة انخفاض حجم الــتــداول فــي سوق 
الــعــقــار خــــال األحــــد عــشــر شــهــرًا األولـــــى من 
الـــعـــام املـــاضـــي بــنــســبــة 28 فـــي املـــائـــة، ليبلغ 
4.05 مليارات دوالر مقارنة بالفترة ذاتها من 
املزيد  العواملة هجرة  املاضي.  وتوقع  العام 
مــن شــركــات اإلســكــان لــلــخــارج بسبب تراجع 

للقطاع، والذي تعمق  الجاذبية االستثمارية 
على  البنكية  الــفــوائــد  أســعــار  ارتــفــاع  بسبب 
القروض وصعوبة املتطلبات الواردة في نظام 
األبــنــيــة وارتـــفـــاع الــضــرائــب والـــرســـوم وكلف 
الــبــنــاء بــشــكــل عــــام.  وتــشــيــر بــيــانــات رسمية 
إلى أن عدد شركات اإلسكان يبلغ نحو 2700 
شركة برأسمال يراوح بن 3.5 مليارات و4.23 
مــلــيــارات دوالر. ويـــقـــدر حــجــم االســتــثــمــارات 
ــيـــن فـــي الــخــارج  الــعــقــاريــة الــتــي تــعــود ألردنـ
بما بن 5.6 مليارات و7 مليارات دوالر. وقال 
»العربي  لـ السعافن،  يوسف  العقارات  تاجر 
الجديد«، إن حركة الطلب على شراء األراضي 
األردن  مناطق  في مختلف  السكنية  والشقق 
شهدت تراجعا حادا خال العامن املاضين، 
بسبب األوضاع املالية للمواطنن وانخفاض 
ــــب والـــتـــداعـــيـــات  ــانـ ــ مـــشـــتـــريـــات الــــعــــرب واألجـ
الــنــاتــجــة عـــن جــائــحــة كــــورونــــا. وأضــــــاف أن 
تــبــاطــؤ الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي وضـــعـــف أداء 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات انــعــكــس مـــبـــاشـــرة على 
سوق العقارات، متوقعا أن يعاني القطاع من 
الركود خال الثلث األول من العام الحالي مع 

استمرار تداعيات جائحة كورونا.

إجراءات غير كافية إلنعاش العقارات األردنيةالكساد في المغرب: مستويات قياسية للبطالة

رفع أسعار الكهرباء 
والمياه... وزيادة 

قياسية للبطالة

القاهرة ـ العربي الجديد

 عــلــى جــمــوع 
ً
مـــّر عـــام 2020 ثــقــيــا

ــريــــن، الــــذيــــن عــــانــــوا كــثــيــرًا  املــــصــ
جـــــــــــراء تــــــداعــــــيــــــات أزمـــــــــــة تـــفـــشـــي 
ــا، وفــــرض الــحــكــومــة للمزيد  فـــيـــروس كـــورونـ
من  الفاقد  لتعويض  والــرســوم  الضرائب  مــن 
ل أكثر من 77% من 

ّ
إيراداتها، باعتبارها تمث

إيــــرادات املــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة. ويــأتــي ذلك 
املتأثرين  ملواطنيها  الحكومة  دعــم  مــن  بـــداًل 
قطاع عريض  مواجهة  نتيجة  باألزمة،  سلبًا 
وانخفاض  البطالة  تفاقم  خطر  املجتمع  فــي 

الدخل.
ــــن أوضـــــــــاع مــعــيــشــيــة  ــــى املــــصــــريــــون مـ ــانـ ــ وعـ
بفيروس  إصــابــة  أول  مــنــذ تسجيل  مــتــأزمــة، 
كــورونــا فــي الــبــاد منتصف فــبــرايــر/ شباط 
2020، عــلــى إثـــر اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة للحد مــن تفشي الــوبــاء، 
العاملن  مــن  كــبــيــرة  ــداد  أعــ إلـــى تعطل  وأدت 
ــا الـــطـــيـــران، والــســيــاحــة،  فـــي قــطــاعــات، أبـــرزهـ
واملــطــاعــم، واملـــقـــاوالت، نــظــرًا النقطاع مصدر 

دخلهم ملدد كبيرة.
واتـــجـــهـــت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة نــحــو تــشــديــد 
ــراءات االحــتــرازيــة خــال الــفــتــرة األخــيــرة  ــ اإلجـ
مــع تصاعد اإلصــابــات بفيروس كــورونــا، ما 
واألنشطة  الــقــطــاعــات  مــن  بالعديد  سلبًا  أثــر 

االقتصادية.
الـــغـــاضـــبـــن قــد  وكــــــان اآلالف مــــن املـــصـــريـــن 
خــرجــوا فــي تــظــاهــرات متفرقة فــي سبتمبر/ 
الــرئــيــس  بــإســقــاط  للمطالبة  املـــاضـــي،  أيــلــول 
خلفية  على  ونــظــامــه،  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
ــاع االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة  ــ تــــردي األوضــ
الحكومي  التعسف  الــبــاد، وال سيما مع  في 
حيال ملف التصالح في مخالفات البناء، وما 
صاحبه من إزاالت ملنازل اآلالف من املواطنن، 
الــزيــادات  الــنــواب للعديد مــن  ــرار مجلس  وإقــ
ــــوزراء املــصــري،  الــضــريــبــيــة. وأعــلــن مجلس الـ
األربعاء املاضي، مّد فترة التصالح في بعض 
مــخــالــفــات الــبــنــاء ملــــدة ثــاثــة أشــهــر جــديــدة، 
تنتهي في 31 مــارس/ آذار املقبل. وجاء قرار 
مـــّد فــتــرة ســـداد مبلغ »جــديــة الــتــصــالــح« في 
مخالفات البناء، في ظل عزوف املواطنن عن 
تقديم طلبات التصالح، جراء الرفض الشعبي 

ألحكام القانون.
وفرض قانون »التصالح في بعض مخالفات 
ــلـــى أصـــحـــاب  ــة عـ ــاء« غـــــرامـــــات بـــاهـــظـ ــنــ ــبــ الــ
العقارات املخالفة الشتراطات البناء، تفوق 
ــدرات الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ســـكـــان تلك  ــ قــ
الــعــقــارات، وهــو مــا سّبب حالة مــن الغضب 
لـــــدى املــــصــــريــــن، خـــصـــوصـــًا أن الــحــكــومــة 
أصــرت على تفعيل القانون في خضم أزمة 
جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من إصدار 
ملدة  البناء  تراخيص  بوقف  قــرارًا  السيسي 
ستة أشهر، بما أضر بقرابة خمسة ماين 
مـــصـــري مـــن الــعــامــلــن غــيــر املــنــتــظــمــن في 
قــطــاع املـــقـــاوالت. واضـــطـــرت الــحــكــومــة إلــى 
السحب مــن االحــتــيــاطــي الــنــقــدي فــي البنك 
ــيـــاجـــات  ــتـ املـــــركـــــزي املـــــصـــــري، لــتــلــبــيــة االحـ
الــيــومــيــة خـــال عـــام 2020، فـــي ظـــل تــراجــع 
إيرادات السياحة التي تعد مصدرًا أساسيًا 
للدخل، وكذا انخفاض دخل قناة السويس 
التجارة  حركة  لتراجع  لها  مستوى  ألدنــى 
العاملية بسبب الجائحة، ما دفع البنك إلى 
إعـــان فــقــدان نــحــو 8.5 مــلــيــارات دوالر من 
احتياطي الباد النقدي خال شهرين فقط. 

ويعرض »العربي الجديد« في هذا التقرير 
ملخصًا للزيادات التي شهدتها مصر خال 

العام املنقضي.

السجائر والتبغ
2020، حن  فبراير/ شباط  في  كانت  البداية 
بتعديل  على مشروع حكومي  البرملان  وافــق 
بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
املضافة، الذي نص على زيادة ضريبة الجدول 
الــثــابــتــة عــلــى منتجات الــســجــائــر فــي الــســوق 
املــحــلــي بــمــقــدار 50 قــرشــًا لــلــشــريــحــة األولــــى 
)الجنيه = 100 قــرش(، و100 قرش للشريحة 
الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة، مع رفع 
الــســقــف الــســعــري لــكــل الــشــرائــح لــتــتــواكــب مع 
زيــادة الضريبة. وبذلك ارتفع سعر الضريبة 
جنيهًا(   15.68  = )الـــــــدوالر  جــنــيــهــات   4 إلــــى 
لعبوة السجائر التي ال يزيد سعر بيعها على 
التي  للعبوة  جنيهات   6.5 وإلـــى  جنيهًا،   24
يراوح سعر بيعها بن 24 جنيهًا و35 جنيهًا.

ضريبة البنزين
وفــي وقــت خفضت فيه دول عربية أسعار 
قررت  النفط،  أسعار  تراجع  بسبب  الوقود 
البنزين،  أسعار  تثبيت  املصرية  الحكومة 
ــرات مــتــتــالــيــة  ــ ــثـــاث مــ بـــأنـــواعـــه الـــثـــاثـــة، لـ
قـــرارات لجنة  بإجمالي تسعة أشــهــر، وفــق 
البترولية،  للمنتجات  التلقائي  التسعير 
املعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض 
الــوقــود كــل ثاثة أشــهــر، استنادًا  منتجات 
عامليًا،  بــرنــت(  )خـــام  إلــى متوسطات سعر 
وسعر صــرف الجنيه أمــام الـــدوالر. ووافــق 
مجلس النواب في مايو/ أيار املاضي على 
املالية  املــوارد  تعديات قانون رســم تنمية 
للدولة، الذي فرض رسومًا بقيمة 30 قرشًا 
لــكــل لــتــر مبيع مــن الــبــنــزيــن بــأنــواعــه، و25 
قــرشــًا لــكــل لــتــر مــن الـــســـوالر. وهـــي ضريبة 
التي  الــبــتــرولــيــة،  املــنــتــجــات  عــلــى  مقتطعة 
باع حاليًا في مصر بقيمة أكبر من تكلفة 

ُ
ت

اســتــيــرادهــا وإنــتــاجــهــا، عــلــى وقـــع انــهــيــار 
أسعار النفط ومشتقاته في السوق العاملية. 
وقال وزير املالية محمد معيط )آنذاك( أمام 
الـــبـــرملـــان، إن »انــخــفــاض األســـعـــار الــعــاملــيــة 
لــلــوقــود أوجــــد مــســاحــة لــتــخــفــيــض السعر 
العامة في  للخزانة  للمواطن، ووجــود وفر 
الــوقــت نــفــســه«، مــســتــطــردًا بـــأن »انــخــفــاض 
ــان يــســتــوجــب  ــار الـــبـــتـــرول الــعــاملــيــة كــ ــعـ أسـ

املحلية،  السوق  في  البنزين  أسعار  خفض 
إال أن الدولة رأت توفير هذه املبالغ ملصلحة 

الخزانة العامة للدولة«، على حد تعبيره.

الهواتف واإلنترنت
فــرضــت الــحــكــومــة رســمــًا عــلــى أغــذيــة الــكــاب 
والقطط والطيور األليفة للزينة، بنسبة %25 
 
ً
مــن الــفــاتــورة لـــأغـــراض الــجــمــركــيــة، ُمــضــافــة

إلــيــهــا الــضــريــبــة الــجــمــركــيــة، والــضــريــبــة على 
القيمة املضافة، وعلى أجهزة الهاتف املحمول 
به،  الخاصة  األكسسوارات  وأجــزائــه، وجميع 
أيضًا رسمًا  قيمتها. وفرضت  من   %5 بواقع 
اإلنــتــرنــت للشركات واملــنــشــآت،  على خــدمــات 

بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

خصم من الرواتب وغالء الرخص
ــق الــبــرملــان  وفـــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، وافــ
م مــــن الــحــكــومــة،  ــدَّ ــقــ ــانــــون مــ عـــلـــى مــــشــــروع قــ
رواتــب  مــن مجموع   %1 نسبة  اقتطاع  بشأن 
الدولة، ســواء في القطاع  جميع العاملن في 
الحكومي أو الخاص أو البنوك، ونسبة %0.5 
مــن رواتـــب أصــحــاب املــعــاشــات، وذلــك ملــدة 12 
شهرًا )قابلة للتمديد(، بحجة تمويل صندوق 
ــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــداعــ ــتــ ــد ملــــواجــــهــــة الــ ــديــ جــ
الناتجة من انتشار األوبئة أو حدوث الكوارث 
لــلــمــرور  الــعــامــة  الــطــبــيــعــيــة. وأعــلــنــت اإلدارة 
فــي مــصــر فــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، زيـــادة 
القيادة الخاصة  مصاريف استخراج رخصة 
من 985 جنيهًا إلى 2893 جنيهًا بنسبة تبلغ 
293%، لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال أقـــل مــن عـــام، إذ 
الرسوم نفسها تبلغ 596.5 جنيهًا في  كانت 

أغسطس/ آب 2019.

زيادة فواتير الكهرباء
الكهرباء  أســعــار  رفــع  الحكومة  أعلنت  كــذلــك 
من  اعــتــبــارًا  إلــى %30،  بنسبة تصل  للمنازل 
فـــاتـــورة يــولــيــو/ تــمــوز 2020، لــتــكــون ســابــع 
زيــادة في األسعار منذ وصــول السيسي إلى 

الحكم عام 2014. وقررت وزارة الكهرباء زيادة 
سعر الــكــيــلــووات مــن 30 قــرشــًا إلــى 38 قرشًا 
لشريحة االستهاك األولى، ومن 40 قرشًا إلى 
48 قرشًا للشريحة الثانية، ومن 50 قرشًا إلى 
65 قرشًا للشريحة الثالثة، وارتفعت الشرائح 
األخـــرى بنسب متفاوتة. وفــي املــقــابــل، قــررت 
الوزارة دعم القطاع الصناعي بذريعة احتواء 

التداعيات السلبية النتشار فيروس كورونا.

رسوم النظافة... والراسبون
ــــق مجلس  وفــــي أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، وافـ
الـــنـــواب عــلــى مــشــروع قــانــون حــكــومــي بشأن 
»تنظيم إدارة املخلفات«، والهادف إلى إنشاء 
جهاز جديد يتولى مهام تحصيل رسم شهري 
من املواطنن، مقابل خدمات جمع القمامة من 
ونقلها  الفضاء،  واألراضـــي  املبنية  الــوحــدات 
إلى األماكن املخصصة لهذا الغرض، من طريق 
الوحدات اإلدارية املختصة في املحافظات أو 
بواسطة الغير )الــشــركــات الــخــاصــة(. وفــرض 
القانون رسومًا شهرية للنظافة تصل إلى 40 
املناطق(،  السكنية )بحسب  للوحدات  جنيهًا 
وبما ال يجاوز 100 جنيه للوحدات التجارية 
املستقلة. كذلك وافق مجلس الــوزراء املصري 
أحكام  آب على تعديل بعض  أغــســطــس/  فــي 
قانون تنظيم الجامعات، الذي يفرض رسومًا 
مالية ضخمة على طاب الجامعات الراسبن 
مقابل إعــادة دخول االمتحانات، وكذلك على 
املتقدمن لامتحانات من الخارج، اعتبارًا من 
التعديل  وحـــدد   .2022-2021 الــدراســي  الــعــام 
الحد األدنى واألقصى للرسوم، ليراوح بن 6 
البشري، وطب  الطب  لكليات  ألــف جنيه  و12 
لــكــلــيــات  آالف جــنــيــه  ـــن 5 و10  وبـ ــان،  ــنــ األســ

الهندسة.

مياه الشرب
زيادة  الشرب«  ملياه  القومية  »الهيئة  فرضت 
ــــراوح بـــن 15% و30%، فـــي أســعــار  تـ جـــديـــدة 
بــدءًا  والــتــجــاري،  املنزلي  لاستهاكن  املــيــاه 
مـــن الـــفـــاتـــورة املــحــصــلــة فـــي أول ســبــتــمــبــر/ 
أيلول 2020، في إطار خطة الحكومة لتحرير 
أسعار بيع املياه والكهرباء والغاز الطبيعي 

للمواطنن التي بدأت في عام 2015. وشملت 
األسعار الجديدة زيادة سعر املتر املكعب في 
 45 مــن  املــنــزلــي  األولـــى لاستخدام  الشريحة 
قــرشــًا إلـــى 65 قــرشــًا، وفـــي الــشــريــحــة الثانية 
من 120 قرشًا إلــى 160 قرشًا، وفــي الشريحة 
الــثــالــثــة مــن 165 قــرشــًا إلـــى 225 قــرشــًا، وفــي 
شريحة االستهاك الرابعة من 200 قرش إلى 
275 قــرشــًا، وفـــي الــشــريــحــة األخــيــرة مــن 215 

قرشًا إلى 315 قرشًا.

رسوم جديدة
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، صــّدق 
الــســيــســي عــلــى قــانــون »إنـــشـــاء صــنــدوق دعــم 
األشخاص ذوي اإلعاقة«، الذي يفرض رسومًا 
شهرية على أجور جميع العاملن في الجهاز 
ــام،  ــعـ الـ الـــقـــطـــاع  وشــــركــــات  لـــلـــدولـــة،  اإلداري 
وقــطــاع األعـــمـــال الـــعـــام، والــشــركــات اململوكة 
للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية 
لدعم  الجهات،  من  وغيرها  الحكومية،  وغير 

موارد الصندوق.

مصاريف المدارس
وفي ديسمبر/ كانون األول 2020، سادت حالة 
من التذمر بن أولياء األمور في مصر، بسبب 
التي فرضها  »الجباية«  بــرســوم  مــا وصــفــوه 
وزيــــر الــتــعــلــيــم طــــارق شــوقــي عــلــى الــتــامــيــذ. 
كبيرة  ــدارس بنسبة  ــ املـ مــصــاريــف  وارتــفــعــت 
دون  مــن   ،2021-2020 الـــدراســـي  الــعــام  خـــال 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  لــلــظــروف  مــراعــاة 
الــتــي يعيشها األهــالــي فــي ظــل أزمـــة فيروس 
ــا، واضـــطـــرار الــكــثــيــر مــنــهــم إلـــى إبــقــاء  كـــورونـ
ــًا  ــ ــازل، وإعـــطـــائـــهـــم دروســ ــ ــنــ ــ أوالدهــــــــــم فــــي املــ
خصوصية. وفرضت وزارة التربية والتعليم 
قدر بـ150 جنيهًا على تاميذ الصف 

ُ
رسومًا ت

الثالث اإلعدادي، والبالغ عددهم مليونًا و800 
تاميذ  على  جنيه  و200  تقريبًا،  تلميذ  ألــف 
الثانوي الثاني، الذين يصل عددهم إلى 573 
املشاريع  دعــم  »صــنــدوق  لـــ تلميذًا،  و677  ألفًا 
لكل  15 جنيهًا  فــرض  عن   

ً
التعليمية«، فضا

التلميذ  عليها  يحصل  إلكترونية«  »شــهــادة 
من املكتبات.

المصريون تحت وطأة الجـائحة: ضرائب ثقيلة وغالء

أوقاتهم في ظل  أصعب  المصريون  يعيش 
الضرائب  فرض  في  والتوسع  متواصل  غالء 
بفيروس  إصابة  أول  تسجيل  منذ  والرسوم، 

كورونا في البالد منتصف شهر فبراير/ شباط 
2020. يحصل ذلك في ظل اتخاذ الحكومة 
الوباء،  تفشي  من  للحد  احترازية  إجراءات 

من  كبيرة  أعداد  تعطل  إلى  أدى  الذي  األمر 
واألنشطة  القطاعات  مختلف  في  العاملين 
دخلهم  مصدر  النقطاع  نظرًا  االقتصادية، 

متتالية، دون وجود دعم كاٍف من  لشهور 
الدولة التي تبحث عن وسائل للحد من أزمتها 

المالية الحادة عبر جيوب المصريين

انخفاض بنسبة 28% في 
حجم تداول العقارات 

خالل 11 شهرًا

مؤشرات
األسواق
السعودية 

تستأنف السفر 
عبر جميع المنافذ

األنـــبـــاء  ــة  ــالـ وكـ أوردت 
)واس(،  ــة  ــوديــ ــعــ ــــســ ال
ــالد  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ أن  أمــــــــــــــــس، 
اســتــأنــفــت الـــرحـــالت املـــغـــادرة 
والـــقـــادمـــة عــبــر املــنــافــذ الــبــريــة 
ــبــحــريــة والـــجـــويـــة، اعــتــبــارا  وال
مــن الــســاعــة 11 صــبــاح أمــس 
ــلــــي. ونــقــلــت  ــيـــت املــــحــ ــتـــوقـ ــالـ بـ
الــوكــالــة عــن مــصــدر مــســؤول 
قــولــه إن  الــداخــلــيــة،  فـــي وزارة 
املتخذ  الــرحــالت  تعليق  قـــرار 
في 20 ديسمبر/ كانون األول 
املــاضــي، بسبب انــتــشــار نــوع 
ــد مـــتـــحـــور مــــن فـــيـــروس  ــديـ جـ
)كوفيد 19( في عدد  كورونا 
مـــن الــــــدول، تـــم وقـــفـــه اعــتــبــارا 
مــن أمـــس. وذكـــرت أن حكومة 
ــــررت انــتــهــاء الــعــمــل  املــمــلــكــة قـ
باإلجراءات االحترازية املتعلقة 
بــانــتــشــار نـــوع جــديــد متحور 
ــا، فــيــمــا  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ مــــن فــ
الرحالت  تعليق جميع  يخص 
ــيــة لــلــمــســافــريــن،  الــجــويــة الــدول
والـــــدخـــــول إلـــــى املـــمـــلـــكـــة عــبــر 
أن  إال  والبحرية.  البرية  املنافذ 
يكون  أن  على  شــددت  اململكة 
ــــى أراضـــيـــهـــا فيما  الـــدخـــول إل
يخص غير املواطنني القادمني 
مـــن املــمــلــكــة املــتــحــدة وجــنــوب 
أخــرى  أي دولـــة  أفريقيا، ومــن 
مع  الــصــحــة،  وزارة  تــحــددهــا 

االلتزام بعدة شروط.

التركي«  »الــســيــل 
ينقل 5.8 مليارات 

متر غاز ألوروبا
ــة الــــغــــاز  ــيــ ــمــ ــغــــت كــ ــلــ بــ
الــــروســــي الـــتـــي جـــرى 
نقلها إلى أوروبا، عبر 
خــط أنــابــيــب »الــســيــل التركي« 
5.8 مليارات مكعب في 2020.

وأفــاد مراسل األنــاضــول نقال 
عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، أنــــه تم 
الــروســي  الطبيعي  الــغــاز  نــقــل 
االستقبال  محطة  إلــى  الــقــادم 
في منطقة »قيي كوي« بوالية 
»قـــرقـــالر إيـــلـــي« الــتــركــيــة إلــى 
البلغارية  »استرانجا«  محطة 
أنه  وأوضـــح  أي مشاكل.  دون 
جـــرى نــقــل 5.8 مــلــيــارات متر 
»السيل  عبر  الغاز  من  مكعب 
في  املستهلكني  إلـــى  الــتــركــي« 
بــلــغــاريــا والــيــونــان ومــقــدونــيــا 

ورومانيا في 2020. 
والــــجــــمــــعــــة، دشــــــــن الـــرئـــيـــس 
الصربي ألكسندر فوتشيتش، 
الــقــســم الــخــاص بــبــالده بنقل 
الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 
التركي«.  »السيل  أنابيب  خط 
وفـــي 8 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
ــط أنـــابـــيـــب  ــ ــاح خـ ــتــ ــتــ جــــــرى افــ
ــي بـــمـــشـــاركـــة  ــركــ ــتــ ــ الـــســـيـــل ال
طيب  رجــب  التركي  الرئيسني 
أردوغـــان والــروســي فالديمير 
ــيــــل الـــتـــركـــي«،  ــــســ ــني. و»ال ــوتــ بــ
ــبـــوبـــني بــســعــة  ــد أنـ مــــشــــروع ملــ
مــكــعــب  مـــتـــر  مـــلـــيـــار   15.75
لكل منهما،  الــغــاز سنويا  مــن 
مــن روســيــا إلــى تركيا مــرورا 

بالبحر األسود.

الصين تخطط لتعزيز 
إنتاج المحاصيل

قـــــــال وزيـــــــــر الـــــزراعـــــة 
ــة  ــيـ ــفـ ــريـ والــــــــشــــــــؤون الـ
ــغ رن  ــ ــانـ ــ ــنــــي، تـ ــيــ ــــصــ ال
جيان، إن الصني ستعمل على 
تأمني إنتاج املحاصيل وتطوير 
صناعة البذور وتعزيز حماية 
ــي الــزراعــيــة خــالل عام  األراضـ
الريف  نــهــوض  لتعزيز   2021
وتـــســـريـــع الــتــحــديــث الـــزراعـــي 

والريفي.
وذكر تانغ أن الصني ستسعى 
جـــــــاهـــــــدة لـــــضـــــمـــــان تـــــجـــــاوز 
مليار  املــحــاصــيــل 650  إنــتــاج 
كيلوغرام هذا العام في محاولة 
للبالد.  الــغــذاء  إمـــدادات  لتأمني 
وأضاف تانغ أنه من أجل دعم 
البذور، ستبدأ الصني  صناعة 
البحث عن التقنيات الجوهرية 
وتـــطـــلـــق مــــشــــروعــــات كـــبـــرى 
الــبــيــولــوجــيــة وتنشئ  لــلــتــربــيــة 
املحاصيل  لبذور  مستودعات 
واألســـــمـــــاك الـــبـــحـــريـــة وأنــــــواع 

املاشية.

قرار الحكومة األردنية 
تمديد إعفاء العقارات 

من رسوم التسجيل 
والضرائب، غير كاٍف 
بالنسبة للمستثمرين

متفرقات اقتصادية

)Getty( %7.2 الناتج المحلي انكمش خالل الفصل الثالث من 2020 بنسبة

)Getty( المواطنون يعانون من ارتفاع أسعار السلع الضرورية

)Getty/كورونا أضاف أعباء جديدة على الطبقة الفقيرة )زياد أحمد

مال وناس

قالت هيئة قناة السويس في بيان، أمس األحد، إن القناة درت 5.61 مليارات 
دوالر على مصر في عام 2020، بانخفاض ثالثة في المائة مقارنة مع عام 
2019. وقال رئيس الهيئة، أسامة ربيع، إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع 
السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي 
تقررت في 2020 لبعض فئات السفن. وأضاف أن سياسات التسويق ساعدت 
التباطؤ  رغم  واإليـــرادات  القناة  عبر  الشحن  أحجام  معظم  صيانة  على 
أقصر  والقناة  كورونا.  فيروس  جائحة  أفرزته  الذي  العالمي  االقتصادي 
الحكومة  إليرادات  رئيسي  ومصدر  وآسيا،  أوروبا  بين  البحري  للشحن  مسار 

المصرية من العملة الصعبة.

تراجع إيرادات قناة السويس %3

Monday 4 January 2021 Monday 4 January 2021
االثنين 4 يناير/ كانون الثاني 2021 م  20  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2317  السنة السابعة االثنين 4 يناير/ كانون الثاني 2021 م  20  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2317  السنة السابعة
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تواجه املباني التجارية واملكاتب 
فــــي حــــي املــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي أكــبــر 
بعد  القريب  تاريخها  اختبار في 
مــن عضوية  بريطانيا وخــروجــهــا  انــفــصــال 
االتحاد األوروبي، إذ إن بريطانيا تدخل في 
االنــفــصــال وتفشي  بعد  »الــرمــاديــة«  املنطقة 
السالة الجديدة من جائحة كورونا. ويراقب 
الــعــقــارات وأصــحــاب  املستثمرون فــي قــطــاع 
الــبــنــايــات الــضــخــمــة كــيــفــيــة تــأقــلــم حـــي املـــال 
الــجــديــد لبريطانيا  الـــواقـــع  مــع  الــبــريــطــانــي 
ــاد األوروبـــــــــــي، قـــبـــل املـــغـــامـــرة  ــ ــــحـ خــــــارج االتـ
بـــوضـــع اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة فـــي إنـــشـــاءات 
املــكــاتــب. وحــتــى نهاية الــعــام املــاضــي 2020، 
العاقات  اليقن بشأن مستقبل  عــدم  سيطر 

البريطانية مــع دول االتــحــاد األوروبـــي بعد 
بريطانيا  االنتقالية واحتمال خروج  الفترة 
دون ترتيبات في قطاع اإلنشاءات. ولكن بعد 
توقيع االتفاقية التجارية البريطانية، يراقب 
املــســتــثــمــرون فــي قــطــاع املــكــاتــب كيفية بناء 

وكيفية  الجديد  التجاري  الفضاء  بريطانيا 
تطور تجارة املصارف االستثمارية وبورصة 
لــنــدن مــع الــبــورصــات األوروبـــيـــة واملشتقات 
املـــالـــيـــة. وهــــــذه الـــعـــوامـــل ســـتـــكـــون حــاســمــة 
ــاءات فـــي حـــي املـــال  ــ ــــشـ فـــي تـــطـــور قـــطـــاع اإلنـ
اإليجارات والعائد  البريطاني وكذلك تطور 
املتحقق مــن االســتــثــمــار. وتــضــاف إلـــى هــذه 
الجديدة  السالة  تفشي  مخاطر  التحديات 
وأن تصبح خارج  كورونا بسرعة،  لجائحة 
السيطرة، وسط عدم يقن حول ما إذا كانت 
اللقاحات الجديدة ستتمكن من محاصرتها 
تلقي  التحديات  هــذه  كــل  عليها.  القضاء  أو 
ــلـــى قــــطــــاع الـــبـــنـــايـــات املــكــتــبــيــة  بـــظـــالـــهـــا عـ
والــتــجــاريــة فــي لــنــدن خـــال األعــــوام املقبلة. 
ــال  وحـــســـب تـــقـــاريـــر عـــقـــاريـــة، شــهــد حـــي املـ
البريطاني ارتفاع معدل املساحات املكتبية 
ــام املــــاضــــي 2020  ــعــ غـــيـــر املـــشـــغـــولـــة فــــي الــ
بنسبة ضئيلة ال تتجاوز واحــدًا في املائة. 
ارتفع   تــايــمــز«،  »فايننشال  صحيفة  ووفــق 
من  املشغولة  غير  املكاتب  مساحات  معدل 
الــعــام 2019 إلــى 6.5% فــي العام  5.5% فــي 
املــاضــي 2020، أو مــا يــعــادل 9 مــايــن قدم 
في  الضئيل  االنخفاض  هــذا  ولكن  مربعة. 
نسبة اإلشغال حدث بسبب حجز الشركات 
لــلــمــكــاتــب تــرقــبــًا لـــتـــراجـــع مـــوجـــة كـــورونـــا 
وعــودة املوظفن إليها. كما تراجعت كذلك 
بنسبة ضئيلة  املكتبية  اإليــجــارات  أســعــار 
خـــال الـــعـــام املـــاضـــي. يــذكــر أن املــســاعــدات 
التي قدمتها الحكومة البريطانية لشركات 

عقارات 
المكاتب اللندنية

كورونا يحول 
حي المال اللندني 
إلى مدينة أشباح 

)Getty(

من  بريطانيا  خروج  بعد  التجارية  والعقارات  المكتبية  المباني  تواجه 
عضوية االتحاد األوروبي تحديات العائد واإليجارات والقدرة على جذب 
التجاري  الفضاء  تطور  المستثمرين  كبار  ويترقب  األجانب.  المستثمرين 
البريطاني الجديد ونجاح الشراكات التجارية التي تنعش اإلشغال في 

البنايات المكتبية
بناء الفضاء التجاري 
والشراكات التجارية 

تحدد مستقبل 
عقارات حي المال

أفغانستان ترغب في 
ربط تجارتها مع الهند عبر 

الحدود الباكستانية

االتفاقية تركت الباب 
مفتوحًا امام تعاون 

شركات الموبايل 
األوروبية والبريطانية

المباني 
تواجه تحديات 

اإلشغال والعائد

)Getty( الجريمة وجائحة كورونا تضربان حياة المواطن األفغاني ــ كابول)Getty( تسوق بلندن

كابول ـ صبغة اهلل صابر

من  جهودهما،  وباكستان  أفغانستان  فت 
ّ
كث

ــارات  ــزيـ ــادل الـ ــبـ خــــال تــوقــيــع االتــفــاقــيــات وتـ
لــلــمــعــنــيــن بــقــطــاع االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة في 
بل  الدولتن،  بن  العاقات  لتطوير  البلدين، 
ــــط بــاكــســتــان مـــع دول آســـيـــا عــبــر شــمــال  وربـ
أفغانستان، مقابل ربط أفغانستان مع الهند 
عــبــر مــنــفــذ واهـــكـــه الــــحــــدودي بـــن بــاكــســتــان 
والهند. غير أن كل الجهود الرامية إلى تطوير 
قطاع االقتصاد والتجارة بن الجارتن التي 
كــيــلــومــتــر  تـــتـــجـــاوز 2500  تــربــطــهــمــا حـــــدود 

مرهونة بأمن أفغانستان واملنطقة.
فــي هــذا الــصــدد، قــال الــنــاطــق بــاســم الرئاسة 
بـــال، فــي تعليقات  األفــغــانــيــة، دوا خــان مينه 
إلى  باكستان تسعى  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 
مع  واالقتصادية  التجارية  العاقات  تطوير 
ذلــك مرهون  أن  لهم  لكننا أوضــحــنــا  بــادنــا، 
بتعاون إسام أباد مع كابول في إحال األمن. 
ويــضــيــف مــيــنــه بــــال أن الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
أوضحت خال الزيارات األخيرة للمسؤولن 
ــراز أي تــقــدم  ــ الــبــاكــســتــانــيــن أنـــه ال يــمــكــن إحـ
فيما يخص العاقات التجارية واالقتصادية، 
حتى تقوم باكستان بدورها في إحال األمن 
والسام في أفغانستان، وذلك من خال إرغام 
مع  املصالحة  قبول  على  املسلحة  الجماعات 
الحكومة األفغانية، والتوقف عن مساندتها، 

نــصــحــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــواطــنــيــهــا 
الذين ينوون السفر إلى الخارج أن يتأكدوا 
مـــن أســـعـــار املــكــاملــات فـــي الـــــدول األوروبـــيـــة. 
اململكة  بن  التجارية  االتفاقية  تتضمن  وال 
املتحدة واالتــحــاد األوروبــــي اســتــمــرار حظر 
الطرفن  أن  التجوال، بل تنص على  تعريفة 
سيشجعان شركات االتصاالت على أن تكون 
التجوال.  ملكاملات  ومعقولة  رسومها شفافة 
ويعني هذا أن شركات االتصاالت بإمكانها 
أن تـــفـــرض رســـومـــًا إضــافــيــة عــلــى املــكــاملــات 
الــخــارجــيــة فــي دول االتـــحـــاد. لــكــن الــشــركــات 
الــكــبــرى فـــي بــريــطــانــيــا قــالــت إنــهــا ال تــنــوي 
إضـــافـــة تــعــريــفــة إضــافــيــة لــلــمــكــاملــات خـــارج 
بــريــطــانــيــا. وقـــد أبــلــغــت شــركــات االتــصــاالت 
الــبــريــطــانــيــة عــمــاءهــا أنـــه ســيــتــرتــب عليهم 
دفع رسوم إضافية فقط في حال استخدموا 
ــثـــر مــــن نـــصـــف املـــكـــاملـــات املــخــصــصــة لــهــا  أكـ
خــارج الباد، أو في حــال قضاء أكثر من 62 
يومًا خال أربعة أشهر في الخارج، وهو ما 
كان ممكنًا حن كانت اململكة املتحدة عضوًا 

فــي االتــحــاد األوروبــــي. وقــبــل تغيير قوانن 
ــوال، كــــان اســـتـــخـــدام الــهــاتــف  ــجـ ــتـ تــعــريــفــة الـ
ــان البعض  املــحــمــول فـــي أوروبـــــا مــكــلــفــًا، وكــ
يعودون من رحلة في الخارج ليجدوا فاتورة 
بمئات الجنيهات، وفي بعض األحيان آالف 

الجنيهات، بانتظارهم.
وجــــاء فــي إرشـــــادات الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــفــــزيــــون »بـــــــي بــي  ــلــ الــــتــــي نــــشــــرهــــا مــــوقــــع تــ
ســـي«، أن هــنــاك ضـــرورة للفحص مــع شركة 
بخصوص  معها  تتعامل  الــتــي  االتـــصـــاالت 
تكاليف مــكــاملــات الــتــجــوال فــي دول االتــحــاد 

ابتداء من 1 يناير/ كانون ثاني 2021. وقد 
ــرت الــحــكــومــة تــشــريــعــات تــمــنــح الــعــمــاء  ــ أقـ
بعض اإلرشـــادات، من بينها حد أعلى قدره 
تفرض  أن  يمكن  الــتــي  للتكاليف  جنيهًا   45
على املستخدمن الستخدام اإلنترنت داخل 
املستهلك حن  إعـــام  ويــجــب  االتـــحـــاد.  دول 
يصل إلــى 80 فــي املــئــة ومــن ثــم إلــى 100 في 
املــئــة مـــن اســتــخــدام اإلنــتــرنــت املــســمــوح بــه. 
كــمــا يــحــب عــلــى شـــركـــات االتـــصـــاالت اتــخــاذ 
املــســتــخــدمــن  ــع  ــ تــــحــــول دون دفــ إجـــــــــــراءات 
تكاليف إضافية في حال استخدام هواتفهم 
في أيرلندا الشمالية إذا تداخلت اإلشارة مع 

إشارة جمهورية أيرلندا الجنوبية.
وحسب تقرير »بي بي سي«، هناك إمكانية 
االتصاالت في بريطانيا  أن تستمر شركات 
االتــــحــــاد  فـــــي دول  االتـــــــصـــــــاالت  فـــــي جــــعــــل 
متضمنة بالتعرفة الحالية من دون إضافات، 
بريطانية  شــركــات  بــن  ثنائية  اتفاقات  عبر 
ونــظــيــراتــهــا فــي دول االتـــحـــاد. وهــنــاك أكثر 
مـــن شـــركـــة اتـــصـــاالت فـــي كـــل دول االتـــحـــاد، 
هـــذا يعني أنـــه ســتــكــون هــنــاك خــيــارات أمــام 
الشركات البريطانية. كما أن بعض الشركات 
البريطانية أعضاء في مجموعات اتصاالت 
الرئيسية  األربــع  الشركات  وكانت  أوروبــيــة. 
التعليق على  في اململكة املتحدة قد رفضت 
االتفاقيات الثنائية التي عقدتها مع شركات 
اتصاالت أخرى في دول االتحاد، لكنها قالت 
التجوال.  تعرفة  تقييم  إعـــادة  تنوي  ال  إنها 
وقــالــت ثــاثــة مــن هــذه الــشــركــات إنــهــا تمنح 
زبائنها إمكانية االتصال من دون أي تكلفة 
إضافية في أكثر من 70 دولة، بينها الواليات 
املتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وقالت شركة 
فــودافــون إنــهــا ال تــنــوي إعـــادة فــرض رســوم 
الــتــجــوال. أمـــا شــركــة EE فــقــالــت إن زبائنها 
بــإمــكــانــهــم اســتــخــدام هــواتــفــهــم مــن دون أي 
تكلفة إضــافــيــة فــي دول االتـــحـــاد األوروبــــي 

وخارجها، وهذا لن يتغير بعد بريكست.
)العربي الجديد(

مشيرًا إلى أن ما فعلته الحكومة الباكستانية 
حتى اآلن تكرار وعود ال صدى لها على أرض 
الـــواقـــع، مــن هــنــا ال يــمــكــن أن تتكلل الــجــهــود 
ــة إلـــــى تـــطـــويـــر الــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــيــ الــــرامــ
باكستان  ترضخ  حتى  بنجاح  واالقتصادية 

ملطالب الشعب األفغاني.
زاهــد  كــابــول،  لـــدى  الباكستاني  السفير  لــكــن 
ــــاص لــــه مــع  ــوار خـ ــ ــلــــه، يــــؤكــــد، فــــي حــ نـــصـــر الــ
قــنــاة شــمــشــاد األفــغــانــيــة، األســـبـــوع املــاضــي، 
ــارات  ــة مــــســ أن بـــاكـــســـتـــان تـــعـــمـــل عـــلـــى ثــــاثــ
ــــع جـــارتـــهـــا  مــخــتــلــفــة لـــتـــطـــويـــر عـــاقـــاتـــهـــا مـ
أفغانستان، وهي: توطيد عاقاتها التجارية 
من  الكثير  حصلت  وقــد  معها،  واالقتصادية 
الـــزيـــارات والــتــطــورات بــهــذا الــخــصــوص، كما 
أنـــهـــا غـــيـــرت الــكــثــيــر مـــن اإلجــــــــراءات لــصــالــح 
التجار األفغان. أما املسار الثاني فهو عملية 
الــســام فــي أفــغــانــســتــان. ومــعــروف أن إســام 
ــــال األمــــن  ــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدهـــا إلحــ ــاد تـ ــ أبــ
ــن فيها  والـــســـام فـــي أفــغــانــســتــان، إذ أن األمــ
ال مــحــالــة ينسحب إيــجــابــًا عــلــى الــوضــع في 
أن تكون  الثالث هو  املنطقة برمتها. واملسار 
أفغانستان بمثابة جسر بن باكستان ودول 
آســيــا الــوســطــى. وبــحــســب نــصــر الـــلـــه، تعمل 
بن  للربط  األفغانية  الحكومة  مــع  باكستان 
الــدول كلها، وأن تلعب كابول دورهــا في هذا 
الخصوص. وتعليقا على العاقات التجارية 
واالقــتــصــاديــة بــن كــابــول وإســــام أبــــاد ومــا 
األفغاني  الخبير  يــقــول  الــبــلــدان،  إلــيــه  يتطلع 
ــتــــصــــاديــــة  ــتــــخــــصــــص فـــــي الــــــشــــــؤون االقــ واملــ

ــلــــه صــــــــادق، فــــي تــعــلــيــق لـــ  ــد الــ ــبـ ــور عـ ــتــ ــدكــ الــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن أيـــة مــحــاولــة إلحـــال 
أفغانستان  وفــي  عمومًا  املنطقة  فــي  الــســام 
ــار كــبــيــرة على  ــه الــخــصــوص لــهــا آثــ عــلــى وجـ
الــوضــع الــتــجــاري واالقـــتـــصـــادي، مــشــيــرًا إلــى 
قضيتن مهمتن: إحداهما أن قطاع التجارة 
واالقتصاد في أفغانستان غير آمن، ما يعني 
الــتــجــار واملــتــمــولــن ال يحبون  مــن  الكثير  أن 
استثمار أموالهم لتعزيز التجارة واالقتصاد 
بــن الــدولــتــن، »ونــحــن نــعــرف يوميًا قضايا 
اخــتــطــاف واغــتــيــال الــتــجــار« عــلــى حــد تعبير 
صــادق. أما القضية الثانية، فهي أن الشؤون 
الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة فــي الــبــلــديــن تابعة 
للقضايا السياسية، وال توجد حركة تجارية 

حرة كي تمضي إلى األمام بشكل طبيعي.
وكما أشار السفير الباكستاني، كان الطريق 
إلـــــى دول آســـيـــا الـــوســـطـــى مــــن أهـــــم مــطــالــب 
ــيـــرة، تــحــديــدا  بــاكــســتــان خـــال الـــزيـــارات األخـ
زيــــارة وزيـــر االقــتــصــاد األفــغــانــي نــثــار أحمد 
غورياني إلسام أباد، األسبوع املاضي، حيث 
الباكستاني  الـــــوزراء  رئــيــس  مــســتــشــار  طــلــب 
عبد الــرزاق داود من الجانب األفغاني العمل 
إلتــاحــة الــفــرصــة لــلــربــط بــن بــاكــســتــان ودول 
آسيا الوسطى، وأن تلعب كابول دور الجسر 
فــي هـــذا الــخــصــوص، مــؤكــدًا أن هــنــاك فرصا 
كــثــيــرة لــتــطــويــر قــطــاع الــتــجــارة بــن البلدين 

وبن دول آسيا الوسطى.
لـــكـــن ثـــمـــة عـــائـــق فــــي تــحــقــق حـــلـــم بــاكــســتــان 
ــــى أســـــــواق دول آســيــا  وصــــــول بــضــائــعــهــا إلـ
الـــوســـطـــى  ــا  ــيــ آســ الــــوســــطــــى وبــــضــــائــــع دول 
ــو مــطــلــب كــابــول  ــى أســــــواق بــاكــســتــان، وهــ إلــ
بالحصول على طريق إلى أسواق الهند عبر 
باكستان، إذ تسعى حكومة الرئيس األفغاني 
أشـــرف غــنــي مــنــذ الــبــدايــة إلـــى أن يــكــون منح 
الــطــريــق الــبــاكــســتــانــي إلـــى دول آســيــا مقابل 
ــاد كـــابـــول الــطــريــق إلـــى الهند  مــنــح إســــام أبــ
عبر نقطة واهكه الحدودية، وهو األمر الذي 

رفضته باكستان، وال تزال. 

ماذا يعني بريكست للمكالمات الهاتفية؟األمن والسياسة يعرقالن التجارة بين باكستان وأفغانستان

حــي املــال خــال الــعــام املــاضــي ساهمت في 
خفض نسبة اإلشغال املكتبي. 

ــتـــوقـــعـــون حـــــــدوث تـــراجـــع  ولــــكــــن خــــبــــراء يـ
كــبــيــر فـــي أســـعـــار إيــــجــــارات املــكــاتــب خــال 
الــجــاري، بسبب االرتــفــاع املتوقع في  العام 
املـــســـاحـــات املــكــتــبــيــة الــفــائــضــة عـــن حــاجــة 

العام املاضي 2020. وتشير بيانات الشركة 
كانون  ديسمبر/  نهاية  فــي  نشرتها  الــتــي 
األول املاضي، إلى أن حجم الصفقات التي 
املـــال ومنطقة  تــم تنفيذها فــي منطقة حــي 
»ويـــســـت أنـــــد«، بــلــغــت 7.9 مـــلـــيـــارات جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي بــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 

تايمز«  »فايننشال  تقدرها  والتي  السوق، 
بنحو 15.5 مــلــيــون قـــدم مــربــعــة بــن الــعــام 

الجاري  2020 والعام 2024. 
وفــي الشأن ذاتــه، الحظت شركة »جــي جي 
أل«، العقارية اللندنية، أن العقارات املكتبية 
شـــهـــدت تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات في  

من  األول  كانون  ديسمبر/  وبداية  املاضي 
العام 2020، من بينها صفقات قيمتها 3.9 
في  تنفيذها  تم  إسترليني  جنيه  مليارات 
حي املــال و4 مليارات جنيه إسترليني في 
منطقة »ويــســت أنــد« القريبة مــن حــي املــال 
البريطاني. ولكن حجم هذه الصفقات يقل 

كــثــيــرًا عـــن صــفــقــات بــنــايــات املــكــاتــب الــتــي 
وقعت في العام املاضي والبالغة 12.6 مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، حــســب بـــيـــانـــات شــركــة 
»جي جي أل«. من بن الصفقات التي وقعت 
بــحــي املـــال صفقة بــيــع بــنــايــة »النـــد سيك« 
القريبة من البنك املركزي البريطاني، )بنك 
إنــكــلــتــرا(، الــتــي تستضيف بــورصــة لــنــدن، 
وصفقة بناية »55 أولد برود ستريت« في 
حي املال التي بيعت بمبلغ 87 مليون جنيه  

إسترليني لشركة من سنغافورة.  
ــاءات املــكــتــبــيــة، أكملت  عــلــى صــعــيــد اإلنــــشــ
ــا الــبــريــطــانــيــة أطــــــول نــاطــحــة  ــسـ ــة أكـ ــركـ شـ
سحاب في لندن، وهي ناطحة سحاب »22 
بيشوب غيت« في لندن التي ستنضم إلى 
بناية تشارد في تشكيل أفق لندن الجديد 
الرغم من االنتقادات  بعد االنفصال. وعلى 
الــتــي وجــهــت لــلــبــنــايــة، الــتــي تــوقــف العمل 
فيها بعد استفتاء بريكست في العام 2016، 
إال أن شركة أكسا تعتقد أنها ستنال حظها 
مــن اإليـــجـــارات خــال الــســنــوات املقبلة. في 
هـــذا الـــشـــأن يــقــول رئــيــس قــســم االنـــشـــاءات 
بشركة أكــســا، هــاري بــادهــام، إنــه ال يتوقع 
إنــشــاء بــنــايــات مكتبية جــديــدة بــحــي املــال 
خال العامن املقبلن. ويترقب العديد من 
املكتبية  اإلنــشــاءات  قطاع  فــي  املستثمرين 
املــال البريطاني بعد االنفصال،  تطور حي 
ــلـــــى جـــــــــذب املــــــصــــــارف  ومــــــــــــدى قـــــــدرتـــــــه عـــ
»جــواز  والــشــركــات املــالــيــة بــعــد خــســارتــه لـــ
ــتــــجــــاري« مــــع أوروبــــــــا وتــقــلــيــص  املـــــــرور الــ
بــعــض املــصــارف عـــدد موظفيها فــي لــنــدن. 
وتشير شركة »إيرنست آند آند يونغ« إلى 
ــــواًل مــالــيــة تــقــدر  أن بــريــطــانــيــا خــســرت أصـ
منذ  إســتــرلــيــنــي  جنيه  تــرلــيــون   1.2 بنحو 
اســتــفــتــاء بــريــكــســت 2016. وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلــى أن هنالك رهــانــات استثمارية من قبل 
البريطانية  العقارات  أثرياء في أميركا في 
على أمل حصد عوائد ضخمة في املستقبل. 
في هذا الصدد يخطط امللياردير األميركي 
ــاء بــنــايــة فـــي حي  تــيــلــور مــاكــولــيــمــز إلنـــشـ
بريكستون جنوبي لندن. وحصلت البناية 
على موافقة مجلس حي »المبث« حيث تقع 
 20 من  مؤلفًا  املبنى  وسيكون  بريكستون. 
طــابــقــًا. ويــتــوقــع خــبــراء عــقــارات أن تتمكن 
مدينة لندن من جذب مستثمرين كبار من 
الواليات املتحدة، في حال توقيعها لشراكة 
استثمارية ضخمة تشمل الخدمات املالية 
وتــرفــع مــن الــتــنــســيــق بــن بــورصــتــي لندن 

ووول ستريت.

العزل  بإجراءات تشديد  المكتبية  العقارات  تتأثر أسعار  أن  المتوقع  من 
الــوزراء  رئيس  وقــال  بريطانيا.  لها  تخطط  التي  الجديدة  االجتماعي 
 ، جــونــســون  بــوريــس  البريطاني، 
أمس األحد، إن إجراءات عزل عام 
مع  قريبًا  ُتطبق  قد  صرامة  أكثر 
وبلغت  اإلصابات.  ارتفاع  استمرار 
قياسية  مستويات  اإلصابة  حاالت 
ساللة  ظهور  منذ  بريطانيا  فــي 
قدرة  أكثر  الفيروس  من  جديدة 
العديد  وأجــلــت  ــشــار.  ــت االن على 
ــمــال عــودة  مــن شــركــات حــي ال

موظفيها للمكاتب حتى الربيع.

تداعيات كورونا

تحقيق

تواصل التوترات األمنية 
والسياسية عرقلة عالقات 

التجارة واالقتصاد بين 
باكستان وأفغانستان، في 
وقت تحتاج فيه الدولتان 

للتعاون

Monday 4 January 2021 Monday 4 January 2021
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رؤية

أحمد ذكر اهلل

نوفمبر/  يوم 14  باولو جيديس،  البرازيلي،  االقتصاد  خرج وزيــر 
اقتصاد  إن   

ً
قائال للجدل،  مثير  بتصريح  املاضي  الثاني  تشرين 

بالده خرج رسميًا من الركود الذي واجهه بعد انتشار وباء كورونا، 
بعد تحقيقه معدل نمو بلغ 9.47% في الربع الثالث مقارنة بالربع 
وجاء  اإلنتاجية.  القدرة  توسيع  سيكون  اآلن  التحدي  وأن  الثاني، 
واإلحــصــاء  للجغرافيا  الوطني  املعهد  إلعـــالن  استباقًا  التصريح 
 كبيرًا حــول إمكانية 

ً
األرقـــام الرسمية، وهــو األمــر الــذي أثــار جــدال

تحقق ذلك فعليًا على أرض الواقع.
التي  الكساد  ألزمـــة  الرئيس  السبب  كــورونــا  أزمـــة  تكن  لــم  حقيقة 
يعانيها االقــتــصــاد الــبــرازيــلــي، فــمــن املــؤكــد أن هـــذا االقــتــصــاد لم 
 بصورة كلية من األزمة األخيرة التي تعرض لها في عامي 

َ
يتعاف

تداعيات  بسبب  تعمقت  أزمته  أن  كذلك  املؤكد  ومن   ،2015/2016
كــورونــا، والــتــي شــاركــت مــا تبقى مــن رواســـب األزمـــة السابقة في 
مــن معاناة  زاد  فــي كــســاد كبير  تــكــويــن عــاصــفــة حـــادة تسببت 
االقتصاد املــأزوم. قبل بداية أزمة كورونا عانى هذا االقتصاد من 
معدل مرتفع للبطالة بلغ 12.6%، عالوة على 5% بطالة مقنعة، كما 
الناتج  إجمالي  من   %40 نحو  الرسمي  غير  الظل  اقتصاد  شكل 
املحلي، وأدت هــذه الــظــروف إلــى تزايد عــدم املــســاواة ووقــوع املزيد 
من املواطنني تحت خط الفقر، في الوقت الذي استمرت فيه معاناة 
الطبقة املتوسطة بصورة كبيرة، واستمرت كذلك معاناة املواطنني 
األكثر فقرًا. وزادت من حدة تلك التداعيات التخفيضات الحكومية 
الذي  املتعمدة مليزانية برنامج اإلعانات بولسا فاميليا، وهو األمر 
أدى ليس فقط إلى انخفاض أعداد املستفيدين من البرنامج، ولكن 
أيضًا انخفاض مبالغ الدعم املحولة إليهم، كما أدى إلى زيادة األعداد 
البرنامج،  إلــى  االنضمام  فــي  الراغبني  لــأفــراد  االنتظار  قــوائــم  فــي 
وهو األمر الذي هدد، طبقًا للعديد من الخبراء، بتفكيك السياسات 
تفشي  من  باملزيد  هــدد  كما   ،2015 عــام  بعد  املطبقة  االجتماعية 

الفقر بني املواطنني.
ودخل االقتصاد البرازيلي الذي سجل أعلى رقم للوفيات في العالم 
بعد الــواليــات املــتــحــدة فــي حــالــة ركـــود اقــتــصــادي بــدايــة مــن الربع 
انكمش  واإلحــصــاء،  للجغرافيا  الــبــرازيــلــي  للمعهد  ووفــقــًا  الــثــانــي، 
الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 9.7% في الربع الثاني، مقارنة بالربع 
االقتصادي  اإلغـــالق  تأثير  املــاضــي، مما يعكس  الــعــام  مــن  نفسه 
وأثــار موجة  باالستهالك واالستثمار  الــذي أضــر  النطاق،  الــواســع 
مــن إفـــالس الــشــركــات. ويــعــد هــذا االنــخــفــاض القياسي فــي الربع 
الثاني أكبر من إجمالي الخسائر في أي من فترات الركود التسع 
البيانات  البرازيل في األربعني عامًا املاضية. وتشير  التي ضربت 
اإلحصائية إلى التزايد املستمر في معدالت البطالة بني البرازيليني 
بعد تفشي كورونا، فبينما بلغ معدل البطالة في مايو/ أيار %10.1، 
 مــمــا كـــان عليه فــي شــهــري يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

ً
وهـــو أقـــل قــلــيــال

وفبراير/ شباط، ارتفع هذا املعدل ليبلغ 13.3% في سبتمبر/ أيلول، 
ثم ارتفع مرة أخرى إلى 14.4% في ديسمبر/ كانون األول، وتشير 

هذه املعدالت إلى اآلثار الكارثية للوباء على سوق العمل.
وبينما كانت البيانات تظهر تآكل أكثر من مليون وظيفة رسمية 
بني مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، وزيادة أعداد العاطلني عن العمل 
العمل  ســاعــات  مايو خفضت  وبنهاية  عــامــل،  ماليني   4.9 بمقدار 
واألجــــور لنحو 8.1 مــاليــني عــامــل بموجب بــرنــامــج خــاص لسوق 
املاضي  أنه بنهاية أغسطس  البيانات  الرسمي، كما أظهرت  العمل 
أدت األزمة إلى أن نسبة 83.5% من سوق العمل أصبحت في حالة 
من الضعف الشديد. وتقدر تقارير املؤسسات الدولية أن ما ال يقل 
اقتصاديًا(  النشطني  السكان  )أكثر من ربع  عن 26 مليون عامل 
البطالة، أو  التأمني ضد  لن يحصلوا على أي تعويض، ســواء كــان 
تعويض الدخل األساسي الطارئ، ولن يستطيع العمال االنسحاب 
من صندوق ضمان مدة الخدمة، وأن كل ما تبقى لهم هو اإلفالس 

أو التسريح أو برنامج املساعدة الطارئة للعمال املسجلني رسميًا.
يأملون  االقتصاديني  العديد من  فــإن  القاتمة  الــصــورة  هــذه  ورغــم 
في أن تعكس بيانات الربع الثاني أسوأ ما في األزمة، ال سيما مع 
البيانات الجديدة لنشاط التصنيع والخدمات،  ظهور مجموعة من 
باإلضافة إلى مبيعات التجزئة، والتي بناء عليها بدأ معظم املحللني 
 من االنكماش بنسبة 

ً
في مراجعة التوقعات األعلى لهذا العام، فبدال

8% أو 9%، كما توقع البعض في ذروة األزمـــة، فــإن اإلجــمــاع بني 
االقتصاديني هو أن االقتصاد البرازيلي من املرجح اآلن أن ينكمش 
مــع توقعات بنسبة نمو %3  الــعــام،  هــذا  أو 6% فقط  بنسبة %5 

للعام املقبل.
وتبقى املشكلة الرئيسية لتحقق هذه املعدالت املتفائلة هي استمرار 

الدعم الحكومي، سواء للشركات أو األفراد، والتوسع فيه.
السيناريو  هــذا  إن  القول  يمكن  والتصريحات  األرقــام  وبعيدًا عن 
الـــذي أعلنه وزيـــر االقــتــصــاد متفائل بــصــورة كــبــيــرة، ألن صدمة 
كورونا ستظل واقعيًا خطرًا مهيمنًا خالل العام املقبل، حيث من 
املتوقع تنفيذ برنامج التطعيم بشكل تدريجي ليستفيد منه %25 
عــالوة   .2021 عــام  مــن  األول  النصف  نهاية  بحلول  الــســكــان  مــن 
املــوجــة  تــضــرب  أن  باحتمالية  تــوقــعــات منطقية  تــوجــد  ذلـــك  عــلــى 
الثانية للوباء االقتصاد مرة أخرى في األشهر املقبلة، لتقلص من 

االنتعاش القوي في الربع الثالث.
ورغم أن كل ذلك يبدو مقلقًا، إال أن الخطر األكبر على استمرارية 
ــقــدرة على  حــالــة الــتــفــاؤل بــشــأن الــخــروج مــن الــركــود تكمن فــي ال
االستمرار في تقديم الحزمة املالية الضخمة، والذي منح تحويالت 
نقدية لنحو 30% من السكان، وهي التي ساهمت إلى حد كبير في 

التخفيف من حجم الركود والتفاؤل حول مستقبله. 
الــذي  املــالــي  التحفيز  تمديد  اســتــمــرار  الهائلة  املالية  التكلفة  تهدد 
سيؤدي الى تزايد عجز املوازنة إلى 16% من الناتج املحلي اإلجمالي، 
وتزايد الدين العام إلى 100% من هذا الناتج، لكن مع اقتراب موعد 
الرئيس  يمدد  أن  املرجح  من  عــام 2022  في  الرئاسية  االنتخابات 
بــولــســونــارو مــؤقــتــًا بــعــض الــتــحــويــالت الــنــقــديــة بــمــســتــويــات أكثر 
، وأن يتخذ أيضًا بعض اإلجــراءات املالية لتخفيف مخاوف 

ً
اعتداال

السوق بشأن االستدامة املالية، وتقليل تكاليف االقتراض والضغط 
على العملة الوطنية.

إذا، فالخروج من حال الركود االقتصادي مشروط باستمرار الدعم 
الحكومي، وفــي ظــل تــزايــد الــديــن الــعــام وارتــفــاع عــائــدات السندات 
الحكومية طويلة األجل، من املؤكد أن املوارد املالية العامة السيئة في 
البرازيل ستظل تشكل خطرًا كبيرًا في السنوات املقبلة وستضر 
بإمكانات النمو االقتصادي، وستضع تصريحات وزير االقتصاد 

حول خروج بالده من الركود موضع االختبار.

االقتصاد البرازيلي... 
هل غادر الركود؟


