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أزمة سد النهضة تهوي بالبورصة المصرية
القاهرة ـ العربي الجديد

ت ــراجـ ـع ــت م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة
امل ـص ــري ــة ب ـش ـكــل حـ ــاد ف ــي خ ـتــام
ت ـعــامــات أم ــس االث ـن ــن ،مـتــأثــرة
بمبيعات املؤسسات األجنبية ،مع تصاعد
أزم ـ ــة سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ،ب ـي ـن ـمــا أوق ـ ـفـ ــت إدارة
الـبــورصــة نـحــو  87سهما عــن ال ـت ــداول بعد
تــراج ـع ـهــا بــأك ـثــر م ــن  .%5وع ـ ــزا املـحـل ـلــون
خسائر السوق إلــى عــوامــل ،مثل مفاوضات
س ــد ال ـن ـه ـضــة ف ــي ك ـي ـن ـشــاســا وامل ـض ــارب ــات
وإل ـغ ــاء الــرقــابــة املــال ـيــة م ـعــامــات ورفـضـهــا
تقييمات شــركــات .وأغـلــق املــؤشــر الرئيسي
«ايجي إكس  »30منخفضا بنسبة  %1.54إلى
 10256نقطة ،بعد تراجعه بأكثر مــن %2.5
خــال املـعــامــات ،فيما هــوى مــؤشــر األسهم
ال ـص ـغ ـيــرة وامل ـتــوس ـطــة «إي ج ــي إك ــس »70
بنسبة  ،%6.27وتراجع مؤشر «ايجي إكس
 »100األوس ــع نطاقًا بنسبة  .%4.94وقالت

م ـنــى مـصـطـفــى ،م ــدي ــرة الـ ـت ــداول ف ــي شــركــة
عربية أون الين للوساطة املالية ،لـ«رويترز»،
إن «نوعية البيع وحجمه وهــروب األجانب
يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبًا ،وقد تكون
خاصة بمفاوضات سد النهضة ،إلى جانب
تدخل الرقابة املالية في الـتــداوالت باإللغاء
ورفض تقييمات األسهم».
وع ـم ــدت هـيـئــة ال ـس ــوق ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـيــرة
إلى مطالبة شركات بتعيني مستشار مالي
مـسـتـقــل لـتـقـيـيــم أس ـه ـم ـهــا ،لـكـنـهــا ل ــم تـكــن
تقبل تـلــك التقييمات بــال ـضــرورة .وهبطت
أس ـه ــم ذات أوزان وأحـ ـج ــام ت ـ ــداول كـبـيــرة،
حيث تراجع سهم دايس للمالبس  %9.9مع
استحواذها على ثاني أكبر حجم تــداوالت،
ون ــزل سهم البنك الـتـجــاري الــدولــي %3.25
بـعــدمــا هـبــط أك ـثــر م ــن  %4ف ــي وق ــت ســابــق
م ــن الـجـلـســة .وانـخـفـضــت أس ـهــم بــايــونـيــرز
القابضة  ،%9.03وبورتو  ،%8.4وأوراسكوم
امل ــالـ ـي ــة  ،%5.1وأوراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم لــاس ـت ـث ـمــار

ال ـقــاب ـضــة  .%5.7وقـ ــال وائـ ــل ع ـن ـبــة ،رئـيــس
مجلس إدارة األوائـ ــل لــاسـتـشــارات املالية
إن «ال ـه ـبــوط الـكـبـيــر سـبـبــه نـقــص السيولة
وجـ ــوانـ ــب س ـي ــاس ـي ــة خ ــاص ــة ب ـم ـف ــاوض ــات
ســد ال ـن ـه ـضــة ...رأس امل ــال ج ـبــان ،ينسحب
م ــع أي ض ـبــاب ـيــة ح ـتــى ت ـت ـضــح الـ ـص ــورة».
وأم ـ ـ ـ ــس ،ذكـ ـ ــر بـ ـي ــان ل ـل ـج ـي ــش امل ـ ـصـ ــري أن
رئيس األركــان محمد فريد بحث مع نظيره
السوداني محمد عثمان الحسني ،التحديات
والتهديدات العسكرية واألمنية التي تواجه
ال ـب ـلــديــن ،م ـش ـيــرا إل ــى أن «ال ـجــان ـبــن اتـفـقــا
على أهمية توظيف الخبرات املكتسبة من
األنـشـطــة الـتــدريـبـيــة لـصــالــح تـطــويــر املـهــام
العملياتية».
ك ـمــا ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح
شـ ـك ــري ف ــي بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،إن االج ـت ـم ــاع ــات
الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا
ب ـم ـثــابــة «ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة» ،ي ـجــب ان ـت ـهــازهــا
لتحقيق مـصــالــح الـجـمـيــع ب ـشــأن مـلــف سد

ال ـن ـه ـضــة .وإل ـ ــى ج ــان ــب ت ــأث ـي ــرات أزم ـ ــة سد
النهضة على البورصة املصرية ،قال رئيس
مجلس إدارة األوائــل لالستشارات املالية إن
«املضاربات الشديدة على األسهم الصغيرة
وامل ـتــوس ـطــة ب ـجــانــب ال ـت ــوس ــع ف ــي (ال ـش ــراء
بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط ،ثم
محاولة تدارك ذلك ببعض التعديالت ...أرقام
البورصة ال تتفق إطالقا مع أرقام االقتصاد
املصري» .وبخالف معظم اقتصادات املنطقة
واألسواق الناشئة عموما ،تفادى االقتصاد
املصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
ومالت معامالت األجانب للبيع القوي ،أمس،
بينما اتجهت مـعــامــات املـصــريــن والـعــرب
إل ــى الـ ـش ــراء .وق ــال ــت رض ــوى ال ـســوي ـفــي ،من
فــاروس املالية« :هناك مجموعة من األخبار
السلبية أث ــرت عـلــى ال ـســوق ،س ــواء ط ــرح ثم
إلـغــاء رخـصــة السجائر الـجــديــدة أو تراجع
مؤشر مديري املشتريات في مصر إلى أدنى
مستوى منذ يونيو /حزيران املاضي».
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لقطات

عمان 11 :مليار دوالر
ُ
احتياجات تمويلية

قالت وزارة املالية ُالعمانية ،أمس ،إن
إجمالي االحتياجات التمويلية لسد
عجز موازنة العام الجاري ،يبلغ
 4.2مليارات ريال ( 10.93مليارات
دوالر) .وذكرت الوزارة في بيان ،أن
املبلغ يشمل كذلك  -إلى جانب سد
العجز  -سداد أصل القروض (قيمة

األقساط املستحقة دون احتساب
الفوائد عليها) طيلة العام الجاري.
ومطلع العام الجاري ،أعلنت سلطنة
عمان موازنة  2021بإجمالي نفقات
 10.88مليارات ريال ( 28.28مليار
دوالر) ،وباحتساب سعر  45دوالرا
لبرميل النفط .وبلغ العجز املتوقع
في موازنة العام الجاري  2.24مليار
ريال ( 5.82مليارات دوالر) رغم
خفض اإلنفاق بنسبة  14باملائة.
العراق يقرر بناء سد مائي

قررت الحكومة العراقية ،إنشاء
سد جديد على نهر دجلة في
املثلث الحدودي مع تركيا وسورية،
ملواجهة أزمة شح املياه .وقالت
وزارة املوارد املائية في بيان
صدر بوقت متأخر مساء األحد،
إنها «قررت إقامة سد على نهر
دجلة شمال سد املوصل ،في
املنطقة القريبة من الحدود التركية
السورية» .وأضافت أن إقامة السد،
تأتي «انسجامًا مع البرنامج الذي
اعتمدته الوزارة ملجابهة التحديات
التي يفرضها التغير املناخي،
وظروف شح املاء املتوقعة في
السنوات املقبلة» .وباشرت الوزارة
«بالتحريات بشكل مكثف ومفاتحة
عدد من الشركات العاملية في مجال
تصاميم السدود لتقديم عروضها
حول األمر» .وبينت أنها «وضعت
سقفا زمنيا مضغوطا لالنتهاء من
الخطوات الفنية قبل البدء بالتنفيذ
الفعلي ،واالنتقال سريعا إلى
املراحل الالحقة» دون اإلشارة إلى
تواريخ محددة.
انخفاض مؤشر مديري
المشتريات في السعودية

()Getty

ارتفاع ديون
األسر في كوريا
الجنوبية

ّ
أظهر تقرير صادر عن املعهد الكوري للمالية العامة أن ديون األسر في كوريا الجنوبية تنمو بوتيرة أسرع من معظم االقتصادات الرئيسية ،لتصل
إلى نحو  %100من الناتج املحلي اإلجمالي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا .وبلغت نسبة ديون األسر إلى الناتج املحلي اإلجمالي  %98.6بحلول نهاية
ّ
ّ
وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من املتوسط العاملي ،الذي يراوح بني  %63.7و %75.3في االقتصادات املتقدمة .كما أن
يونيو /حزيران من العام املاضي.
ّ
وتيرة نمو ديون األسر الكورية أسرع بكثير مقارنة بمعظم البالد .وارتفع املعدل بحلول نهاية يونيو املاضي بنسبة  %27.6عما كان عليه عام ،2008
مقارنة بنمو عاملي بمتوسط  ،%3.7أو سالب  ،%0.9في االقتصادات املتقدمة.

قالت مؤسسة «أي اتش اس
ماركت» العاملية لألبحاث ،إن قراءة
مؤشر مديري املشتريات في
السعودية ،سجلت تباطؤًا خالل
مارس/آذار املاضي ،بينما ارتفعت
في اإلمارات بأعلى وتيرة خالل 20
شهرًا .وحسب تقرير املؤسسة،
أمس ،هبطت قراءة مؤشر مديري
املشتريات (ترصد أداء القطاع
الخاص غير النفطي) الخاص
بالسعودية من  53.9في فبراير/
شباط إلى  53.3في مارس .ويعني
انخفاض املؤشر الذي يقيس أداء
القطاع الخاص غير النفطي عن
مستوى  50نقطة ،أن ثمة انكماشًا،
في حني أن تخطيه هذا املستوى
يشير إلى التوسع .وأشار التقرير
إلى تحسن طفيف ،لكنه ما يزال
قويا نسبيا ،في أداء اقتصاد القطاع
الخاص غير املنتج للنفط باململكة.
وتابع« :كان ملؤشر الطلبات الجديدة
التأثير السلبي األكبر خالل الشهر
املاضي ،حيث انخفض إلى أدنى
قراءة له منذ أكتوبر/تشرين األول
.»2020

 10مليارات دوالر تراجعًا في واردات الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

نجحت الجزائر في تقليص االستيراد بمعدالت كبيرة
ّ
للحد من األزمــة املالية الخانقة التي ّ
تمر
في محاولة
ّ
بها البالد في ظل تهاوي إيرادات النفط .وقال الرئيس
ّ
الجزائري عبد املجيد تبون ،إن خطط التقشف التي
اتبعتها الدولة ،سمحت للخزينة العمومية باقتصاد
 10مليارات دوالر ،في مقابل توقعات بزيادة الصادرات
من السلع واملنتجات الجزائرية ،خصوصًا إلــى دول
أفريقيا .وقال تبون ،في مقابلة تلفزيونية ُبثت مساء
أول من أمس« :قلصنا فاتورة االستيراد بـ  10مليارات

دوالر في عام  ،2020من خالل صرامة املراقبة ،وإنهاء
عهد تضخيم الفواتير ،وزيــادة اإلنـتــاج .وهــذا مؤشر
ّ
حقيقي لـبــدء التحكم فــي اقـتـصــادنــا» مـشـيـرًا إل ــى أن
الجزائر اقتصدت  500مليون دوالر من واردات القمح،
لتنخفض إلى ما قيمته  1.3مليار دوالر.
ّ
وتــوقــع أن تحقق ال ــزراع ــة ه ــذا ال ـعــام مــا يــزيــد عــن 25
مليار دوالر ،ما يسهم في فتح باب تصدير املنتجات
الزراعية هذا العام ،مضيفًا« :نحن نسير إلى السوق
األفريقية وإلــى ليبيا عبر املعابر البرية ،كما نتوقع
تصدير  400مليون دوالر من األدوية في .»2021
ّ
وأشار إلى أن الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم  5مليارات

دوالر من صــادرات السلع واملنتجات ،بعدما ظل رقم
ال ـ ـصـ ــادرات خـ ــارج امل ـح ــروق ــات (ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز) ملــدة
ّ
 25عامًا دون ملياري دوالر ،الفتًا إلــى أن من املتوقع
تـحـقـيــق تـ ــوازن فــي امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري بــن ال ـص ــادرات
والـ ـ ـ ــواردات خ ــال ال ـع ــام املـقـبــل  .2022وح ــول تـ ّ
ـوســع
االقتصاد املــوازي في البالد ،أرجع الرئيس الجزائري
هــذه الـظــاهــرة إلــى ضـعــف الــدولــة فــي مــرحـلــة سابقة،
ً
ما ساهم في تقوية االقتصاد املــوازي ،قائال« :ال أحد
يعرف الكتلة املالية الحقيقية التي تدور في دواليبه».
ّ
ّ
ولفت إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن أموال القطاع
املــوازي تتراوح بني  6و 10تريليونات دينار (حوالي

 50مـلـيــار دوالر) .وأشـ ــار كــذلــك إل ــى ظــاه ــرة األم ــوال
ّ
املـكــدســة خ ــارج الـبـنــوك فــي الـجــزائــر ،مضيفًا أن هذه
األمــوال سبب مباشر في التهاب أسعار العقارات في
البالد ،بينما تسعى الحكومة إلى امتصاصها وإقناع
ّأصحابها بضخها في الدورة االقتصادية .ولفت إلى
أنه «بعد فتح الصيرفة اإلسالمية ،تم امتصاص 100
مليار سنتيم ( 7ماليني و 500ألف دوالر) من األموال
املكدسة ،خالل شهر واحد فقط ،وهناك أمل في إدماج
املزيد في العجلة االقتصادية الرسمية .كما اقترحنا
س ـنــدات مــالـيــة الم ـت ـصــاص الـسـيــولــة امل ـكــدســة خــارج
األرصدة البنكية ،وأملنا كبير في نجاح هذا املقترح».
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المغرب

تمويل

أزمة السيولة تخنق اليمن:
البنوك نحو االنهيار
عجزت الكثير من البنوك
اليمنية عن توفير السيولة
لعمالئها ،واتجهت
لتقييد عملية السحب
من األرصدة والودائع،
ما فاقم من معيشة
المواطنين

صنعاء ـ محمد راجح

ي ـع ـي ــش الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي فــي
ال ـي ـمــن أزمـ ــة س ـيــولــة حـ ــادة منذ
مطلع العام الحالي ،مع وصول
الوضع املتردي إلى عجز كثير من البنوك
ع ــن تــوفـيــر الـسـيــولــة لـعـمــائـهــا ،واتـجـهــت
نـحــو تقييد عملية الـسـحــب مــن األرص ــدة
والودائع إلى أدنى مستوى.
ويـشـكــو مــواطـنــون ومـتـعــامـلــون مــن رفــض
البنوك التي لديهم فيها حسابات وأرصدة
مــال ـيــة ف ــي ص ـن ـعــاء ،ال ـس ـمــاح ل ـهــم بسحب
مبالغ كبيرة تزيد على  500ألــف ريــال في
العملية الــواحــدة ،وتجزئة عملية السحب
ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن ع ـم ـل ـيــة س ـح ــب خ ـ ــال أي ــام
متباعدة.
متعامل مــع أح ــد الـبـنــوك ،مطيع الــرافــدي،
يشير لـ«العربي الجديد» ،إلــى عــدم قدرته
عـلــى الـسـحــب مــن رص ـيــده فــي الـبـنــك الــذي
يــزيــد على خمسة مــايــن ري ــال ،إذ احتاج
مؤخرًا ملبلغ يصل إلــى نحو مليوني ريال
لتسديد بعض االلتزامات الضرورية ،لكنه
ف ــوج ــئ ب ــرف ــض ال ـب ـنــك ق ـيــامــه بـسـحــب هــذا
املبلغ دفـعــة واح ــدة بسبب أزم ــة السيولة،
كما تم إبالغه.
هـ ــذه امل ـش ـك ـلــة ومـ ــا ف ــرض ـت ــه م ــن إج ـ ـ ــراءات
نتيجة اهتزاز القطاع املصرفي في اليمن،
أدت إلــى تــدهــور ثقة املــودعــن واملتعاملني
معها بالنظر إلى ما أقدمت عليه من وضع
س ـق ــوف مـ ـح ــددة لـلـسـحــب م ــن ال ـح ـســابــات
ال ـج ــاري ــة ،وعـ ــدم تـسـيـيــل ال ــودائ ــع اآلج ـل ــة،
إضــافــة إل ــى رف ــض قـبــول ال ــودائ ــع بالعملة
األجنبية ،وذلك ملواجهة أزمة السيولة التي
تـمــر بـهــا وت ـهــدد بـقــاء هــا بشكل كـبـيــر ،في
ظل استمرار املعارك الدائرة في البالد على
أكـثــر مــن صعيد ،ليس فقط العسكري ،بل
والسياسي واالقـتـصــادي الــذي بــرز كورقة
رئيسية في الصراع الذي أتم عامه السادس.

كما يرى مصرفيون وخبراء اقتصاد أن هذه
الــوضـعـيــة الصعبة الـتــي تـمــر بـهــا البنوك
اليمنية وتهددها باالنهيار الفعلي ،تسببت
في ّ
تحول شركات الصرافة املنتشرة بكثافة
في مختلف املحافظات اليمنية ،خصوصًا
املــدن الرئيسية ،لتكون البديل الــذي جذب
كثيرا من املتعاملني املصرفيني والشركات
والتجار واملستوردين الستخدامها لحفظ
النقود خارج إطار البنوك.
أسـتــاذ االقـتـصــاد بجامعة صـنـعــاء ،مطهر
العباسي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
يـلـفــت إل ــى مــا مــر بــه الـقـطــاع املـصــرفــي في
اليمن خالل السنوات الست املاضية للحرب،
إذ خ ـســر االق ـت ـص ــاد مـعـظــم االحـتـيــاطـيــات
مــن النقد األجـنـبــي ،فتوقف تدفق العوائد
من صــادرات النفط والغاز ،كما تم تجميد
الـقــروض واملـســاعــدات للحكومة ،وكــل تلك
الـ ـع ــوام ــل ج ـع ـلــت ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي الـيـمـنــي
عاجزا عن إدارة سعر الصرف والتحكم فيه
كما كــان سابقا ،مما أدى إلــى تــزايــد سعر
ص ــرف الــريــال مـقــابــل ال ـ ــدوالر ،حـتــى وصــل
إلى ثالثة أضعاف ما كان قبل الحرب.
يجمع كثير من الخبراء واملعنيني بالشأن
االقتصادي في اليمن على هذه النقطة وما

4.4

تسببت الحرب في تعميق
الــجــروح العميقة بجسد
البنوك اليمنية ،وباهتزاز
مــاءتــهــا الــمــالــيــة والــتــي
تراجعت من  13مليار دوالر
في اّخــر عــام قبل الحرب
إلى  4.4مليارات دوالر حاليًا،
بسبب تــزايــد سعر الصرف
واالنهيار المتواصل للريال
اليمني.

تـسـبـبــت ب ــه ال ـح ــرب ال ـتــي جـ ــاءت لتضيف
امللح إلى الجروح العميقة في جسد البنوك،
واهتزاز مالءتها املالية والتي تراجعت من
ّ
 13مـلـيــار دوالر فــي اخ ــر ع ــام قـبــل الـحــرب
إلى  4.4مليارات دوالر ،بسبب تزايد سعر
الصرف واالنهيار املتواصل للعملة.
ويــربــط العباسي بــن مشكلة تــراكــم الدين
ال ـع ــام امل ـح ـلــي ف ــي ال ـي ـمــن ،خ ـصــوصــا لــدى
الـقـطــاعــات املــالـيــة الـحـكــومـيــة كبنكي عــدن
وص ـن ـع ــاء ،وأزم ـ ــة ال ـس ـيــولــة ال ـحــاص ـلــة في
الـقـطــاع املـصــرفــي ،مــا أفـقــد الـبـنــوك قدرتها
على القيام باألنشطة املتعارف عليها في
جذب الودائع والقيام بالعمليات املصرفية
املعتادة.
ويضيف أيـضــا أن اإلج ـ ــراءات املـتـخــذة من
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ف ــي ك ــل م ــن ص ـن ـعــاء وع ــدن
عـ ّـمـقــت التشطير االق ـت ـصــادي بــن صنعاء
وع ـ ــدن ،وه ــو م ــا يـفـســر ال ـت ـبــايــن ف ــي سعر
الصرف في مناطق نفوذ األطراف املتحاربة،
وال ــذي استغله ال ـصــرافــون والـبـنــوك أســوأ
استغالل ،وجعلوا مــن منع ت ــداول الطبعة
القديمة ذريعة المتصاص أموال املواطنني
والتجار بالباطل.
وإذا اس ـت ـم ــرت األوضـ ـ ـ ــاع ك ـم ــا ه ــي عـلـيــه،
والـ ـح ــدي ــث ل ـل ـع ـب ــاس ــي ،ف ـ ــإن س ـع ــر ص ــرف
ال ـ ــدوالر قــد يـتـجــاوز عـتـبــة األل ــف ري ــال في
عـ ـ ــدن ومـ ـن ــاط ــق الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـعـ ـت ــرف بـهــا
دوليًا ويعمق الفجوة بينها وبني املناطق
الخاضعة لسيطرة الحوثيني.
فــي الـسـيــاق ،يـقــول رئـيــس جمعية البنوك
ال ـي ـم ـن ـي ــة ،مـ ـحـ ـم ــود نـ ــاجـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـقـطــاع املصرفي
اليمني هــو أحــد مكونات القطاع الخاص
الـتــي تلعب دورا مهما فــي دعــم االقتصاد
الــوطـنــي ،وقــد الـتــزم القطاع جانب الحياد
منذ أن بــدأ ال ـصــراع السياسي فــي الـبــاد،
وي ـمــارس أنشطته بمهنية صــرفــة .ويـقــدم
ال ـق ـط ــاع ،ح ـســب ن ــاج ــي ،ال ـخ ــدم ــات املــالـيــة
امل ـط ـل ــوب ــة ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ـن ـش ــاط
االقتصادي ،وتلبية االحتياجات املعيشية
األســاس ـيــة لـلـمــواطـنــن فــي كــل املـحــافـظــات
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن األطـ ـ ـ ــراف
السياسية املسيطرة على الــوضــع فــي تلك
املحافظات.
وتشهد العملة الوطنية انهيارا متواصال
فــي عــدن ومـنــاطــق الحكومة اليمنية ،بعد
تجاوز سعر صرف الريال حاجز  900ريال
للدوالر الواحد ،بينما يراوح سعر الصرف
مكانه في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيني
عند مستوى  598رياال.

المقاهي والمطاعم تستنجد بـ«رمضان»
الرباط ـ مصطفى قماس

تسود حالة من الترقب والقلق بني العديد من املستثمرين
فــي املـغــرب حــول ال ـقــرارات التي قــد تتخذها الحكومة حول
األنشطة التي يزاولونها في رمضان ،في ظل تردد الشائعات
مع اقتراب شهر رمضان والتي تتراوح بني مرجحة لتشديد
ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة وب ــن تـلــك ال ـتــي تـفـيــد بــاحـتـمــال منع
التنقل بعد اإلفـطــار .ونبهت التنسيقية الوطنية للهيئات
املهنية األكـثــر تمثيلية ،التي تضم جمعيات ممثلة لتجار
ومهن حرة ،أول من أمس ،إلى ما تعتبرها آثارا وخيمة ألي
إغالق محتمل لقطاع املقاهي واملطاعم والوجبات الخفيفة
خالل شهر رمضان املقبل.
وكـشـفــت الجمعية املـغــربـيــة ألرب ــاب املـقــاهــي وامل ـطــاعــم ،من
جانبها ،عن اتجاه النية نحو تنظيم إضــراب يــوم الجمعة
املقبل ،حيث تريد لفت االنتباه للصعوبات التي يواجهها
أصحاب املقاهي بسبب تداعيات األزمة الصحية.
ويسعى أصحاب املقاهي واملطاعم ،من وراء ذلك االحتجاج
الذي يعتزمون تنظيمه إلى دفع السلطات لتحديد ما سيكون
عليه الوضع في شهر رمضان ،حيث ينتظرون أجوبة حول
ما إذا كان سيقدمون خدماتهم قبل وبعد اإلفطار.
أوضــح رئيس الجمعية املغربية ألربــاب املقاهي واملطاعم،
نورالدين الحراق ،لـ«العربي الجديد» ،أن املهنيني يتطلعون
إلى قرار من السلطات حول نشاطهم في رمضان ،الذي تصل
فيه إيــرادات ـهــم إلــى  40فــي املــائــة مـقــارنــة ب ــإي ــرادات الفترات
العادية املتبقية.
ويشدد الحراق على أن رقم معامالت أرباب املقاهي تهاوى
في بعض األحيان إلى  70في املائة في سياق األزمة الصحية،
الـتــي أفـضــت إلــى إغ ــاق املـحــات فــي فـتــرة الـحـجــر الصحي
والطوارئ الصحية التي سنها املغرب في العام املاضي.
وكــانــت الـفـيــدرالـيــة املـغــربــي للفرانشيز وال ـت ـجــار ،أك ــدت أن
املـطــاعــم وامل ـقــاهــي تـكـبــدت خـســائــر مــالـيــة كـبـيــرة فــي الـعــام
امل ــاض ــي ،مــاحـظــة عـلــى لـســان رئـيـسـهــا مـحـمــد ال ـفــن ،أن 30
فــي املــائــة مــن املقاهي واملطاعم لــم تستعد نشاطها فــي ظل
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الجائحة وسجلت فقدان  10في املائة من فرص العمل.
وينتظر أن يــؤثــر إغ ــاق املقاهي واملـطــاعــم فــي رمـضــان ،إذا
لم توافق قــرارات السلطات العمومية مطالب املهنيني ،على
ق ـطــاعــات أخـ ــرى ،يــرتـبــط نـشــاطـهــا بـهــذيــن الـنـشــاطــن ،مثل
املخابز التي تزودها بالخبز والحلويات.
ولــم يبق منتجو الخبز والحلويات بمنأى عن القلق الذي
ينتاب أربــاب املقاهي واملطاعم ،حيث يعولون على تدابير
مخففة فــي شهر رمـضــان مــن أجــل تعظيم أرق ــام مبيعاتها،
بعد تراجع نشاطها بفعل تدابير الحجر الصحي والطوارئ
ال ـص ـح ـيــة ،خ ــاص ــة أن ذلـ ــك ال ـش ـهــر ي ـك ـثــر ف ـيــه ال ـط ـلــب على
منتجاتها .ودأبت املخابز منذ انتشار الفيروس وما واكبه
مــن تــدابـيــر حـتــى بـعــد رف ــع الـحـجــر الـصـحــي ،عـلــى مطالبة
الحكومة ببلورة تدابير تمكنها من محاصرة الخسائر التي
تكبدتها في العام املاضي.
وتــدعــو الجامعة الوطنية للمخابز والـحـلــويــات ،بمناسبة
شهر رمضان ،حسب ما يوضحه رئيسها الحسني أزاز ،إلى
نوع من املرونة على مستوى مواعيد اإلغــاق ،حيث تتطلع
إلى اإلقفال ساعة قبل اإلفطار.
وت ــراه ــن امل ـخــابــز عـلــى تـحــديــد طــريـقــة اشـتـغــالـهــا فــي شهر
رمضان أياما قبل حلوله ،حتى تتزود باملواد األولية الكافية
تـبـعــا ملــواق ـيــت اإلق ـف ــال ف ــي ذل ــك ال ـش ـهــر ،بـعــدمــا ف ــرض على
املخابز اإلغالق ثالث ساعات قبل اإلفطار في العام املاضي.
وأكد وزير الصحة ،خالد أيت الطالب ،في تقرير قدمه خالل
االجتماع األسبوعي للحكومة ،على أن الحكومة تتشاور مع
اللجنة العلمية الوطنية ومــع القطاعات التي يهمها األمر
بهدف اتخاذ تدابير بتزامن مع رمضان ،تستحضر سالمة
املواطنني والوضعية االقتصادية.
وك ـش ـفــت لـجـنــة الـيـقـظــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ف ــي ن ـهــايــة األس ـبــوع
املــاضــي ،تمديد تقديم دعــم للعاملني فــي بعض القطاعات
حتى يونيو /حــزيــران املقبل ،بــاملــوازاة مع مواصلة ضمان
قــروض الـشــركــات .تشير وزارة االقتصاد واملالية وإصــاح
اإلدارة ،إلى أن الدعم املحدد في  210دوالر في الشهر ،يشمل
أكثر من  100ألف أجير في السياحة واملطاعم وغيرها.

خسائر باهظة تكب ّدتها المقاهي بسبب كورونا (جالل مرشدي/األناضول)

تقارير عربية
مال وناس

كلفة معيشة األسرة السورية مليون ليرة شهريًا
عدنان عبد الرزاق

زادت معاناة السوريني بعد ارتفاع األسعار
وشح السلع واملنتجات باألسواق ،في اآلونة
األخيرة .وما فاقم من موجة الغالء ،شلل قطاع
النقل إثر تقنني توزيع املشتقات النفطية بعد
رفع أسعارها للمرة السادسة خالل الثورة.
وف ـ ــي حـ ــن يـ ـص ـ ّـر نـ ـظ ــام بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد عـلــى
تثبيت ال ــروات ــب واألجـ ــور ،رغ ــم تــراجــع سعر
ص ــرف الـلـيــرة أم ــام الـ ــدوالر مــن  50لـيــرة عــام
 2011إلــى  3700لـيــرة ،أمــس اإلثـنــن ،ارتفعت
تكاليف معيشة األس ــرة السورية املؤلفة من
خمسة أش ـخــاص ،بحسب مــركــز «قــاسـيــون»
للدراسات ،من العاصمة دمشق ،من  773ألف

ليرة ،مطلع العام الجاري ،إلى مليون وأربعني
ألف ليرة حاليًا.
ّ
ويبي مركز قاسيون (مستقل) من العاصمة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،أن أس ـ ـعـ ــار س ـل ــة إن ـ ـفـ ــاق األس ـ ــرة
السورية املكونة من ثماني حاجات أساسية
(غ ـ ــذاء ،س ـك ــن ،ص ـح ــة ،تـعـلـيــم ،ل ـب ــاس ،أث ــاث،

شح الوقود ساهم
في موجة غالء جديدة
للسلع الضرورية

أوضاع المواطنين المعيشية في مناطق سيطرة النظام تزداد صعوبة (لؤي بشارة/فرانس برس)

ن ـقــل وات ـ ـصـ ــاالت) ،ارت ـف ـع ــت خ ــال الـشـهــريــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ب ـس ـب ــب ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار الـ ـغ ــذاء
وامل ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة وت ــراج ــع س ـعــر صــرف
الليرة من  2900ليرة في نهاية عام  2020إلى
 4000لـيــرة الـشـهــر املــاضــي ،قـبــل أن تتحسن
إل ـ ــى  3700ل ـ ـيـ ــرة ،أم ـ ــس .وت ـش ـه ــد األس ـ ــواق
الـســوريــة ارتـفــاعــات كبيرة فــي األس ـعــار ،بعد
توقف االستيراد جراء وقف املصرف املركزي
تمويل املستوردات ،وزيــادة أسعار املشتقات
الـنـفـطـيــة ،ال ـتــي تصفها م ـصــادر مــن دمـشــق،
بالسلع التحريضية التي رفعت مجمل أسعار
املنتجات الزراعية والصناعية.
وأش ــارت امل ـصــادر ،التي رفضت ذكــر اسمها،
إل ــى أن ن ـظــام األس ــد أوق ــف تــوزيــع املشتقات

الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،بـ ـع ــد ت ـق ـن ـي ـن ـه ــا لـ ـلـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى،
وي ـعــد ال ـي ــوم بــال ـتــوزيــع وف ــق رس ــائ ــل تــرســل
للمستهلكني على هواتفهم ،مبينة أن سعر
لـيـتــر املـ ـ ــازوت ارت ـف ــع بــال ـســوق الـ ـس ــوداء إلــى
 2000ل ـيــرة ،ولـيـتــر الـبـنــزيــن إل ــى  3500لـيــرة،
ّ
األمــر الــذي شــل حركة النقل وزاد من معاناة
السوريني .ويرى أسامة القاضي ،وهو رئيس
مجموعة اقتصاد سورية ،أن «وضع سوريي
الداخل بات خانقًا بمعنى الكلمة ،بعد أن زاد
انقطاع التيار الكهربائي عن  20ساعة يوميًا
ونـفــدت املشتقات النفطية مــن األس ــواق ،وإن
وج ــدت بــال ـســوق الـهــامـشـيــة فـسـعــرهــا يـفــوق
قدرتهم الشرائية».
ويـ ــؤكـ ــد ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ،فـ ــي حـ ــديـ ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن أس ـ ـعـ ــار الـ ـسـ ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات
الضرورية لالستهالك اليومي ارتفعت خالل
الـشـهــر األخ ـيــر بــأكـثــر مــن  ،%30فسعر ربطة
الخبز (أقــل من  2كيلوغرام) تباع بألف ليرة
فــي األسـ ــواق ،فــي حــن أن التسعير الرسمي
لها هو  100ليرة ،كما أن تصميم النظام على
ّ
ليحصل
تصدير الخراف والخضر والفواكه،
ال ـ ـ ــدوالر ،رف ــع م ــن أس ـع ــار ال ـل ـحــوم والـخـضــر
وال ـفــواكــه ،كـمــا انـتـشــر ب ــأس ــواق دمـشــق نمط
الـشــراء بالحبة الـيــوم ،ج ــراء ارتـفــاع األسـعــار
ومحدودية الدخل.
وحـ ــول أس ـب ــاب ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار واس ـت ـمــرار
ت ــراج ــع س ـعــر ص ــرف ال ـل ـي ــرة ،ي ـقــول الـقــاضــي
إن األس ـعــار لــم تــرتـفــع مـنــذ ع ــام  2011إذا ما
قيمناها وفــق أي عملة عــدا الليرة السورية،
لـكــن ال ــذي ت ـهــاوى واق ـت ــرب مــن االن ـه ـيــار هو
العملة السورية ،فقد تراجعت أكثر من %210
خــال الـعــام املــاضــي فقط وتستمر بالتراجع
ح ـت ــى اآلن ،وه ـ ـ ــذا هـ ــو س ـب ــب ال ـ ـغـ ــاء وف ـقــر
السوريني ،ألن دخولهم مثبتة بالليرة.
ويضيف رئيس مجموعة اقتصاد سورية أن
من أهم أسباب تراجع سعر صرف الليرة هو
عجز املوازنة منذ سنوات بأكثر من  ،%30إذ
يلجأ نـظــام األس ــد لتمويل الـعـجــز عـبــر طبع
أوراق نقدية جديدة وضخها بــاألســواق ،من
دون زيادة باإلنتاج أو وجود عمالت أجنبية،
بعد تبديد االحتياطي النقدي الــذي تجاوز

 18مـلـيــار دوالر ع ــام  .2011وحـســب مـصــادر
خاصة من العاصمة السورية دمشق ،ارتفعت
أسعار املنتجات االستهالكية خالل شهر بني
 30و ،%50وانتشرت سلع متدنية املواصفات
ومجهولة املصدر.
وكانت جهات دولية عدة قد حذرت من مجاعة
بسورية ،إذ قال برنامج األغذية العاملي التابع
لــأمــم املـتـحــدة ،إن ســوريــة تــواجــه أزم ــة غــذاء
غير مسبوقة ،حيث يفتقر أكثر من  9.3ماليني
شخص إلى الغذاء الكافي ،مشيرًا إلى أن عدد
األشخاص الذين يفتقرون إلى املواد الغذائية
األساسية ارتفع بواقع  2.2مليون.
كما قال تقرير أصدرته «نقابة عمال املصارف
فـ ــي دم ـ ـشـ ــق» ،ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،إن خ ـســائــر
االقتصاد الـســوري وصلت إلــى أكثر من 530
م ـل ـيــار دوالر ح ـتــى اآلن؛ أي م ــا ي ـع ــادل 9.7
أضـ ـع ــاف ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي لـلـبــاد
عــام  .2010وقــال رئيس النقابة أحمد حامد،
خالل تصريحات سابقة ،إنه خالل السنوات
املــاض ـيــة بـقـيــت ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة غــائـبــة،
وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من
 80فــي امل ـئــة مــن شعبنا إل ــى خــط الـفـقــر ومــا
دونه ،وباتت املجاعة تلوح في األفق.
واعتبر التقرير أن الحكومة حتى هذه اللحظة
لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز األزمات
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا الـ ـس ــوري ــون ،ب ــل زاد احـتـكــار
الثروة في أيدي قلة قليلة من املستفيدين على
حساب الشريحة الكبرى من املجتمع.
وكــان رئيس حكومة النظام الـســوري حسني
عــرنــوس قــد أك ــد ،أول مــن أم ــس ،أن الحكومة
تعمل جاهدة لتأمني االحتياجات األساسية
ل ـل ـمــواط ـنــن ،وأص ـب ــح لــدي ـهــا م ــن احـتـيــاطــي
القمح ما يكفي كل هذا املوسم.
وأشــار عــرنــوس ،خــال كلمة ألعضاء مجلس
ال ـش ـعــب وال ـف ـع ــال ـي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة بـمــديـنــة
ح ـمــاة ،وس ــط س ــوري ــة ،إل ــى أن كـيــس الــدقـيــق
يـبــاع للمخابز بـ ــ 2000لـيــرة وبـعــض املخابز
تبيعه بـ 40ألف ليرة ،ولتر املازوت بـ 135ليرة
ويـبــاع ب ــاآلالف ،وق ــال :فــي وقــت مــا سنصوب
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ول ـ ــن ن ـق ـب ــل ب ـغ ـي ــر سـ ـع ــر واح ـ ــد
للمشتقات النفطية.

استثمارات
إماراتية في
العراق

أع ـل ـنــت اإلم ـ ـ ــارات ع ــن تخصيص
 3مـلـيــارات دوالر لالستثمار في
الـ ـع ــراق ،ب ـهــدف ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
وال ـت ـعــاون بــن الـبـلــديــن .ج ــاء ذلــك
في بيان صحافي مشترك صدر
عـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ن ـشــره
املـكـتــب اإلعــامــي لــرئـيــس ال ــوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي .وأول
م ــن أمـ ــس ،وص ــل ال ـكــاظ ـمــي على
رأس وف ــد ع ــراق ــي ،إل ــى العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ،في زيــارة غير
محددة املــدة ،والتقى رجال أعمال
إمـ ــارات ـ ـيـ ــن .ووف ـ ــق الـ ـبـ ـي ــان ،ف ــإن
الجانبني اتفقا على «أهمية تطوير
وت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي املـ ـج ــاالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـن ـم ـيــة ال ـت ـج ــارة
وزيادة التبادل التجاري ،وتشجيع
ح ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــار ب ــن ال ـب ـلــديــن،
ودعــوة رجــال األعمال من البلدين
لتبادل الزيارات ،وتأسيس مجلس
األع ـ ـمـ ــال الـ ـع ــراق ــي  -اإلم ـ ــارات ـ ــي،
وتـسـهـيــل جـمـيــع اإلج ـ ــراءات الـتــي
تخدم مصلحة البلدين».

قلق على أموال صندوق الوقف الخيري
واف ــق مجلس الـشـيــوخ امل ـصــري خــال
جـلـسـتــه ال ـع ــام ــة ،أمـ ــس االثـ ـن ــن ،على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون مـ ـق ــدم م ــن ال ـح ـكــومــة
بشأن الوقف الخيري ،تمهيدًا إلحالته
إلى مجلس النواب ،والتصويت نهائيًا
على م ــواده ،وهــو القانون الــذي يمهد
لالستيالء على أمــوال صندوق الوقف
الـ ـخـ ـي ــري فـ ــي مـ ـص ــر ،مـ ــن خ ـ ــال مـنــح
وزيـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف س ـل ـطــة ال ـت ـص ــرف فــي
أم ــوال الـصـنــدوق ،وتوجيهها لصالح
إقامة املشروعات الخدمية والتنموية
وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،ب ـح ـج ــة م ـع ــاون ــة
الدولة في ملف التطوير.
ونصت املادة األولى من القانون على أن
«ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري
تكون له الشخصية االعتبارية ،ويتبع
رئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،وي ـكــون مقره
مــديـنــة ال ـقــاهــرة ،ول ــه أن ينشئ فــروعــا
أخرى في جميع أنحاء الجمهورية».
ونصت امل ــادة الثانية على أن «يهدف
ال ـص ـنــدوق إل ــى تشجيع ن ـظــام الــوقــف
ال ـخ ـي ــري ،إلق ــام ــة ورع ــاي ــة املــؤس ـســات
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وم ـن ـه ــا :دعـ ــم أج ـه ــزة
الــدولــة فــي إقــامــة وتطوير املشروعات
الخدمية والتنموية والبنية التحتية،
وغـيــرهــا مــن امل ـشــروعــات االجـتـمــاعـيــة
ُ
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــي ت ـس ـه ــم ف ــي دع ــم
امل ـ ــوق ـ ــف االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدولـ ـ ــة ،واملـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
العشوائيات ،والحد من ظاهرة أطفال
الشوارع واملشردين».
ونصت املــادة الثالثة من القانون على
أن «ي ـتــولــى إدارة ال ـص ـن ــدوق مجلس
إدارة ُي ـش ـكــل بــرئــاســة رئ ـيــس مجلس
الوزراء ،وعضوية كل من :وزير األوقاف
(نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة) ،وأربعة
أع ـضــاء مــن الشخصيات ذات الخبرة
االقتصادية يختارهم رئيس ال ــوزراء،

أخبــار
العرب
صرف رواتب األسرى عبر
مكاتب البريد الفلسطينية
قالت هيئة شؤون األسرى واملحررين
الفلسطينية أمس اإلثنني« ،إن موعد
صرف رواتب األسرى واملحررين
سيكون اليوم الثالثاء ،عبر مكاتب البريد
الفلسطينية في كافة محافظات الضفة
الغربية ،ومن خالل مديريات الهيئة في
قطاع غزة».
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي ،أن
قرار صرف رواتب األسرى عبر مكاتب
البريد جاء بعد اجتماع جرى بني وزارة
املالية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات وسلطة النقد الفلسطينية ،وذلك
بعد رفض البنوك استالم كشوفات رواتب
األسرى واملحررين ،بسبب التهديدات
اإلسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها
في حال لم توقف تعامالتها مع األسرى
واملحررين مصرفيًا .ولفتت الهيئة إلى
أن األسرى املحررين سيتم الصرف لهم
عبر مكاتب البريد خالل هذا الشهر ،إلى
حني إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات
الدولة ،ومن التحق بالعمل وتم دمجه في
املؤسسات الرسمية املدنية والعسكرية
سيتم الصرف له عبر املؤسسة التابع لها
وباستخدام البطاقات الذكية.
انكماش القطاع
الخاص في مصر
أظهر مسح ،أمس ،انكماش القطاع الخاص
غير النفطي في مصر للشهر الرابع على
التوالي في مارس /آذار ،وبوتيرة أسرع
من فبراير /شباط ،إذ تراجعت الطلبيات
الجديدة ومبيعات التصدير ،غير أن
التوقعات للمستقبل تحسنت.
ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت ملديري
املشتريات في مصر إلى  ،48وهي أدنى
قراءة له منذ يونيو /حزيران ،وذلك من
 49.3في فبراير /شباط وما زال دون
مستوى الخمسني الفاصل بني النمو
واالنكماش .وقالت آي.إتش.إس ماركت:
«ما زال طلب العمالء ضعيفا ،إذ هبطت
تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير،
في حني تراجعت مبيعات الصادرات للمرة
األولى في ثالثة أشهر« .بالتالي ،شهد
التوظيف وتراكمات األعمال ومشتريات
املدخالت مزيدا من الهبوط ،غير أن
ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم
التكلفة» .وواصل عدد الوظائف االنكماش،
مواصال موجز نزول بدأ في نوفمبر/
تشرين الثاني .2019

أخبــار
العالم

مصر
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وثالثة أعضاء يختارهم وزير األوقاف،
أحدهم من داخــل ال ــوزارة ،والثاني من
هـيـئــة األوقـ ــاف امل ـصــريــة ،وال ـثــالــث من
الشخصيات الـعــامــة مــن ذوي الخبرة
في هذا املجال».
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـضـ ــم تـ ـشـ ـكـ ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـ ـصـ ـن ــدوق أحـ ــد أعـ ـض ــاء ال ـج ـه ــات أو
ال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة ي ــرش ـح ــه وزيـ ــر
ال ـ ـعـ ــدل ،ويـ ـخـ ـت ــاره امل ـج ـل ــس ال ـخ ــاص
لـلـجـهــة أو الـهـيـئــة ،وع ـضــو ف ــي مـجــال
إدارة املـحــافــظ املــالـيــة يــرشـحــه رئيس
هيئة الرقابة املالية .ويصدر بتسمية
أعضاء مجلس اإلدارة قــرار من رئيس
الـ ـ ـ ــوزراءُ ،ي ـح ــدد ف ـيــه امل ـعــام ـلــة امل ــادي ــة
لرئيس الصندوق ،وأعضائه.
ون ـ ـ ـصـ ـ ــت املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى أن
«مجلس إدارة الـصـنــدوق هــو السلطة
املسؤولة عن إدارة شــؤونــه ،ومباشرة
اختصاصاته على النحو الــذي يحقق
أهداف الصندوق ،وأغراضه».
وي ـ ـخ ـ ـتـ ــص امل ـ ـج ـ ـلـ ــس بـ ـ ـ ــاآلتـ ـ ـ ــي :رسـ ــم
ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة إلدارة واس ـت ـث ـمــار
أم ــوال الـصـنــدوق عـلــى األس ــس املالية
واالقتصادية السليمة ،لتحقيق أعلى
ع ــائ ــد م ـم ـكــن م ـن ـه ــا ،ووضـ ـ ــع الـهـيـكــل
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي واإلداري لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق،
وإص ــدار الـلــوائــح وال ـق ــرارات الداخلية
له في املسائل املالية واإلدارية والفنية،
مــن دون التقيد بــالـقــواعــد الحكومية،
وامل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع املـ ـ ــوازنـ ـ ــة،
والحساب الختامي».
كــذلــك يـخـتــص بــ«الـنـظــر فــي الـتـقــاريــر
ال ــدوري ــة ال ـت ــي ت ـق ــدم ع ــن س ـيــر الـعـمــل
بالصندوق ،ومركزه املالي ،واتخاذ ما
ي ــراه بـشــأنـهــا ،والـنـظــر فــي كــل مــا يــرى
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس أو نــائ ـبــه ع ــرض ــه من
املسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق،
وات ـخ ــاذ مــا ي ــراه املـجـلــس مـنــاسـبــا من
ق ـ ـ ــرارات لـتـحـقـيــق أهـ ـ ــداف ال ـص ـن ــدوق،
وأغراضه».
وتعد أمــوال الوقف الخيري هي كلمة

الـ ـس ــر فـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وزيـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف
امل ـ ـصـ ــري ،م ـح ـمــد م ـخ ـت ــار ج ـم ـع ــة ،فــي
منصبه منذ يوليو /تموز  ،2013وعدم
طــرح اسـمــه ضمن أي تعديل حكومي
على مدار السنوات املاضية بخالف أي
وزير آخر ،ال سيما أنه تولى اإلشراف
على إعداد هذا التشريع املكمل لقانون
ت ـن ـظ ـيــم ه ـي ـئــة األوق ـ ـ ـ ــاف ،الـ ـ ــذي ص ــدق
عـلـيــه الـسـيـســي ف ــي ديـسـمـبــر /كــانــون
األول املــاضــي ،بـغــرض االس ـت ـفــادة من
أص ـ ــول وأم ـ ـ ــوال ال ــوق ــف ف ــي ال ـح ــد من
عجز املــوازنــة العامة للدولة ،وتمويل
املـشــاريــع الكبرى على غــرار العاصمة
اإلدارية الجديدة.
وك ــان ــت ه ـي ـئــة األوق ـ ـ ـ ــاف امل ـص ــري ــة قــد
شكلت لجنة ثالثية ،تضم ممثلني عن
هـيـئـتــي األوق ـ ــاف وامل ـس ــاح ــة ،وبـعــض
األجـ ـه ــزة ال ـح ـكــوم ـيــة ،إلع ـ ــادة تسعير
أعيان الوقف بالقيمة السوقية ،والتي
تتجاوز قيمتها تريليونًا و 37مليار
جنيه (الـ ــدوالر = نـحــو  15.7جنيها).
وي ــول ــي جـمـعــة اه ـت ـمــامــا بــال ـغــا بملف
أم ــوال الــوقــف ،وتعظيم استثماراتها،
اس ـت ـج ــاب ــة م ـن ــه ل ـتــوج ـي ـهــات ال ـق ـي ــادة
السياسية ممثلة في السيسي.
والــوقــف الخيري هــو حبس العني عن
تمليكها ألحــد مــن الـعـبــاد ،والـتـصــدق
باملنفعة عـلــى مـصــرف مـبــاح .ويشمل
ال ــوق ــف األصـ ـ ــول ال ـثــاب ـتــة كــال ـع ـقــارات
وامل ـ ــزارع وغ ـيــرهــا ،واألصـ ــول املنقولة
الـ ـت ــي ت ـب ـقــى ع ـي ـن ـهــا ب ـع ــد االسـ ـتـ ـف ــادة
منها ك ــاآلالت الـصـنــاعـيــة ،واألسـلـحــة،
أم ــا ال ـت ــي ت ــذه ــب عـيـنـهــا بــاالس ـت ـفــادة
منها ،فتعتبر صدقة كالنقود والطعام
وغـ ـي ــره ــا .وف ـ ــي مـ ـ ـ ــارس /آذار ،2018
أصــدرت هيئة كبار العلماء في األزهر
بـيــانــا تــرفــض فـيــه اق ـتــراحــا تشريعيًا
يسمح باستغالل الدولة أموال الوقف،
مشددة على أنه «ال يجوز شرعًا تغيير
شــرط الــواقــف ،أو التصرف فــي الوقف
على غير ما شرطه».

الصين توافق على اكتتابات
ألربع شركات
وافق منظم األوراق املالية في الصني على
االكتتابات العامة األولية ألربع شركات في
لوحة ابتكار العلوم والتكنولوجيا.
وبحسب وكالة األنباء الصينية
(شينخوا) ،سيتم إدراج شركة «سوتشو
مينغتشي املحدودة» للتكنولوجيا،
ومجموعة «شانغهاي إلكتريك املحدودة»
لطاقة الرياح ،و«شنتشن شينيتشانغ
املحدودة» للتكنولوجيا ،و«شنتشن
شونجياشينغ املحدودة» للتكنولوجيا،
في لوحة االبتكار العلمي والتكنولوجي
في بورصة شانغهاي ،املعروفة باسم
سوق ستار ،وفقًا للجنة تنظيم األوراق
املالية الصينية.
وستؤكد الشركات وشركات إدارة
اكتتباتها ،وتواريخ االكتتاب ،وتنشر
نشراتها بعد املناقشات مع البورصة.
وجرى افتتاح سوق ستار في يونيو/
حزيران  2019وصمم لدعم الشركات
في القطاعات الناشئة ذات التقنية العالية
واالستراتيجية ،ما يخفف معايير اإلدراج،
ّ
لكنه يتبنى متطلبات أعلى لإلفصاح عن
املعلومات.
 3.8مليارات دوالر صادرات
قوجة إيلي التركية
بلغت صادرات والية قوجة إيلي التركية،
 3مليارات و 838مليون دوالر ،في الربع
األول من عام  ،2021بحسب بيانات اتحاد
املصدرين األتراك ،أمس .وأشارت البيانات
إلى النمو امللحوظ في صادرات قوجة
إيلي ،بزيادة  13.45في املائة ،مقارنة
بنفس الفترة من العام املاضي ،على الرغم
من التأثيرات السالبة لفيروس كورونا
على حركة التجارة العاملية ،بحسب وكالة
«األناضول».
واحتل قطاع السيارات املرتبة األولى
في صادرات الوالية ،بقيمة مليار و920
مليونًا و 947ألف دوالر.
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اقتصاد الناس

االقتصاد في صور

يتوقع محللون أن يتزايد الطلب العالمي على المعادن االستراتيجية
خالل السنوات المقبلة ،وبالتالي ،تشهد أسعار اليورانيوم دورة انتعاش
فائقة بعد جائحة كورونا .وتوقع مصرف «مورغان ستانلي» أن يرتفع
سعر رطل اليورانيوم إلى  50دوالرًا عام 2024

خفض الفقر في روسيا
أفاد رئيس هيئة الرقابة املالية الروسية ،أليكسي كودرين،
بأنه باإلمكان خفض مستوى الفقر في روسيا إلى النصف
قبل العام  ،2030وذلك عبر تنفيذ مجموعة من اإلجــراءات.
وق ـ ــال كـ ــودريـ ــن ،ف ــي اج ـت ـم ــاع بـمـجـلــس ال ــدوم ــا ال ــروس ــي
(النواب)« :هناك إجراءات معقولة للغاية من حيث املوارد،
والتي يمكن أن تسرع في تحقيق هذا الهدف (خفض معدل
الفقر بنحو الـنـصــف)» .وأض ــاف كــودريــن ،ال ــذي شغل في
السابق منصب وزير املالية« :يمكن تحقيق هذا الهدف في
السنوات املقبلة» ،ولــم يكشف عن اإلج ــراءات أو الخطوات
التي يجب تنفيذها ،لكنه قال إن الهيئة أرسلت مقترحاتها
بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء الروسي.
وفــي العام  2018وضــع الرئيس الــروســي فالديمير بوتني
أه ــداف التنمية الوطنية لروسيا ،والـتــي تضمنت خفض
مستوى الفقر مــن  %13.2إلــى  %6.6بحلول الـعــام ،2024

بريق المعادن
االستراتيجية

توقعات بارتفاع قياسي لليورانيوم
وسط صراع الموارد
موسى مهدي

قلة من الناس تعرف الــدور الذي
لعبه إقليم كاتانغا الصغير ،في
جمهورية الكونغو الديمقراطية،
وس ــط أفــري ـق ـيــا ،ف ــي إن ـه ــاء ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
ّ
الـثــانـيــة ،ل ـكــن ،فــي ال ــواق ــع ،ف ــإن الـيــورانـيــوم
الذي استخدم في إنتاج القنبلة التي ألقيت
ف ــي هـيــروشـيـمــا ون ــاغ ــازاك ــي بــال ـيــابــان في
ال ـعــام  1945تــم تعدينه فــي منجم كاتانغا
الكونغولي .وعلى الرغم من بشاعة ما حدث
فــي ال ـيــابــان ،يبقى ال ـيــوران ـيــوم مــن املـعــادن
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي تـ ــدور حــولـهــا ح ــروب
املوارد في العالم ،ليس فقط إلنتاج القنابل
الذرية ،لكن لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويـ ــرى خ ـب ــراء ف ــي املـ ـع ــادن االسـتــراتـيـجـيــة،
ّ
أن ال ـيــوران ـيــوم يـتـجــه نـحــو أك ـبــر ف ــورة في
األس ـ ـعـ ــار خـ ــال ال ـع ـق ــد الـ ـح ــال ــي ،م ـن ــذ خـبــا
نجمه بعد كارثة فوكوشيما ،في  11مارس/
آذار  .2011وهــي الكارثة التي أدت بالعديد
مــن ال ــدول ملراجعة سياسات توليد الطاقة
واالبتعاد عن استخدام اليورانيوم في توليد
الـكـهــربــاء بعد الـتـلــوث البشع ال ــذي تعرض
لــه شمال الـيــابــان .لكن ،مــع صعود الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن لـلـحـكــم ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وتبنيه استراتيجية الطاقة النظيفة وإعادة
ب ــاده التـفــاقـيــة بــاريــس لـلـمـنــاخ ،ع ــاد نجم
اليوروانيوم للصعود مرة أخرى.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ي ـ ــرى مـ ـص ــرف «مـ ــورغـ ــان
ستانلي» االستثماري األميركي ،في بحث
ّ
ن ـه ــاي ــة م ـ ـ ــارس /آذار املـ ــاضـ ــي ،أن أس ـع ــار
ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم ت ـت ـج ــه الرتـ ـ ـف ـ ــاع ق ـي ــاس ــي مــن
م ـس ـتــويــات ـهــا ال ـحــال ـيــة ال ـبــال ـغــة  30دوالرًا
للرطل ( 0.453كيلوغرام) في السوق الفوري
وربما تصل إلى  50دوالرًا في العام .2024
وفــي الـشــأن نفسه ،يــرى مصرف «بنك أوف
ّ
مــونـتــريــال» الـكـنــدي أن أس ـعــار الـيــورانـيــوم
تـتـجــه ن ـحــو دورة ان ـت ـع ــاش غ ـيــر مـسـبــوقــة
خالل العقد الجاري مدعومة بعوامل ارتفاع
ال ـط ـلــب ع ـلــى ب ـن ــاء امل ـف ــاع ــات ال ـن ــووي ــة في
الـعــالــم .مــن جــانـبــه ،يــرى اتـحــاد الـيــورانـيــوم
ً
ّ
ال ـعــاملــي ،أن هـنــالــك نـحــو  50مـفــاعــا نــوويــا
ّ
تـحــت اإلن ـش ــاء ف ــي ال ـعــالــم حــال ـيــا ،وأن هــذا
املعدل سوف يرتفع أكثر بعد نهاية جائحة
كورونا التي تضرب حاليًا النمو االقتصادي
ّ
ويقدر االتحاد حجم اإلنتاج العاملي
العاملي.
بـنـحــو  62أل ــف ط ــن س ـنــويــا ،أي م ــا ي ـعــادل
ن ـح ــو  140م ـل ـي ــون رط ـ ــل م ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــوم.
وبحسب بيانات اتحاد اليورانيوم العاملي،
تـعـ ّـد دول كــازاخـسـتــان ،وك ـنــدا ،وأسـتــرالـيــا،
وج ـنــوب أفــريـقـيــا ،ونــامـيـبـيــا ،وال ـص ــن ،من
كبار الالعبني في إنتاج اليورانيوم العاملي.
وتـمـلــك دول ــة كــازاخـسـتــان ،بحسب بيانات
االتـ ـ ـح ـ ــاد ،ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر م ــن اح ـت ـيــاطــات
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،إذ ي ـق ــدر ح ـج ــم احـتـيــاطـيـهــا
بنسبة  %15عامليًا.
وهنالك خمسة عوامل تدعم ارتفاع أسعار
اليورانيوم ،بحسب موقع «ماينينغ .كوم»
ال ـعــاملــي ،املـتـخـصــص ف ــي ت ـقــاريــر وبـيــانــات
املعادن .أول هذه العوامل ،توجه العالم نحو
الطاقة النظيفة الــذي باتت تقوده الواليات
املتحدة بعد إعــان تحديث البنى التحتية.
ّ
وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن لم يذكر
تفاصيل حول توليد الطاقة الكهربائية في
خطة تحديث البنى التحتية فــي الــواليــات
املـتـحــدة الـتــي رصــد لها نحو  2.3تريليون
ّ
ّ
دوالر ،فإن خبراء يعتقدون أن توليد الكهرباء
باملفاعالت النووية سيكون من بني البدائل
األميركية املقترحة لتقليل انبعاث الغازات
ال ـس ــام ــة .وثــان ـي ـهــا عـ ــودة أوروب ـ ـ ــا لـلـتــولـيــد
الـ ـ ـن ـ ــووي .فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ك ـش ـفــت وث ـي ـقــة
ّ
ســريــة ص ـ ــادرة ف ــي ب ــروك ـس ــل ،أن مجموعة
مــن الخبراء أوص ــوا دول االتـحــاد األوروب ــي
باستخدام اليورانيوم في توليد الكهرباء.
وك ــان ــت أملــان ـيــا ق ــد أوق ـف ــت تــولـيــد الـكـهــربــاء
ع ـبــر امل ـف ــاع ــات ال ـن ــووي ــة ف ــي أع ـق ــاب كــارثــة
فــوكــوشـيـمــا ب ــال ـي ــاب ــان .وثــال ـث ـهــا ،اض ـط ــرار
الصني لتخفيض انبعاثات الغازات السامة.
ّ
والح ــظ خ ـب ــراء ،أن خـطــة ال ـصــن الخمسية
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هبوط أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب في التعامالت المبكرة ،أمس االثنين ،على
خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزينة األميركية وصعود األسهم
العالمية ،بعد بيانات وظائف
جاءت أفضل من المتوقع في
الواليات المتحدة ،غذت تفاؤًال
حيال تعاف اقــتــصــادي سريع.
وقالت مارغريت يانغ ،المحللة
لدى «ديلي إف .إكس» ّ
إن «بيانات
الوظائف القوية عــززت الــدوالر
والعوائد وتضغط على أسعار
الذهب .أعتقد ّ
أن االتجاه الرئيسي
للذهب سلبي».

ارتفاع كبير في أسعار السلع وضعف األجور ()Getty

منجم يورانيوم في روسيا ()Getty

التي أعلن عنها قبل أسبوعني أوصت برفع
التوليد الكهربائي عبر املفاعالت النووية
بنسبة  %46بحلول عام  .2025ومن املعروف
ّ
أن الصني من بني الــدول التي تعاني بشدة
مـ ــن الـ ـتـ ـل ــوث ال ـب ـي ـئ ــي .أم ـ ــا الـ ـع ــام ــل ال ــراب ــع
واملهم فهو التسابق بني الصني والــواليــات
امل ـت ـحــدة ع ـلــى م ـ ــوارد املـ ـع ــادن الـثـمـيـنــة في
ّ
الـعــالــم ،خـصــوصــا أن بـكــن بــاتــت تستخدم
املعادن الـنــادرة التي تستخدم في الشرائح
بحربها التجارية مع الواليات املتحدة .ومن
املـتــوقــع أن يـتـنــامــى ال ـص ــراع بــن واشـنـطــن
وبكني على مراكمة املـعــادن النفيسة وعلى
رأسـهــا الـيــورانـيــوم ومـحــاولــة بسط النفوذ
على الــدول التي لديها احتياطات ضخمة،
خ ـصــوصــا دول أفــري ـق ـيــا وآس ـي ــا الــوسـطــى

ّ
وأميركا الالتينية .ويــرى محللون أن حرب
امل ـعــادن وامل ـ ــوارد الطبيعية بــن العمالقني
ستمتد قريبًا إلى املناطق التي تتركز فيها
احتياطات من اليورانيوم.
ّ
وق ــال تـقــريــر «مــايـنـيـنــغ .ك ــوم» إن صـنــاديــق
االستثمار ،مثل صندوق «يولو كيك» تتسابق
ع ـلــى م ــراك ـم ــة م ـخ ــزون ال ـي ــوران ـي ــوم وحـجــز
العقود املستقبلية من منتجي اليورانيوم،
م ــع األمـ ـ ــل ف ــي ت ـح ـق ـيــق أربـ ـ ــاح ض ـخ ـمــة فــي
امل ـس ـت ـق ـبــل م ــن هـ ــذا املـ ـع ــدن ال ـ ـنـ ــادر .وه ـنــاك
عامل آخر وهو اليورانيوم املعروض مقارنة
ّ
ُبالطلب ،إذ إن العديد من مناجم اليورانيوم
أغـلـقــت بسبب جــائـحــة كــورونــا خ ــال الـعــام
املاضي وعلى رأسها منجم «كومكو سيغار
ل ـيــك» فــي ك ـنــدا ال ــذي يـنـتــج نـحــو  18مليون

ارتفاع سهم «تسال»
وتراجع «غيم ستوب»
ارتـ ـف ــع س ـه ــم «تـ ـس ــا» ب ـن ـس ـبــة %7.5
خالل تعامالت ما قبل جلسة االفتتاح
في «وول ستريت» ،صباح أمس ،بدعم
من إعالن الشركة بيانات التسليمات
ع ــن ال ــرب ــع األول م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري.
وقــالــت شــركــة الـسـيــارات الكهربائية،
يــوم الجمعة ،إنها سلمت  184.8ألف
وحدة ،في حني توقع املحللون تسليم
 168أل ــف وحـ ــدة .وف ــي الــوقــت نفسه،
أعلن مؤسس «تـســا» ،إيـلــون ماسك،
فــي األس ـبــوع املــاضــي ،أن أزم ــة نقص
امل ـعــروض مــن الــرقــائــق تـصـ ّـعــب مهام
إنتاج شاحنات كهربائية على نطاق
واسع .وعلى صعيد تعامالت ما قبل
جلسة االفـتـتــاح ،صعد سهم «تسال»
ب ـن ـح ــو  %7.5إل ـ ــى  711.33دوالرا.
وتــراجـعــت قيمة سهم «غـيــم ستوب»
ال ـتــي أث ـ ــارت ضـجــة كـبـيــرة ف ــي بــدايــة

الـ ـع ــام الـ ـج ــاري ب ـعــد ت ـقــدم ـهــا بطلب
ل ـب ـيــع  3.5م ــاي ــن س ـهــم م ــن األس ـهــم
العادية ،مستفيدة من القفزة الكبيرة
التي سجلتها في مطلع العام الجاري
بدعم من املستثمرين على «ريديت».
وتمثل الصفقة  %5من األسهم املعلقة
ال ـب ــال ـغ ــة  69.9م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،حـتــى
السابع عشر من مارس/آذار املاضي.
ووف ـق ــا لـسـعــر إغـ ــاق ال ـخ ـم ـيــس ،بلغ
س ـع ــر س ـه ــم «غ ـي ــم سـ ـت ــوب» 191.45
دوالرا ،فـ ـيـ ـم ــا تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـش ــرك ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ــائ ــد م ــن ب ـي ــع األس ـه ــم
لخدمة األغ ــراض العامة فــي الشركة،
ولـ ـتـ ـع ــزي ــز م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ال ـع ـم ــوم ـي ــة.
وت ـ ــراج ـ ــع سـ ـه ــم «غ ـ ـيـ ــم س ـ ـتـ ــوب» فــي
تعامالت ما قبل االفتتاح  %15.9إلى
 161دوالرًا.
(العربي الجديد)

سيارات تسال تستفيد من خطة الطاقة النظيفة ()Getty

رطــل أو نحو  13في املائة من حجم اإلنتاج
الـ ـع ــامل ــي .وفـ ــي ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز  2018ج ــرى
إغــاق منجم «مــاك آرثــر ريفر» في أستراليا
الـ ــذي يـنـتــج ن ـحــو  25م ـل ـيــون رط ــل ُسـنــويــا.
ّ
املناجم الصغيرة أغلقت.
كما أن العديد من ّ
وفــي الشأن نفسه ،خفضت شركة «كومكو»
في كازاخستان ،التي تعد من أكبر منتجي
اليورانيوم في العالم ،حجم إنتاجها بنسبة
 15في املائة خالل العام املاضي وتتجه نحو
تخفيض اإلنـتــاج بنسبة  20في املائة خالل
ّ
الفترة املقبلة .يذكر أن شركة «كازآتومبروم»
ّ
ال ـكــازاخ ـس ـتــان ـيــة ،ت ـعــد أك ـبــر شــركــة منتجة
لليورانيوم في العالم بواقع  21في املائة من
اإلنـتــاج العاملي ،بحسب إحصائيات اتحاد
الـيــورانـيــوم .دورة فــورة أسـعــار اليورانيوم

الصراع بين واشنطن
وبكين على دول
مخزونات اليورانيوم
يدعم األسعار
ليست معزولة عــن ال ــدورة الفائقة املتوقعة
ألسـعــار املـعــادن بعد جائحة كــورونــا ،وقــال
محلل األســواق العاملي بمصرف «غولدمان
ســاكــس» ،جيفري ك ــوري ،فــي لقاء مــع نشرة
ّ
«أس آنــد بي غلوبال» األميركية ،إن املعادن
تتجه نحو «دورة فائقة» في األسعار خالل

التضخم في
تركيا فوق %16

تراجع النفط بسبب
زيادة «أوبك »+لإلنتاج
ت ــراج ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ف ــي بــدايــة
التعامالت األسبوعية ،أمس اإلثنني ،متأثرة
ب ــاتـ ـف ــاق ت ـح ــال ــف «أوبـ ـ ـ ـ ــك »+ع ـل ــى تـخـفـيــف
خفض اإلنتاج اعتبارًا من مايو /أيار املقبل.
وكان التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة
«أوبك» إلى جانب منتجني مستقلني بقيادة
روس ـي ــا ،واف ــق عـلــى تخفيف ق ـيــود اإلن ـتــاج
بـمـقــدار  350أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا فــي مــايــو/
أيــار ليستقر خفض اإلنـتــاج عند قرابة 6.7
مــايــن برميل يوميًا .وكــانــت «أوب ــك  »+قد
ت ـعــرضــت ل ـض ـغــوط م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ب ـض ــرورة خـفــض أس ـعــار ال ـن ـفــط .وتـتـخــوف
إدارة ال ــرئ ـي ــس ج ــوزي ــف ب ــاي ــدن م ــن تــأثـيــر

سوق خضر في إسطنبول ()Getty

أعـ ـلـ ـن ــت هـ ـيـ ـئ ــة اإلحـ ـ ـص ـ ــاء الـ ـت ــركـ ـي ــة،
أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ارتـ ـف ــاع م ــؤش ــر أس ـعــار
املـسـتـهـلـكــن فــي تــركـيــا خ ــال م ــارس/
آذار امل ــاض ــي بـنـسـبــة  1.08ف ــي امل ـئــة،
لـيـصـبــح الـتـضـخــم  16.19بــاملـئــة على
أس ـ ــاس سـ ـن ــوي .جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي أح ــدث
معطيات كشفت عنها الهيئة ،اإلثنني.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـه ـي ـئــة أن ـ ــه بــال ـن ـظــر إل ــى
م ـت ــوس ــط األش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـ ــ 12خ ـ ــال ال ـع ــام
املنصرم ،فقد ارتفعت أسعار املستهلك
بنسبة  13.18فــي املـئــة ،وكــذلــك أسعار
امل ـن ـت ـجــن امل ـح ـل ـيــن  17.04ف ــي امل ـئ ــة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ه ـي ـئ ــة اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ،إل ـ ـ ــى أن
مؤشر أسعار املستهلكني في مــارس/
آذار ارت ـفــع  3.71فــي امل ـئــة م ـقــارنــة مع
ديسمبر /كانون األول املاضي ،و16.19
فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ـق ــارن ــة مـ ــع ال ـش ـه ــر نـفـســه

األعــوام املقبلة ،شبيهة باالرتفاع الكبير في
األسعار الــذي شهدته في عقد السبعينيات
ّ
م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ورأى أن ه ــذا االرت ـف ــاع
ّ
سيشمل الـنـحــاس وال ـيــوران ـيــوم ،وأن سعر
الـنـحــاس ربـمــا سـيــرتـفــع إل ــى  50أل ــف دوالر
للطن .ويتفق مع هذا التحليل خبير األسواق
ب ـم ـص ــرف «ج ـ ــي ب ــي م ـ ــورغ ـ ــان» األمـ ـي ــرك ــي،
مــاركــو كــوالنــوفـيــك ،ال ــذي يـقــول« :نـحــن أمــام
دورة ان ـت ـعــاش فــائـقــة ف ــي أس ـع ــار امل ـع ــادن».
ّ
يذكر أن أسعار اليورانيوم تراجعت إلى 18
دوالرًا في العام  2016بسبب تراجع الطلب
ّ
حـيـنـهــا ،ل ـكــن دورة االن ـت ـعــاش االق ـت ـصــادي
والـ ـتـ ـح ــول عـ ــن ال ـت ــول ـي ــد ال ـن ـظ ـي ــف ل ـل ـطــاقــة
وت ـح ــدي ــث ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة م ــن امل ـت ــوق ــع أن
تـ ـس ــاه ــم فـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـطـ ـل ــب الـ ـع ــامل ــي عـلــى

م ــن ع ــام  .2020كـمــا أن مــؤشــر أسـعــار
املنتجني ارتـفــع  8.21فــي املـئــة مقارنة
م ــع دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
و 31.2في املئة مقارنة بفبراير /شباط
 .2020وتتخوف الحكومة التركية من
ارتفاع التضخم ،وهــذه الخشية كانت
من األسباب التي أدت إلى إقالة محافظ
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي نــاج ــي آغـ ـب ــال .وكــانــت
تــوق ـعــات املـحـلـلــن تـشـيــر إل ــى ارت ـف ــاع
الـتـضـخــم ف ــي مـ ــارس امل ــاض ــي بنسبة
 1.09فــي امل ـئــة ،ليبلغ امل ـعــدل السنوي
 15.61في املئة .ويقيس مؤشر أسعار
املستهلك الـتـغـيــرات الـتــي تحصل في
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــام ل ــأسـ ـع ــار ،ان ـط ــاق ــا
م ــن ت ـت ـبــع س ـل ــة ت ـش ـمــل ج ـم ـيــع الـسـلــع
والخدمات املستهلكة داخل بلد معني.
(األناضول)

تخصيب الـيــورانـيــوم لــاسـتـخــدام السلمي.
وتعاني العديد مــن دول العالم مــن النقص
فــي التقنية املطلوبة إلنـتــاج الــوقــود الــذري،
وبالتالي تتجه لروسيا لتلبية احتياجاتها.
وت ـن ـش ــط ش ــرك ــة «روس آتـ ـ ـ ــوم» فـ ــي تـنـفـيــذ
ال ـعــديــد م ــن م ـشــروعــات امل ـفــاعــات الـنــوويــة
فــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة وتــرك ـيــا ،وق ــد تعاقدت
الـشــركــة عـلــى تــولـيــد الـكـهــربــاء عـبــر التوليد
ّ
بالذرة في العديد من البلدان .وتمتلك شركة
«روس آتوم» نحو  %36من حصة تخصيب
اليورانيوم في السوق العاملية .ومن املتوقع
أن يتزايد التنافس في سوق الطاقة العاملي
على توليد الكهرباء الذرية ،مع تقدم تقنية
السالمة الذرية ،وزيادة االستثمار في الطاقة
النظيفة.

مقر منظمة أوبك في فيينا ()Getty

ارتفاع أسعار الوقود في الــواليــات املتحدة
عـلــى االنـتـعــاش االق ـت ـصــادي خ ــال الصيف
املقبل.
وس ـي ـن ـفــذ ال ـت ـحــالــف تـخـفـيـفــا آخـ ــر لخفض
اإلنـتــاج في يونيو /حــزيــران املقبل ،بمقدار
 350أل ــف بــرم ـيــل أخـ ــرى يــوم ـيــا إل ــى 6.350
مــايــن برميل يوميًا .ويتبع ذل ــك ،تخفيف
آخر بمقدار  400ألف برميل يوميًا إلى 5.95
ماليني برميل يوميا في يوليو /تموز املقبل.
وت ــراج ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام ال ـق ـيــاس
العاملي مزيج برنت تسليم يونيو /حزيران
املـقـبــل بـمـقــدار  95سـنـتــا أو  1.43فــي املــائــة
إل ــى  63.94دوالرًا لـلـبــرمـيــل .كـمــا تــراجـعــت
أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـل ـخ ــام األم ـي ــرك ــي
غــرب تكساس الــوسـيــط تسليم مــايــو /أيــار
ب ـن ـس ـبــة  1.32ف ــي امل ــائ ــة أو  81س ـن ـتــا إل ــى
 60.63دوالرًا للبرميل .وقالت دول «أوبك»+
ّ
الخميس املــاضــي ،فــي بـيــان ،إن «التقلبات
في أسعار النفط التي لوحظت في األسابيع
األخ ـي ــرة ،تستدعي ات ـبــاع نـهــج ح ــذر ويقظ
فــي مــراقـبــة ت ـطــورات ال ـس ــوق» .وه ـنــاك أكثر
من ثالثة عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط
خ ــال الـصـيــف املـقـبــل رغ ــم زي ــادة املـعــروض
النفطي .من بني هذه العوامل عودة النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـق ـطــاع ال ـس ـفــر والـ ـطـ ـي ــران في
الــواليــات املـتـحــدة وال ـصــن .وتــوجــه الصني
ل ــزي ــادة م ـش ـتــريــات ال ـخ ــام ــات مل ــلء خــزانــات
االحـتـيــاطــي االسـتــراتـيـجــي ،تحسبًا لخطط
ال ــرئ ـي ــس ب ــاي ــدن ال ــرام ـي ــة الحـ ـت ــواء ال ـت ـمــدد
االق ـت ـصــادي الصيني عـبــر تشكيل تحالف
بني االقتصادات الرأسمالية.
(العربي الجديد ،األناضول)

مواطنون يعانون من شظف العيش ()Getty

تفاوت طبقي في روسيا ()Getty

ً
لكنه تــم تعديل مــوعــد بـلــوغ الـهــدف ليكون  2030بــدال من
 2024بسبب جائحة كورونا.
وحول األسباب التي تحول دون مكافحة الفقر في روسيا،
أكد مراقبون أن السلطة الحالية تعجز عن تغيير الوضع
بشكل جذري بسبب استشراء الفساد على جميع مستويات
السلطة .يــذكــر أنــه فــي املـقــابــل ي ــزداد األثــريــاء ث ــراء بشكل
كبير في روسـيــا .وبحسب قائمة أثــرى أثــريــاء روسيا عن
عام  2019التي أعدتها مجلة «فوربس» العاملية ،فإن هناك
 100شخصية روسية تزيد ثروة كل منها عن مليار دوالر.
كما أن إجمالي ثروات أثرى  200شخصية روسية يبلغ 496
مليار دوالر ،ويـقــارب بذلك مجموع االحتياطات الدولية
الروسية البالغة حاليًا  510مليارات دوالر .وشهدت روسيا
فــي أوق ــات سابقة مجموعة مــن االحـتـجــاجــات على تــردي
األوضاع املعيشية واستشراء الفساد.

