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تهديد معاشات 3.5 ماليين جزائري
الجزائر ـ حمزة كحال

ــادة على  ــ ــة مــالــيــة حـ ــ تــســيــطــر أزمـ
ــزائـــري  ــنـــي الـــجـ الــــصــــنــــدوق الـــوطـ
 ،2015 بــدأت سنة  والتي  للتقاعد 
ــا دفـــع  وبــــــات قـــــاب قـــوســـن مــــن اإلفــــــــاس، مــ
بــالــحــكــومــة للبحث عــن حــل ســريــع إلنــقــاذه، 
على  الخامسة  للسنة  لعجز  تسجيله  عقب 
التوالي. وحسب األرقام التي حصلت عليها 
مجموعه  ما  تسجيل  تــمَّ  الجديد«،  »العربي 
3.5 ماين مستفيد من استحقاقات التقاعد 
حــالــيــا، فــي حــن يــبــلــغ عـــدد حــــاالت التقاعد 
الجديدة سنويا 50 ألفًا، وهو أقل بكثير مما 

تمَّ تسجيله قبل سنة 2018.
وحــســب األرقــــام ذاتــهــا، فــإن نفقات صندوق 
التقاعد تبلغ 1200 مليار دينار )9.3 مليارات 
دوالر(، مقابل إيــرادات ال تتجاوز 500 مليار 
دينار سنويا. وكشفت موازنة الجزائر لسنة 

الــتــقــاعــد عجزًا  عــن تسجيل صــنــدوق   ،2021
بلغ 5.2 مليارات دوالر. وستضطر الحكومة، 
دوالر  مليارات   3.8 القــتــراض  املقبلة،  السنة 
مـــن الــصــنــدوق الــوطــنــي لــاســتــثــمــار، للعام 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، لــســد الــعــجــز، بعدما 
اضــطــرت القــتــراض املبلغ ذاتـــه خــال السنة 
الحالية لضمان معاشات متقاعدي الجزائر.

والضمان  والتشغيل  العمل  وزارة  وأعــلــنــت 
االجتماعي، في مايو/ أيار املاضي، عن رفع 
معاشات التقاعد بمعدل يراوح بن 2 و7 في 
املــائــة، وذلـــك بــاالعــتــمــاد على حجم املــعــاش. 
مليون   170 ُيــعــادل  مــا  العملية  كلفة  وبلغت 

دوالر.
وفي السياق، كشف هواري تيغرسي، عضو 
البرملان،  لجنة الشؤون املالية وامليزانية في 
ــان االجـــتـــمـــاعـــي  ــمــ أن »وزيــــــــر الـــعـــمـــل والــــضــ
الهاشمي جعبوب قدم للنواب تطمينات بأن 
الحكومة ستقترض من صندوق االستثمار 

لــتــغــطــيــة عـــجـــز صــــنــــدوق الـــتـــقـــاعـــد، الــســنــة 
ايجاد  عن  الحكومة  بعجز  معترفا  املقبلة«، 
»العربي  الحلول. وأضاف النائب تيغرسي لـ
الجديد«، أن »هذا الدعم ما هو إال حل ظرفي 
ــن يــخــلــص الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــتــقــاعــد  ولــ
ــمــا عــنــد األخـــذ  مـــن مــشــكــاتــه املــزمــنــة، ال ســيَّ
باالعتبار التركيبة الديموغرافية في الباد، 
املغذي  يعد  الـــذي  للنفط  الكبيرة  والتبعية 
الرئيس للصندوق، ولن تستمر تلك الحلول 

مع انهيار أسعار النفط في املستقبل«.
الجزائرية قد أقرت تعديا  وكانت الحكومة 
لــخــفــض  الـــتـــقـــاعـــد ســـنـــة 2017،  نـــظـــام  عـــلـــى 
سبق الذي 

ُ
كتلة املعاشات، بإلغاء التقاعد امل

يــعــطــي ألي شــخــص عــمــل فـــي املـــجـــمـــوع 32 
عـــامـــًا، حـــق الــتــقــاعــد مـــن دون انــتــظــار الــســن 
ــــدد بــســتــن عـــامـــًا،  ــــحـ ــك، واملـ ــذلــ الـــقـــانـــونـــيـــة لــ
وأبـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى شـــرط بــلــوغ الــعــامــل 
لـــلـــرجـــال و55 سنة  بــالــنــســبــة  ســـن 60 ســنــة 

 للمرأة على األقــل، لكي يستفيد من التقاعد. 
ورأى الــنــقــابــي واملــخــتــص فــي قــانــون العمل 
ــور الــــديــــن بـــوضـــربـــة أن »أزمــــــــة صـــنـــدوق  ــ نــ
نتيجة  بل هي  الــيــوم،  وليدة  ليست  التقاعد 
تراكم نتائج سوء التسيير واالعتماد املفرط 
ــدات الـــنـــفـــط، لـــــذا يـــجـــب مـــراجـــعـــة  ــ ــائـ ــ عـــلـــى عـ
الــرقــابــة على  العمل، مــن خــال تشديد  نظام 
املــوازي  االقتصاد  وكبح  بالعمال  التصريح 

الذي يشغل املاين من الجزائرين«.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وأضــــــاف، فـــي حـــديـــث لــــ
أن »الـــافـــت هــو تــلــقــي مــســؤولــن جــزائــريــن 
ــنـــدوق اإلطـــــــارات املــمــول  مــعــاشــاتــهــم مـــن صـ
مـــن صـــنـــدوق الـــتـــقـــاعـــد، وهـــــذا إجـــحـــاف في 
حــق الــعــمــال، ألن نسب االشــتــراك تــكــون غير 
الوزير  الــســنــوات، فمثا  مــن حيث  متساوية 
ــائــــب بـــعـــد 10 ســــنــــوات عـــمـــل يـــحـــق لــه  ــنــ والــ
املــائــة، فيما يضطر  تقاضي معاش 100 في 
العامل لبلوغ سن الـ60 لتلقي معاش كامل«.

دمشق ـ العربي الجديد

قال الرئيس السوري بشار األسد إن ودائع بمليارات 
الـــــــــدوالرات لـــســـوريـــن مــحــتــجــزة فـــي الـــقـــطـــاع املــالــي 
رئيسي  هــي سبب  كبيرة،  مالية  أزمــة  بعد  اللبناني 
املتفاقمة. وتفرض  السورية  وراء األزمــة االقتصادية 
البنوك اللبنانية، التي تخشى نزوح رؤوس األموال 
وتــصــارع أزمــة حــادة في العمات الصعبة، ضوابط 
صارمة على السحب وعلى تحويل األمــوال للخارج 
منذ الــعــام املــاضــي، األمــر الــذي أثــار غضب املودعن 
املــحــلــيــن واألجــــانــــب الـــعـــاجـــزيـــن عـــن الــــوصــــول إلــى 

مدخراتهم. وشــرح األســد أن مــا بــن 20 مليار دوالر 
القطاع  الودائع ربما فقدت في  و42 مليار دوالر من 
املصرفي اللبناني الذي كان نشطا، حيث كانت لديه 
دوالر.  مليار   170 عــن  تزيد  الصعبة  بالعملة  ودائـــع 
الــرقــم بالنسبة القتصاد ســوريــة رقم  وأضـــاف »هـــذا 

مخيف«. 
ويــقــول رجـــال أعــمــال ســوريــون لــوكــالــة »رويـــتـــرز« إن 
الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب 
حجزت مئات ماين الــدوالرات التي كانت تستخدم 
الســتــيــراد الــســلــع األســاســيــة مــن نــفــط وبــضــائــع إلــى 
ــة. كــمــا يـــقـــول مــصــرفــيــون ورجــــــال أعـــمـــال إن  ســــوريــ

الــكــثــيــر مــن شــركــات الــواجــهــة الــســوريــة كــانــت تلتف 
املصرفي  النظام  باستخدام  الغربية  العقوبات  على 
إلى  بها  املسموح  غير  البضائع  الستيراد  اللبناني 

سورية من خال الحدود البرية بن البلدين. 
وأدرجــت وزارة الخزانة األميركية العشرات من هذه 
الشركات على القائمة السوداء. وقال األسد إن األعباء 
االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة لــيــس ســبــبــهــا قـــانـــون قيصر، 
وهـــو مـــن أقــســى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة الــتــي تــفــرض 
على دمشق إلى اآلن والــذي بدأ سريانه في يونيو/ 
حــزيــران املــاضــي. وتابع قائا »األزمـــة الحالية بدأت 
قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي 

وتنحي  اللبنانية«.  البنوك  فــي  راحــت  التي  األمـــوال 
الغربية  العقوبات  على  بالائمة  السورية  السلطات 
فـــي الــصــعــوبــات الـــواســـعـــة الــنــطــاق الـــتـــي يــواجــهــهــا 
العملة منذ  انهيار  أدى  الــعــاديــون، حيث  املــواطــنــون 
املواطنن  األســعــار ومعاناة  ارتــفــاع  إلــى  العام  بداية 
من أجل الحصول على الخبز واإلمــدادات األساسية، 
ــة املــــحــــروقــــات واملــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة األســـاســـيـــة.  خـــاصـ
وواجهت الحكومة في الشهر املاضي نقصا حادا في 
الــوقــود وأجــبــرت على رفــع أســعــار الخبز مــع تقلص 
ــا يــفــاقــم حـــالـــة الــســخــط بن  مـــخـــزون الـــقـــمـــح، وهـــومـ
السكان املرهقن من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

األسد يعزو األزمة إلى احتجاز أموال سورية في لبنان

تعثّر االقتصاد البريطاني 
بسبب كورونا

قال بنك إنكلترا املركزي الخميس 
إن االقتصاد لن يصل إلى حجمه 
قبل الجائحة حتى الربع األول من 
2022، ليمّد الفترة التي يتوقعها 

ملدى سرعة عودة اإلنتاج إلى 
مستوى الربع الرابع من 2019. 

وشرح بنك إنكلترا: »وفق التوقع 

األساسي للجنة السياسة النقدية، 
لن يتخطى الناتج املحلي اإلجمالي 
مستواه في الربع الرابع من 2019 
حتى الربع األول من 2022«، وذلك 
بعد أن قال في السابق إنه سيعود 

لذلك املستوى في 2021.
 

تركيا تعلن بدء التنقيب 
في بئر للغاز

أكد وزير الطاقة التركي فاتح 
دونميز، الخميس، أن أنقرة بدأت 
التنقيب في بئر ثانية في حقل 

غاز طبيعي بالبحر األسود، حيث 
حققت أكبر اكتشافاتها على 

اإلطالق في وقت سابق هذا العام. 
وقالت تركيا الشهر املاضي إنها 

اكتشفت 450 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي في حقل سكاريا 
الذي يبعد نحو 100 ميل بحري 

شمالي الساحل التركي. ويعد هذا 
أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم 
هذا العام. وقال دونميز على تويتر 

إن سفينة التنقيب الفاتح، تعمل 
اآلن في البئر الثانية توركالي-1، 

وأضاف أن التنقيب سيستمر 75 
يوما.

 
جزيرة يونانية تتحول 
للمركبات الكهربائية

عت اليونان عقد تعاون مع 
ّ
وق

شركة »فولكسفاغن« األملانية 
للسيارات بهدف التخلص من 
السيارات املسببة للتلوث في 

جزيرة أستيباليا في بحر إيجه 
لصالح السيارات الكهربائية 

لتعزيز السياحة املستدامة. وسكان 
الجزيرة البالغ عددهم 1300 

نسمة وشركاتها سيستفيدون 
من الحوافز التي تقدمها الحكومة 

اليونانية للتخلص من السيارات 
العاملة بالبنزين والديزل وستقدم 
»فولكسفاغن« سيارات كهربائية 

بأسعار منخفضة. وأوضحت 
الشركة األملانية أن هذا املشروع 

يهدف إلى إعادة ابتكار نظام النقل 
بالجزيرة.

 
السعودية تخفض أسعار 

الخام إلى آسيا 
أظهرت وثيقة الخميس أن منتج 

النفط الحكومي السعودي أرامكو 
خفض سعر البيع الرسمي للخام 

العربي الخفيف إلى آسيا في 
ديسمبر/ كانون األول 0.1 دوالر 
للبرميل، ليتحدد عند خصم 0.5 

دوالر للبرميل مقابل متوسط 
سعر خامي عمان ودبي. وحددت 
الشركة سعر البيع الرسمي للخام 
العربي الخفيف إلى شمال غربي 

أوروبا عند خصم 1.4 دوالر 
للبرميل فوق برنت في بورصة 

إنتركونتننتال، بزيادة 0.6 دوالر 
للبرميل عن نوفمبر/ تشرين 

الثاني.

أخبار

لوفتهانزا 
تستعد لشتاء 

»صعب«

سجلت شركة الطيران األملانية لوفتهانزا الخميس خسائر صافية في الفصل الثالث بلغت ملياري يورو، في وقت تستعد لشتاء »صعب« وسط تدابير 
إغاق للحد من تفشي فيروس كورونا املستجد. وقالت أكبر شركة طيران في أوروبا إنها ستسير كحد أقصى، 25 في املائة من طاقتها الطبيعية من 
تشرين األول/أكتوبر لغاية كانون األول/ديسمبر، وتتوقع نزف 350 مليون يورو )410,9 ماين دوالر( نقدا في الشهر. وقال املدير التنفيذي كارسنت 
سبور في بيان »نحن اآلن في مطلع شتاء سيكون صعبا ويمثل تحديات لقطاعنا«. وبعدما تدهورت عائداتها في املوجة األولى من كوفيد-19، تلقت 

الشركة في حزيران/يونيو دعما من الدولة األملانية بمبلغ 9 مليارات يورو من السيولة لقاء 25 في املائة من األسهم.

اقتصاد
Friday 6 November 2020
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بيروت ـ ريتا الجّمال

في  الجنائي  التدقيق  ملف  دخــل 
املركزي  لبنان  مصرف  حسابات 
 امــتــنــاع 

ّ
ــل مــرحــلــة صــعــبــة، فـــي ظــ

حـــاكـــم الـــبـــنـــك املــــركــــزي ريــــــاض ســـامـــة عــن 
آند  »الــفــاريــز  الــبــيــانــات لشركة  كــافــة  تسليم 
الجنائي،  التدقيق  بعملية  املكلفة  مارسال« 
مــن بــوابــة الــســرّيــة املــصــرفــّيــة وقــانــون النقد 

والتسليف.
املالية في  وعلى وقع الخافات، أعلن وزيــر 
غــازي  اللبنانية  األعــمــال  تــصــريــف  حــكــومــة 
وزنــــي، الــخــمــيــس، تــمــديــدًا ملـــدة ثــاثــة أشهر 
لــلــمــوعــد الــنــهــائــي لــتــقــديــم كـــامـــل الــبــيــانــات 
ــأن الــبــنــك  ــائـــي بــــشــ ــنـ ــة لـــتـــدقـــيـــق جـ ــوبـ ــلـ ــطـ املـ
ــيــــر مــعــلــومــات  ــزي، حـــيـــث حـــجـــب األخــ ــ ــركـ ــ املـ
مطلوبة من الشركة للبدء في التدقيق، وهو 
مــطــلــب أســـاســـي لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
مالية خارجية، ملساعدة لبنان في مواجهة 

االنهيار املالي.
وجــــاء تــصــريــح وزنــــي بــعــدمــا عــقــد الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون اجــتــمــاعــا فـــي قصر 
بـــعـــبـــدا الـــجـــمـــهـــوري مـــعـــه بـــحـــضـــور حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سامة، ورئيس فريق 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مــن شــركــة »ألــفــاريــز آنــد 

مارسال« جميس دانيال.
وأكــد الرئيس عون ضــرورة التزام الحكومة 
إجراء التدقيق الجنائي املالي في حسابات 
مــصــرف لــبــنــان، وأهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة في 
ــات الــــضــــروريــــة ملــعــالــجــة  ــ ــــاحــ مــــجــــال اإلصــ

األوضاع املالية واالقتصادية في الباد.
ــم الــبــنــك املـــركـــزي شــركــة التدقيق 

ّ
و»لـــم يــســل

سوى 42 في املائة فقط من امللفات«، وفق ما 

ريان محمد

يشكو أهالي منطقة أعزاز، في ريف حلب في 
سورية، من مخاوف فقدانهم رغيف خبزهم، 
الــــذي تــحــول فــي ظــل ازديـــــاد مــســتــوى الفقر 
اليومية.  فــي وجباتهم  الرئيسية  املـــادة  إلــى 
وقرر املجلس املحلي أخيرًا خفض زنة ربطة 
الخبز من 800 غــرام إلــى 500 غــرام، في حني 
تــم اإلبــقــاء عــلــى ســعــرهــا الــبــالــغ لــيــرة تركية 
واحــدة، األمــر الــذي زاد من األعباء املعيشية 

اليومية. 
ويــعــيــش فــي أعــــزاز نــحــو 200 ألـــف شخص، 

بغداد ـ عمار حميد

تعقد الحكومة العراقية آمااًل واسعة على 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط الــعــاملــي مـــرة أخــرى 
بشكل يخفف من حــدة األزمــة املالية التي 
أن مــســؤولــني ماليني  إال  بــالــبــاد.  تعصف 
ــن أن  ــــذرون مــ ــــحـ ــي الــــبــــرملــــان يـ ــاء فــ ــ ــــضـ وأعـ
العراق قد يمر بمرحلة عجز كلي عن سداد 
مــرتــبــات املــوظــفــني واملــتــقــاعــديــن والــقــيــام 
أن  املهمة، معتبرين  التشغيلية  باملشاريع 
آلية تقشف جديدة وتخفيض  البحث عن 
في النفقات يبدو الحل األفضل للدولة في 

الوقت الحالي.
املــالــيــة  وزارة  ــالـــت  قـ املــــاضــــي  ــــوع  ــبـ ــ واألسـ
العراقية في بيان لها إن اإليرادات الحالية 
النفط  فــي ظــل انخفاض أســعــار  للحكومة 
ــك املــتــعــلــقــة  ــ ــرارات أوبـ ــقــ ــزام الــــعــــراق بــ ــتــ والــ
بــتــخــفــيــض اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي، غــيــر كــافــيــة 
ملــواجــهــة الــنــفــقــات الــجــاريــة لــلــحــكــومــة في 
الوقت الحالي، حيث تنقص عائدات النفط 
ــن الــنــفــقــات  ــة مـ ــائـ الــشــهــريــة عـــن 50 فـــي املـ
الجارية للحكومة، متوقعة أن يستمر هذا 
القريب. باملقابل أكد  الوضع في املستقبل 
الحكومة، أحمد املا طال  املتحدث باسم 
أن انــخــفــاض إيـــــرادات الـــدولـــة فــي األشــهــر 

املاضية جعلها غير كافية لسداد مرتبات 
املوظفني والتزاماتها امللحة األخرى. وعلى 
هذا األســاس، طلبت الحكومة من البرملان 
ــة لــــســــد فـــجـــوة  ــلـــطـــة اقــــــتــــــراض إضــــافــــيــ سـ

التمويل حتى عرض موازنة 2021. 
مسؤول مالي رفيع في وزارة املالية كشف 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن حجم 
النفط  لــدى الحكومة مــن  املالية  اإليــــرادات 
وحده بلغ في شهر أكتوبر/ تشرين األول 
نحو 4 ترليونات دينار )نحو 3.4 مليارات 
فــلــم تصل  أمــــا اإليــــــــرادات األخـــــرى  دوالر( 
إلــى أكثر مــن 600 مليار ديــنــار )نحو 480 
التحسن  أنــه رغــم  مليون دوالر(. وأضـــاف 
ـــوارد الــــدولــــة غــيــر الــنــفــطــيــة نتيجة  ــ فـــي مـ
الحدودية،  واملنافذ  املوانئ  السيطرة على 
لكن ما زال جانب كبير يذهب إلــى جهات 
متنفذة أبرزها الفصائل املسلحة وأحزاب 
نــافــذة، كاشفا أيضا عن وجــود عــدد كبير 
مـــن األســـمـــاء الــوهــمــيــة فـــي هــيــئــة الــحــشــد 
لزعماء  وتــذهــب  مــرتــبــات  تتسلم  الشعبي 
ــدر بــمــايــني  ــقــ ــالــــغ تــ ــبــ فــــصــــائــــل، وهـــــــذه املــ

الدوالرات شهريا.
وشرح املصدر أن »الحكومة العراقية تمر 
عد األصعب منذ عام 

ُ
بأزمة مالية كبيرة ت

2003، وهي نتاج عملية هدر وفساد وسوء 

تخطيط للحكومات املاضية يتحمل الجزء 
األعظم منها كل من املالكي وعبد املهدي«، 
الــــوزراء األسبقني  فــي إشـــارة إلــى رئيسي 
عبد  وعــــــادل   2014 2006ـ  املـــالـــكـــي  نـــــوري 
إلـــى »وجـــود  ـ 2019. وأشــــار  املــهــدي 2018 
اتفاق شبه مبدئي بني الحكومة والبرملان 
على منح األخير الضوء األخضر للحكومة 
بـــاقـــتـــراض 10 تــرلــيــونــات ديـــنـــار )نــحــو 8 
املوظفني  رواتــــب  لــتــأمــني  مــلــيــارات دوالر( 
للحكومة  األصـــعـــب  الــتــحــدي  بــاعــتــبــارهــا 

العراقية في الفترة الحالية«.
ــي، نــجــيــبــة  ــراقــ ــعــ ــبــــرملــــان الــ ــي الــ الـــنـــائـــبـــة فــ
ــالـــت فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  الــنــجــيــب قـ
الــجــديــد«، إن حــجــم اإليــــــرادات الــتــي يعلن 
ــة أقـــل  ــيـ ــراقـ ــعـ ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـ عــنــهــا مــ
بــكــثــيــر مـــن حــجــم الــنــفــقــات«. وأضـــافـــت أن 
»جميع هذه اإليــرادات غير كافية لتغطية 
ما تنفقه الدولة شهريا على املرتبات وما 
التشغيلية  الــحــكــومــة  بــالــتــزامــات  يــتــعــلــق 
ــا تــســديــد ديـــــون الــكــويــت  األخـــــــرى، وأيـــضـ
وتـــغـــطـــيـــة الـــــديـــــون األخـــــــــــرى«، مــبــيــنــة أن 
ــــب املــوظــفــني وحـــدهـــا تــكــلــف الــدولــة  »رواتــ
نــحــو 6 تــرلــيــونــات ديـــنـــار عـــراقـــي للشهر 
الواحد«. وأشارت إلى أن »الحكومة قدمت 
ــتـــراض  طــلــبــا لـــلـــبـــرملـــان لــلــمــوافــقــة عـــلـــى اقـ

مبلغ قيمته 43 ترليون دينار عراقي، لكن 
الــبــرملــان الــعــراقــي رفـــض الــتــصــويــت عليه 

معتبرًا هذا املبلغ مبالغا فيه«.
وتابعت نجيب حديثها قائلة إن »البرملان 
من  الحكومة  تمكنت  وإن  حتى  الــعــراقــي، 
ــب املـــوظـــفـــني حـــالـــيـــا، ســيــكــون  ــ تـــأمـــني رواتــ
ــانــــون  ــلــــى قــ ــتــــصــــويــــت عــ مــــضــــطــــرا إلـــــــى الــ
االقـــــتـــــراض مـــــرة أخــــــرى لــصــعــوبــة تــأمــني 

النفقات الشهرية لألشهر املقبلة«.
وبدورها قالت الخبيرة االقتصادية سام 
الجديد«  »العربي  مع  حديث  في  سميسم 
ــيـــة كــبــيــرة  إن إيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
جـــدًا، لــكــن ال أحـــد يعلم أيـــن تــذهــب بسبب 
اســتــشــراء الــفــســاد فــي مــؤســســات الــدولــة، 
متسائلة أين تذهب كل من إيرادات املنافذ 
ــر  ــرائـــب وإيــــــــرادات دوائــ ــة والـــضـ الـــحـــدوديـ
املـــرور الــعــامــة وعــقــارات الــدولــة. وأضــافــت 
أن »الكثير مــن إيـــرادات الــدولــة تنفق على 
الفضائيني )موظفني وهميني( ومزدوجي 
الــــرواتــــب«، مــشــيــرة إلــــى أن أكــثــر مـــن 250 
ألف فضائي يتقاضون رواتــب من الدولة، 
باإلضافة إلــى وجــود اآلالف من مزدوجي 
الرواتب«. وتدفع الحكومة العراقية رواتب 
قدر مرتباتهم 

ُ
أكثر من 6 مايني شخص، ت

سنويا بنحو 62 مليار دوالر.

أكد رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
ر األخــيــر مــن مــحــاولــة اإلطــاحــة 

ّ
ــذ ديــــاب. وحــ

بــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي، ملــنــع الــلــبــنــانــيــني من 
مــعــرفــة حقيقة خــلــفــيــات اخــتــفــاء ودائــعــهــم، 
املــدروس  املالي والتاعب  االنهيار  وأسباب 
بسعر العملة الوطنية. وقال »املطلوب اليوم 
هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي املــســتــنــدات واملــعــلــومــات 
لكشف  الــتــدقــيــق  ينطلق  كــي  تطلبها،  الــتــي 
ــبــــاب هــــذا االنـــهـــيـــار«،  الـــوقـــائـــع املـــالـــيـــة وأســ
الــتــدقــيــق  لــعــرقــلــة  مــعــتــبــرًا أن »أي مــحــاولــة 
الـــجـــنـــائـــي هــــي شــــراكــــة فــــي املـــســـؤولـــيـــة عــن 
التسّبب بمعاناة اللبنانيني على املستويات 

املالية واالقتصادية واملعيشية«.
ويــــنــــّص الـــعـــقـــد مــــع شــــركــــة الـــتـــدقـــيـــق عــلــى 
تسليم مــصــرف لــبــنــان لــلــشــركــة املــســتــنــدات 
واملــعــلــومــات الــتــي طــلــبــتــهــا، إلطــــاق ورشـــة 

التدقيق الجنائي. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــزو، لـ ــ ــ ويــــقــــول املـــحـــامـــي هـــيـــثـــم عـ
الجديد«، إن التدقيق الجنائي في حسابات 
ــــى فـــحـــص جــمــيــع  مـــصـــرف لـــبـــنـــان يـــهـــدف الـ
املــعــامــات املــالــيــة لــلــمــصــرف املـــركـــزي، عــبــَر 
واملعلومات واملستندات  البيانات  تمحيص 
املتعلقة بها، وذلــَك ملعرفة ما إذا كان يوجد 
بــشــأنــهــا هـــدر وفــســاد مــالــي، وال ســيــمــا في 
باملصرف  الاحقة  الكبيرة  الخسائر  ضــوء 
ــّدرت بستني مــلــيــار دوالر  ــ

ُ
املـــركـــزي، والــتــي ق

أمـــــيـــــركـــــي، بــــحــــســــب مــــــا جــــــــاء فــــــي الـــخـــطـــة 
اإلصاحية للحكومة املستقيلة.

ويشير إلى أنه لهذه العلة وبسبب اعتبارات 
تزويد  لزاما  يقتضي  والشفافية  االستقامة 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان شـــركـــة »ألـــفـــاريـــز أنــد 
ــتــــنــــدات والـــبـــيـــانـــات   املــــســ

ّ
ــل ــكــ مـــــــارســـــــال«، بــ

املطلوبة للتمكن من ُحسن قيامها بمهامها 
عبر  اللبنانية،  الحكومة  بها  أوكلتها  التي 
 إحــجــامــه عن 

َّ
أن املــالــيــة، وخــصــوصــا  وزارة 

تــزويــدهــا بــمــســتــنــدات أســاســيــة واقــتــصــاره 
فقط على تزويدها ببعض البيانات يحوالن 
كــشــف حقيقة  إلـــى  دون وصــولــهــا  بالتأكيد 
التي تعّرض لها املصرف  الكبيرة  الخسارة 

املركزي ولعقوٍد من الزمن«.
إلــى أن حاكم املصرف  ويلفت املحامي عــزو 
املـــركـــزي بــــّرر إحــجــامــه املـــشـــار الــيــه بــذرائــع 
التي تحول  املصرفية  السرية  مآلها  واهية، 
دون ذلك على حد زعمه، ولكن ُيَرد على هذه 
قــانــونــيــة تنقضها  الــواهــيــة بحجج  املـــزاعـــم 
كــلــيــا، تــتــمــثــل أواًل، بــــأن الــســريــة املــلــحــوظــة 

مــنــهــم حـــوالـــى 145 ألــــف نـــــازح مـــن مــنــاطــق 
سورية مختلفة، يعاني معظمهم من أوضاع 
إنــســانــيــة غــايــة فــي الــصــعــوبــة، جـــراء ضعف 
األجور وقلة فرص العمل وارتفاع األسعار.    
ــة الــــتــــي كـــان  ــ ــاديـ ــ وقـــــد تـــضـــاعـــفـــت الـــكـــلـــفـــة املـ
يرصدها حسام جابر )57 عاما(، للحصول 
عــلــى خــبــز يـــومـــه، كــمــا قــــال فـــي حــديــثــه مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا »نــحــن نعتمد 
على الخبز بشكل شبه دائم، فهو من أرخص 
املواد الغذائية التي يمكن لها أن تسد رمقنا، 
أما اليوم حتى هذه املــادة تتعرض للتاعب 

بالوزن والسعر«. 
ــــي األســـــــــرة 6 أشـــخـــاص  وأضـــــــــاف »نــــحــــن فـ
بالغون، على الوجبة يريد الواحد منا رغيف 
لــذلــك كنت أشــتــري ربطتي  األقـــل،  خبز على 
خــــبــــز، الــــيــــوم بـــعـــد تــخــفــيــض وزن الـــربـــطـــة 
أصــبــحــت بــحــاجــة إلــــى أربـــــع ربـــطـــات خــبــز، 
ليرات يوميا، في حني يوميتي 20  أربــع  أي 
بقية  تــأمــني  فكيف سأستطيع  تــركــيــة،  لــيــرة 
من  كبير  جــزء  كــان  إذا  اليومية  احتياجاتي 
يــذهــب ثمنا للخبز، وهـــو األقـــل كلفة  أجـــري 

بالنسبة لاحتياجات األخرى؟«. 
مــن جانبه، قــال املــواطــن نــادر مــرعــنــازي، في 
حديث مع »العربي الجديد«: »قد تكون ميزة 
أعزاز منذ عام 2012، أن الخبز متوفر كمادة 

على حسابات  تسري  ال  اللبناني  بالقانون 
ــال  الــــدولــــة ومـــصـــرف لــبــنــان وال تـــتـــنـــاول املـ
الـــدولـــة نفسها هــي من   

َّ
أن  

ً
الـــعـــام، وخـــاصـــة

طلبت التحقيق في هذه الحسابات، بمعنى 
عنها،  املصرفية  السرية  ضمنا  رفعت  ــهــا 

ّ
أن

وخاصة أن هذه األموال املودعة في حسابات 
 مكشوفة وغير 

ً
املــصــرف املــركــزي هــي أصـــا

 بــــقــــانــــون حــــق الـــــوصـــــول إلـــى 
ً
ــمــــا ســــريــــة عــ

املعلومات.
ويــضــيــف أن الــســريــة املــصــرفــيــة تشمل فقط 
 
ً
أســـمـــاء األشــــخــــاص ال حــســابــاتــهــم، عــــاوة

عــلــى ذلــــك، ُيـــرّجـــح دومــــا فــي لــعــبــة املفاضلة 
النصوص  تطبيق  القانونية،  الــقــواعــد  بــني 
باالنتظام  تتعلق  والــتــي  الــعــام،  الــنــفــع  ذات 

العام على القواعد ذات النفع الخاص والتي 
 قــانــون أصــول 

ّ
 أن

ً
تتعلق بــاألفــراد، وخــاصــة

ــــب عـــلـــى كــل  املـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة قــــد أوجــ
شخص شاهد جريمة أو علم بها، أن ُيخبَر 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة املــخــتــصــة بــهــا تحت 
ما  بالتالي  وهــو  الجزائية،  املاحقة  طائلة 
ال يــمــكــن نــســفــه بــذريــعــة الــســريــة املــصــرفــيــة، 
وخــصــوصــا متى مــا كــان الــجــرم واقــعــا على 

مال عام والذي هو فوق كل اعتبار«.
ــتـــضـــي اإلشـــــــــــــارة أيــــــضــــــا، بــحــســب  ــقـ كــــمــــا تـ
 الــســريــة املصرفية، ال 

ّ
املــحــامــي عـــزو، إلــى أن

املصرفية،  الجريمة  كتمان  أو  حجب  تعني 
ــــــه بـــحـــال أقــــــدم مــــســــؤولــــون فــي 

َّ
ــة أن ــاصــ وخــ

 أفعالهم 
ّ
املــصــرف، على ارتــكــاب جــرائــم فـــإن

تـــقـــع تـــحـــت قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات، نـــاهـــيـــك عــن 
كـــــــون الــــســــريــــة تـــبـــقـــى مــــحــــصــــورة بـــقـــيـــود 
من  بالزبائن،  املتعلقة  واملعلومات  الدفاتر 
دون الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا املـــصـــرف في 
مــمــارســاتــه املــصــرفــيــة، إذ إن قــانــون السرية 
املتعلقة  املعلومات  حماية  قصد  املصرفية 
بـــالـــزبـــائـــن دون املــرتــبــطــة بـــاملـــصـــرف ذاتــــه، 
وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى ســقــوط مــوجــب السرية 
 املصرفية، أمام موجب اإلباغ عن الجريمة. 

 »إحجام حاكم 
َّ
و بأن

ّ
ويؤكد املحامي هيثم عز

التدقيق  تزويد شركة  املــركــزي عن  املصرف 
املـــالـــي الــجــنــائــي بــاملــســتــنــدات املــطــلــوبــة قد 
إلــى االعــتــذار عــن إكمال  يدفع بهذه الشركة 
املــهــمــة مـــوضـــوع الــعــقــد املـــبـــرم بــيــنــهــا وبــني 
الدولة اللبنانية، ما ُيشّكل قرينة دامغة عليه 
بتوّرطه فــي هــدر املــال الــعــام فــي ظــل انعدام 
شــفــافــيــتــه، وإحــجــامــه عـــن الــتــعــاون الــجــدي 
في  بالتدقيق  املولجة  الشركة  مــع  املطلوب 

حسابات املصرف الذي يرأسه.
من جهتها، غــّردت وزيــرة العدل في حكومة 
تــصــريــف األعــــمــــال مـــــاري كـــلـــود نـــجـــم، على 
فريق  قبيل وصـــول  »تــويــتــر«  عبر  حسابها 
تسمح  القائمة  الــقــوانــني   

ّ
إن قائلة،  الــشــركــة، 

السمسرات  أمــا  الــجــنــائــي،  املــالــي  بالتدقيق 
القائمة فــا تسمح بــه، وهـــذه هــي املــعــادلــة، 
، أعضاء 

ً
ومــا عــدا ذلــك »كـــام بــكــام«. داعــيــة

املـــجـــلـــس املــــركــــزي فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــى 
ــزام الـــقـــانـــون وهــم  ــتــ تــحــكــيــم ضــمــائــرهــم والــ
يتحّملون املسؤولية أمام الحكومة والشعب 

والتاريخ.
من جانبه، قــال رئيس لجنة املــال واملــوازنــة 
شركة  مع  العقد  إن  كنعان،  إبراهيم  النائب 

ــابــــل لــلــتــنــفــيــذ،  ــر قــ ــيـ ــائـــي غـ ــنـ ــيـــق الـــجـ ــتـــدقـ الـ
وأضاف في تصريح: »سألنا ممثلي مصرف 
لــبــنــان عــن هـــذا املــلــف وتــبــنّي لــنــا أنـــه، ومنذ 
لــدى الجميع، أن  كــان مــعــروفــا  الــيــوم األول، 
ــفــــاريــــز«، يخضع  ــذا الــعــقــد املـــوقـــع مـــع »الــ هــ
للشركة  تتيح  ال  الــتــي  اللبنانية،  لــلــقــوانــني 
الحسابات، بسبب  كل  إلى  الدخول  إمكانية 

السرية املصرفية«.
ــقـــد بــقــيــمــة  ــــع عـ

ّ
ــيــــف يــــوق ــعـــان »كــ ــنـ وســـــــأل كـ

مليوني دوالر من دون األخــذ باالعتبار أنه 
والتسليف،  النقد  قانون  تعديل  وفــي غياب 
ال يـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة إلتــــمــــام مـــهـــام الــتــدقــيــق 
يريد  املفترض على من  وكــان من  الجنائي. 
فــتــح الــطــريــق أمـــام الــتــدقــيــق الــجــنــائــي أن ال 
ــع عــقــدًا مــن هــذا الــنــوع، ويــخــّســر الــدولــة 

ّ
يــوق

بمزايدات  اللبنانيني  آمـــال  يــرفــع  وال  ماليا، 
التدقيق«. وتابع: »هل  إنجاز  إعامية حول 
يجوز التسلية بمسألة من هذا النوع؟ إذ إن 
النتيجة مطلوبة من خال التشريع الجّدي 
الــجــّديــة والــنــظــرة املوضوعية إلى  والــعــقــود 
واقع األزمة اللبنانية، استعادة الثقة ليعود 
الــلــبــنــانــي ويــتــعــاطــى بــالــشــكــل املــطــلــوب مع 

دولته ومصارفه واملصرف املركزي«.

ضــمــن األفــــــران واألســــــــواق، إال أن انــخــفــاض 
وهي  الــيــوم،  التركية  لليرة  الشرائية  القيمة 
العملة املتداولة في املنطقة، وانخفاض قيمة 
الدعم  أثــر على مسألة  الـــدوالر  أمــام  صرفها 
املقدم للطحني، وبالتالي توقف الدعم إلعادة 

تقييمه«. 
ــــل األهــــــــالــــــــي، وخــــاصــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــاملـ ــ وأضـــــــــــاف »بـ
النازحني، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية 
ــيـــة األهــــالــــي  ــبـ ــالـ ــة«، مــبــيــنــا أن »غـ ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ مـ
يــتــســلــمــون أجـــورهـــم بــالــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي 
بـــــدأت تــفــقــد قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، وبــالــتــالــي 
أصبحت األسعار ترتفع، في حني أن العجز 
عن تأمني الطعام اليومي لغالبية األسر في 

املنطقة يزداد«. 
ــتـــب اإلعـــــامـــــي فــي  ــكـ ــال عـــضـــو املـ ــ بـــــــــدوره، قــ
املــجــلــس املــحــلــي ملــديــنــة أعـــــــزاز، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان مجلس أعـــزاز 
هو  مدعوما،  خبزا  للخبز،  فرنني  عبر  يقدم 
عــبــارة عــن 11 رغيفا بـــوزن 800 غـــرام بسعر 
لــيــرة تركية واحــــدة، وكـــان الــدعــم املــقــدم عبر 
منظمة تــركــيــة تــدعــم الــخــبــز والــطــحــني، لكن 
بعدما توقف الدعم أخيرا، ووسط عدم قدرة 
ألكــثــر من  الــدعــم  تقديم  املجلس على تحمل 
املجلس  قــرر  الكبيرة،  الكلفة  جــراء  يوما   15
تخفيض وزن الربطة إلى 500 غرام، على أمل 

أن يكون توقف الدعم أمــرا مؤقتا وأن يعود 
بأقرب وقت ممكن«. 

النظام  فــي  أساسية  سلعة  »الخبز  أن  وبــني 
ــزاز ولــلــبــلــد كـــكـــل، وفــي  ــ ــالـــي أعــ الـــغـــذائـــي ألهـ
ظــل الــوضــع اإلنــســانــي الــصــعــب، بــكــل تأكيد 
ارتـــــفـــــاع كـــلـــفـــة مـــــــادة الـــخـــبـــز ســـيـــؤثـــر عــلــى 
الوضع املعيشي لألهالي«، مبينا أن »الكلفة 

تــضــاعــفــت عــقــب رفـــع الـــدعـــم، بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار الطحني«. وحول أسباب توقف الدعم، 
أعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن تــكــون األســبــاب »إمــا 
بسبب الجردة السنوية أو ما شابه ذلــك، أو 
للمنطقة،  جــديــد  ودعـــم  مخصصات  تحديد 
كما أن هناك وعـــودا بــأن يعود الــدعــم خال 

فترة قصيرة«.

التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان: خالفات تنتهي بتمديده

العراق يتجه لالقتراض لدفع الرواتبرفع سعر الرغيف يزيد أعباء أهالي أعزاز

خالل تحرك سابق أمام مصرف لبنان )أنور عمرو/ فرانس برس(

دخل ملف التدقيق 
الجنائي بحسابات مصرف 

لبنان منعطفًا جديدًا مع 
تمديد موعد تسليم 

البيانات، بعد امتناع حاكم 
المصرف عن التجاوب 

مع شركة التدقيق

يواجه أهالي أعزاز 
مشكلة معيشية جديدة 
تتمثل بارتفاع سعر ربطة 
الخبز، بعدما قرر المجلس 

المحلي خفض زنتها 
300 غرام، ما رفع كلفة 

الغذاء

مصر تطرح أذون 
خزانة

قال البنك املركزي املصري الخميس 
إنه سيطرح في مزاد أذون خزانة 

مقومة باليورو بقيمة 690 مليون 
يورو ألجل عام واحد في التاسع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن 

املقرر ترسية املزاد في العاشر من 
نوفمبر/ تشرين الثاني.

 
ارتفاع مؤشر 

مسقط
ارتفع املؤشر العام لسوق مسقط 

بنهاية تعامالت الخميس، آخر 
جلسات األسبوع بنسبة 0.41 في 

املائة، عند مستوى 3550.55 نقطة، 
رابحًا 14.58 نقطة عن مستوياته 
في جلسة األربعاء. ودعم املؤشر 

العام، األداء اإليجابي ألسهم 
بالقطاعني املالي والخدمات، وصعد 

األول بنسبة 0.49 في املائة؛ مع 
صدارة سهم الشرقية لالستثمار 
للرابحني بنسبة 3.08 في املائة.  

وارتفع كذلك مؤشر الخدمات 0.11 
في املائة؛ بدعم عمانتل املرتفع 

1.31 في املائة. وعلى الجانب اآلخر، 
استقر مؤشر قطاع الصناعة دون 

تغير عن مستواه بنهاية جلسة 
األربعاء. وارتفع حجم التداوالت 

إلى 2.05 مليون سهم، مقابل 1.94 
مليون سهم بالجلسة املاضية، 

وتراجعت قيمة التداوالت إلى 
395.23 ألف ريال، مقارنة بنحو 

470.82 ألف ريال بجلسة األربعاء.

العراق يؤكد 
الشراكة مع 

القطاع الخاص
أكدت وزارة التخطيط العراقية، 

الخميس، وجود توجه جدي 
لشراكة حقيقية وأساسية مع 

القطاع الخاص، في عملية التنمية 
االقتصادية. وقال املتحدث باسم 

وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة 
الهنداوي لوكالة األنباء العراقية 
»واع« إن »لدى الوزارة توجهات 

حثيثة لتفعيل وتحسني مستوى 
اإلنتاج املحلي«. وأضاف الهنداوي 
 كبيرة تذهب إلى 

ً
أن »هناك أمواال

الخارج لتغطية متطلبات االستيراد«. 
وتابع أن »القطاعني الزراعي 

والصناعي يمثالن مرتكزًا أساسيًا 
من مرتكزات التنمية، وفي القطاع 

الزراعي هناك سياسات جيدة 
أثمرت  تحسنًا ملحوظًا في الناتج 
املحلي االجمالي، وهذا يتضح من 

خالل تأمني مجموعة من املحاصيل 
الستراتيجية املهمة التي تمثل السلة 
الغذائية للمواطن، وهي أكثر من 26 

 زراعيًا«.
ً
منتجًا ومحصوال

صعود أسعار 
األغذية العالمية

صعدت أسعار األغذية عامليا 
للشهر الخامس على التوالي، خالل 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
بقيادة مجموعات الحبوب والسكر 
ومنتجات األلبان والزيوت النباتية، 

مع زيادة الطلب على االستهالك 
وتعطل بعض اإلمدادات. وأورد 

تقرير صادر، الخميس، عن منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(، 

أن مؤشر أسعار الغذاء، ويقيس 
األسعار الدولية للسلع األكثر 

، سجل 100.9 نقطة الشهر 
ً
تداوال

املاضي، بزيادة 3.1 في املائة عن 
سبتمبر/ أيلول و6 في املائة على 

أساس سنوي. ويراقب مؤشر )فاو( 
ألسعار األغذية، متوسط أسعار 

التبادل التجاري في األسواق العاملية 
لخمس مجموعات من السلع الغذائية 

الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت 
النباتية، ومنتجات األلبان، واللحوم، 

والسكر. وارتفع مؤشر )فاو( 
ألسعار الحبوب بنسبة 7.2 في املائة 

مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 
16.5 في املائة عن قيمته في أكتوبر 

2019. وكان الدافع وراء االرتفاع، 
هو أسعار القمح وسط تقلص توافر 
الصادرات، وسوء ظروف النمو في 
األرجنتني واستمرار الطقس الجاف 
الذي يؤثر على زراعة القمح الشتوي 
في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة 

البحر األسود.

أخبار مصارف

مالية عامةأسواق

مقابلة

إبراهيم المناعي

■ ما هو مركز قطر للتكنولوجيا املالية؟
قــبــل بنك  املــالــيــة مــن  أطــلــق مــركــز قــطــر للتكنولوجيا 
قــطــر للتنمية فــي مــايــو/ أيـــار 2018، وذلـــك بــدعــم من 
ــة بــنــك قطر  مــصــرف قــطــر املـــركـــزي. وهـــو جـــزء مــن رؤيـ
للتنمية الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا املالية 
في الدولة، واملساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 
املركز بني رجال األعمال واملستثمرين  2030. ويجمع 

واملبتكرين املوهوبني لتطوير تقنيات جديدة. 
التنويع  فــي  للمساهمة  ــدة  واعــ فــرصــا  املــركــز  ويــوفــر 
االقــتــصــادي، وهـــو إحـــدى الــركــائــز األربــــع لــرؤيــة قطر 
الــوطــنــيــة 2030 الــتــي تــســعــى إلـــى »تــحــويــل قــطــر إلــى 

مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية املستدامة«.
في  املــالــيــة  التكنولوجيا  استراتيجية  مــع  وتــمــاشــيــا 
قطر، أطلق املركز برنامجني: األول حاضنة للشركات 
الــنــاشــئــة املــبــكــرة والــثــانــي مــســّرع لــلــشــركــات الناشئة 
املالي،  الدفع  على مجاالت حلول  ويــركــزان  الناضجة 
حلول الشركات الصغيرة واملتوسطة، والتكنولوجيا 

املالية اإلسامية، والتكنولوجيا التنظيمية.

قطر  املالية 24 شركة من  للتكنولوجيا  قطر  اختار مركز   ■
وحول العالم للدفعة األولى من برنامجي الحاضنة واملسرعة، 

ماذا تستفيد الدولة من هذه البرامج؟
تدعم استراتيجية التكنولوجيا املالية في قطر القطاع 
املــتــنــامــي فــي املــنــطــقــة وفـــي الــعــالــم، مــن خـــال تطوير 
الصناعة محليا وعــاملــيــا. ويهدف  قـــادة  مــع  شــراكــات 
ودعــم  إلـــى تشجيع  املــالــيــة  للتكنولوجيا  قــطــر  مــركــز 
تأسيس  عــلــى  الــعــاملــيــة  املــالــيــة  التكنولوجيا  شــركــات 
أعمالها في قطر وذلك ضمن إطار سعيه ليتبوأ مركز 
الريادة في املنطقة في هذا املجال. كما يوفر من خال 
برنامجي »الحاضنة واملسّرعة« التابعني له، اللبنات 
األساسية لبناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا املالية 
فــي تسريع  الــذي يساهم  األمــر  املحلي،  على الصعيد 
تــطــور قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا املــالــيــة فــي الـــبـــاد. وتعد 
املنطقة،  دولــة قطر مركزا ماليا ورياضيا راسخا في 
ولديها إمكانية الوصول إلى األســواق املجاورة التي 
تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دوالر. وضمن هذا اإلطار، 
فتحت قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها 
حــلــول مــبــتــكــرة فــي الــتــقــنــيــات املــالــيــة مــثــل املــدفــوعــات 
وأتمتة  املشفرة،  والعمات  والبيتكوين،  اإللكترونية، 

العمليات وغيرها من التقنيات.

برنامجي  إلــى  الطلبات لالنضمام  اإلقــبــال على  كــان  ■ كيف 

الحاضنة واملسّرعة؟ وماذا تستفيد الشركات؟
مــن 750  أكــثــر  املــالــيــة  للتكنولوجيا  قــطــر  مــركــز  تلقى 
محلية  نــاشــئــة  مــالــيــة  تكنولوجيا  شــركــات  مــن  طلبا 
ومــن عــدد كبير من دول العالم. وستحصل كل شركة 
املــالــي وعلى  الــدعــم  مــشــاركــة، على  مالية  تكنولوجيا 
املــشــاركــون  والــتــدريــب، وسيحصل  التوجيه  خــدمــات 
فـــي الــبــرنــامــجــني عــلــى فـــرصـــة الـــتـــعـــاون مـــع أكـــثـــر من 
16 مــؤســســة مــالــيــة، ومـــع الــجــهــات املــحــلــيــة املختصة 
 عن فرصة تمثيل مركز 

ً
بتنظيم األنشطة املالية، فضا

العاملية  الفعاليات  أبرز  في  املالية  للتكنولوجيا  قطر 
والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عاملي.

املؤهلني  إحالة  ا 
ً

أيض ستتم  البرنامجني،  نهاية  عند 
ــادرة »ســـانـــدبـــوكـــس« الـــخـــاصـــة مــــن مــصــرف  ــبــ ــــى مــ إلـ
احتياجات  بــشــأن  الــدعــم  إذ سيتلقون  املـــركـــزي،  قــطــر 
ــاء مــــن الـــــرســـــوم عــنــد  ــ ــفــ ــ ــيـــص فــــي قــــطــــر، واإلعــ ــتـــرخـ الـ
 عن فرصة الحصول على الترخيص 

ً
التسجيل فضا

من مركز قطر للمال.

■ من هم أبرز شركاء مركز قطر للتكنولوجيا املالية محلًيا 
وعاملًيا؟

يــعــمــل مـــركـــز قــطــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا املـــالـــيـــة بــاســتــمــرار 
بـــالـــتـــعـــاون االســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع الـــجـــهـــات املــعــنــيــة في 
الشراكات  إلــى  بــاإلضــافــة  املالية  التكنولوجيا  مجال 
مــع مــراكــز تكنولوجيا مــالــيــة أخـــرى مــن ســنــغــافــورة، 
وماليزيا،  ولبنان،  والهند،  وتركيا،  املتحدة،  واململكة 
وتشمل  والسويد.  ونيجيريا،  وأستراليا،  وليتوانيا، 
 مــــن بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، 

ً
ــــا قـــائـــمـــة شــــركــــاء املــــركــــز، كـ

للمال، و»ارنست  املــركــزي، ومركز قطر  ومصرف قطر 
و»فيزا«،  واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة  ويونغ«، 
و»مــاســتــركــارد«، و»مــايــكــروســوفــت«، و»مــصــرف قطر 
اإلســامــي«، و»مصرف الــريــان«، و»بنك دخــان«، وبنك 

قطر الدولي اإلسامي، وبنك الدوحة.

الوطنية  قطر  استراتيجية  على  كــورونــا  أثــرت جائحة  هــل   ■
للتكنولوجيا املالية؟

ساهمت جائحة كورونا في تسريع تبني التكنولوجيا 
تقنيات  استخدام  وتيرة  في  زيــادة  إلــى  وأدت  املالية، 
الــدفــع اإللــكــتــرونــي عــبــر اإلنــتــرنــت، وذلـــك ضــمــن إطــار 

التدابير الوقائية املطبقة لتحصني العماء.
وتمتلك قطر املقومات الازمة التي تمكنها من املنافسة 
على موقع الصدارة، في ظل امتاكها ملؤهات التحول 

إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا املالية.

لم يسلّم البنك المركزي 
سوى 42% فقط من 

البيانات

أكد المدير التنفيذي إلدارة الخدمات 
في  األعمال  وحاضنات  االستشارية 
بنك قطر للتنمية، إبراهيم عبدالعزيز 
أبوابها  فتحت  قطر  أن  المناعي، 
تعتمد  التي  الناشئة  الشركات  أمام 

التقنيات المالية

أجراها أسامة سعد الدين

»كورونا« سرّع في تبني 
التكنولوجيا المالية في قطر

قطر تفتح أبوابها للتقنيات 
المالية ومساعدة المبادرين

أصدر مصرف لبنان، مساء األربعاء، بيانًا قال فيه إنه سلم كامل حساباته 
لها  فيمكن  الدولة  حسابات  إلى  بالنسبة  أنه  وأضــاف  المال.  وزير  إلى 
كامل  عن  مفصل  كشف  طلب 
إلى  تسليمها  وتاليًا  حساباتها، 
الجهات التي ترى أنه من المناسب 
يجنب  الذي  األمر  إطالعها عليها، 
قوانين  مخالفة  لبنان  مــصــرف 
السرية الملزمة قانونًا والتي تترتب 
جزائية،  عواقب  مخالفتها  عن 
لبنان متعاقد  أن مصرف  إلى  الفتًا 
للتدقيق  عالميتين  شركتين  مع 

الخارجي منذ 1994.

تبريرات من »المركزي«

Friday 6 November 2020 Friday 6 November 2020
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راجع املستثمرون رهاناتهم على 
الدوالر والذهب والنفط واألسهم 
ــيـــة، بـــعـــد اقـــــتـــــراب مـــرشـــح  ــنـ ــقـ ــتـ الـ
الحزب الديمقراطي جو بايدن من األصوات 
املتحدة.  الــواليــات  بــرئــاســة  للفوز  املطلوبة 
وارتــفــعــت أســعــار صـــرف الــعــمــات الناشئة 
الصيني  الــيــوان  كــان  الــــدوالر، بينما  مقابل 
توقعات  ذلــك وســط  يأتي  املستفيدين.  أكبر 
ــأن الـــرئـــيـــس املـــتـــوقـــع جـــو بــايــدن  مــحــلــلــن بــ
بالعقانية  تتسم  مــرنــة  ســيــاســة  سينتهج 
فــي الــصــراع  الــتــجــاري والتقني مــع الصن. 
ــيـــس اســتــراتــيــجــيــة  ــال رئـ ــ ــذا الــــشــــأن قـ ــ فــــي هـ
ــنــــك« فــي  ــتـــي بــ ــيـ ــمـــصـــرف »سـ االســــتــــثــــمــــار بـ
آســيــا، كــن بينغ، فــي حــال خــســارة الرئيس 

دونالد ترامب، فإن سياسة الواليات املتحدة 
الخارجية والتجارية ستتسم باملرونة، وهو 

أمر إيجابي لنمو االقتصاد العاملي«. 
ووسط مناخ من االرتياح وسط املستثمرين، 

ارتفعت أســواق املــال العاملية في التعامات 
التي جرت ظهر الخميس، مع اقتراب مرشح 
الحزب الديمقراطي من الفوز برئاسة الوالية 
املتحدة، بعدما باتت تفصله أصــوات قليلة 
ــم »الــكــلــيــات الــتــصــويــتــيــة« املــطــلــوب  مـــن رقــ
للفوز والبالغ 270 صوتًا. وبنى املستثمرون 
في أسواق املال رهاناتهم، بعد يوم األربعاء 
ــاس أن مـــرشـــح الــحــزب  ــ الــعــصــيــب، عــلــى أسـ
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن ســيــصــبــح رئــيــســًا 

للواليات املتحدة خال األيام املقبلة. 
الحزب  يتمكن  أن  املستثمرين  كــبــار  ويــأمــل 
الديمقراطي كذلك من السيطرة على مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وعـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس، أو الــجــهــاز 
تمرير  فــي  الفعلية  الحكومة  أو  التشريعي، 
الرئيس.  جــانــب  إلــى  والتشريعات  الــقــرارات 
وفـــي حـــال حـــدوث مــثــل هـــذا االحــتــمــال، يــرى 
بايدن  املحتمل  الرئيس  أن  ماليون  محللون 
مــالــي ال  إجــــازة حــزمــة تحفيز  سيتمكن مــن 
البيت  دخوله  بعد  دوالر،  ترليوني  عن  تقل 
الثاني.  كانون  يناير/  في  مباشرة  األبيض 
وهــي تــوقــعــات روج لها مــصــرف »غــولــدمــان 
ساكس« املعروف بقربه من السلطات املالية 
بالواليات املتحدة. ويرى محللون أن التركيز 
في أسواق املال األميركية ينصب حاليًا على 
الحزمة املالية، وليس على مجلس االحتياط 
الــفــدرالــي« الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي«، الــذي 
أعلن أنه لن يخفض سعر الفائدة على الدوالر 

االنتخابات 
األميركية

متعاملون بسوق 
طوكيو لألوراق 

)Getty( المالية
ساد االرتياح أسواق المال بعد اقتراب جو بايدن من الفوز برئاسة الواليات 
المتحدة. وعاد المستثمرون لشراء عمالت الدول الناشئة بينما تراجع 

الدوالر والنفط، وسط آمال بإقرار التحفيز المالي

اليوان واصل االرتفاع 
مع احتمال عودة 

المرونة التجارية

لم يعلن ترامب سوى 
عن 750 دوالرًا دفعها 

كضرائب في 2017

ديون دول منطقة 
اليورو تتخطى 100% من 

الناتج اإلجمالي

المستثمرون 
يراجعون 

رهاناتهم على 
الدوالر

)Getty( ترامب ربما سيتشبث برئاسة الواليات المتحدة إلى آخر ثغرة قانونية)الجائحة تزيد انكماش االقتصادات )آالن  جوكارد/ فرانس برس
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تــحــولــت خــســارة الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلـــى هاجس 
ــــي، إذ إنــــــه ســـيـــخـــســـر الـــحـــصـــانـــة الـــتـــي  ــالـ ــ مـ
تحميه  والتي  الرئاسة  منصب  إيــاه  يمنحه 
مــن املــلــفــات الــقــضــائــيــة الــتــي تــاحــقــه والــتــي 
تــدور حول قضايا احتيال وتزوير ضريبي 
وحــــاالت إفــــاس وغــيــرهــا. ووفــقــًا لصحيفة 
فإن هنالك عشر قضايا مدنية  »نيويوركر« 
خطيرة قد يواجهها، كما أنه في حال فوزه 
قـــد يــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــعــفــو عـــن متهمن 
في قضايا قد تورطه وتجر عليه ماحقات 

قانونية واسعة. 
تشرح مجلة »نيويوركر« األميركية أن ترامب 
نجا خال فترته الرئاسية من حوالي أربعة 
آالف دعــــوى قــضــائــيــة، بــيــنــهــا ســـت دعــــاوى 
ــاالت إفـــــاس تــرتــبــط بــشــركــاتــه.  ــحـ تــتــعــلــق بـ
الحالي، فإن هناك تحقيقن في  الوقت  وفي 
 ملاحقة 

ً
نيويورك قد يكون كل منهما مدخا

قانونية، وهما تحقيق جنائي أطلقه مدعي 
عام مانهاتن سايروس فانس، ويــدور حول 
تهم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال 
عــلــى شـــركـــات الــتــأمــن وتـــاعـــب بــالــســجــات 
املحاسبية. أما االتهام الثاني، حسب املجلة 
أطلقته  مدني  تحقيق  فهو  ذاتها،  األميركية 
ليتيسيا  نيويورك  في واليــة  العامة  املدعية 
كــذب مؤسسة  بــشــأن  جيمس حــول شبهات 
ترامب في شأن حجم أصولها للحصول على 

بروكسل ـ العربي الجديد

تواجه منطقة اليورو وضعا اقتصاديًا كارثيًا 
جــــراء وبــــاء كــوفــيــد-19 مــع تسجيل انــكــمــاش 
كبير وارتفاع هائل في الديون فيما االنتعاش 
ســيــكــون أدنـــى مــن املــرتــقــب، بحسب توقعات 
املــفــوضــيــة األوروبـــــيـــــة الــــصــــادرة الــخــمــيــس، 

والتي ال تشير إلى خروج سريع من األزمة.
وترقبت املفوضية في توقعاتها االقتصادية 
ــرة تـــراجـــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــداخــلــي  ــيــ األخــ
ملــنــطــقــة الــــيــــورو بــنــســبــة 7,8 فــــي املــــائــــة عـــام 
2020. وهــــذا االنــكــمــاش أدنــــى مــن نــســبــة 8,7 
فــي املــائــة الــتــي كــانــت مــتــوقــعــة هـــذا الصيف، 
لــكــن االنــتــعــاش املــرتــقــب الــعــام املــقــبــل بنسبة 
4.2 فــي املــائــة سيكون أيضا أدنــى بكثير من 
نسبة 6,1 في املائة املتوقعة باألساس. ومرد 
هــذا الــوضــع بحسب نــائــب رئــيــس املفوضية 
فــــالــــديــــس دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس هـــــو »املــــوجــــة 
آمالنا  التي »تقضي على  الوباء«  الثانية من 

بانتعاش سريع«. وترى املفوضية في الوقت 
إلــى مستوى  االقتصاد »سيعود  أن  الحاضر 
ما قبل الوباء بالكاد عام 2022«، لكنها تشير 
إلى أن »نسبة الغموض املرتفعة« التي ال تزال 
بتدهور«  »مخاطر  تطرح  باالقتصاد  تحيط 
آفاقه. وهي ترجح بالتالي عودة الوضع إلى 

طبيعته عام 2023.
وبــن عــوامــل الــغــمــوض هــذه وضــع العاقات 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــة املـــقـــبـــلـــة بــــن االتـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
ــدة، فـــــي وقـــــــت تــــجــــد لـــنـــدن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــكــــة املـ واملــــمــ
وبــروكــســل صــعــوبــة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

ــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــام املـــقـــبـــل. ورأى  يــــدخــــل حـ
بوضوح«  »ينعكس  ذلــك  أن  دومبروفسكيس 

على آفاق اقتصاد االتحاد األوروبي. 
وتــنــطــلــق املــفــوضــيــة فــي تــوقــعــاتــهــا مــن مبدأ 
التفاهم حول  لــن يتمكنوا مــن  املــفــاوضــن  أن 
اتــفــاق تــبــادل حــر. وإن كــان االنكماش سيحل 
على اقتصاد جميع دول منطقة اليورو ال19، 
آثــاره ستكون أشــد على إسبانيا )-12,4  فــإن 
فــي املــائــة( وإيطاليا )9,9 فــي املــائــة( وفرنسا 

)9,4 في املائة(. 
أمــــا أملـــانـــيـــا، الـــقـــوة االقـــتـــصـــاديـــة األولــــــى في 
التراجع  حجم  تقليص  من  فتمكنت  املنطقة، 
مــع تــوقــع اقــتــصــار االنــكــمــاش فيها عــلــى 5,6 
في املائة عام 2020. وحملت هذه الصعوبات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــــــدول األعــــضــــاء عــلــى اإلنـــفـــاق 
ــا انــعــكــس  بــشــكــل طـــائـــل دعـــمـــا لـــاقـــتـــصـــاد، مـ
توقع  مع  العامة  ميزانياتها  في  العجز  على 
اتساعه ليتخطى حتى 10 في املائة في فرنسا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا خـــال الــعــام 
الجاري. ومن املتوقع بالتالي أن ترتفع ديون 
الـــدول األعــضــاء عــام 2020 لتتخطى 100 في 
املائة من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة 

اليورو بصورة إجمالية. 
مرتفعا بصورة  املديونية  وسيكون مستوى 
ــة عــام  ــائـ خـــاصـــة فـــي الـــيـــونـــان )207,1 فـــي املـ
أمـــا في  املـــائـــة(.  فــي  2020( وإيــطــالــيــا )159,6 
املائة  فــي   115,9 إلــى  الــديــن  فرنسا، فسيصل 
من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن 

يواصل االرتفاع في 2021 و2022.
مبيعات  تــراجــع  الخميس  بــيــانــات  وأظــهــرت 
الــــتــــجــــزئــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بــــأكــــثــــر مــن 
املتوقع في سبتمبر/ أيلول بسبب انخفاض 
املشتريات في كل الفئات. وتراجعت مبيعات 
املــائــة على أســاس شهري  التجزئة اثنن فــي 
في سبتمبر/ أيلول، بينما سجلت زيادة 2.2 
فــي املــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، وهـــو مــا يقل 
بانخفاض شهري  االقتصادين  عن توقعات 

واحدا في املائة وزيادة سنوية 2.8 في املائة.

قـــروض وامــتــيــازات ضــريــبــيــة مــن السلطات 
السلطات  تقع  القضيتن،  كلتا  وفــي  املالية. 
النطاق  خـــارج  الــعــامــن  للمدعن  القضائية 
ــذي يــعــنــي أن أي  ــ ــر الـ ــ ــو األمـ الـــفـــيـــدرالـــي، وهــ
لوائح اتهام أو إدانات ناتجة من التحقيقات 
ــارج نــطــاق الــعــفــو الــرئــاســي، هــذا  ســتــكــون خـ
بـــخـــاف الـــنـــفـــقـــات الـــهـــائـــلـــة لــلــقــضــايــا الــتــي 

سيتعن على ترامب دفعها. 
ويرفض الرئيس ترامب بشكل مطلق اإلعان 
عن حجم ثروته، كما أنه لم يعلن إال عن مبلغ 
عـــام 2017،  عــن  كــضــرائــب  دفــعــه  750 دوالرًا 
لكنه أكد أنه دفع ماين الدوالرات كضرائب 
عـــن دخـــلـــه ومــمــتــلــكــاتــه، فــيــمــا كــــان مـــن بن 
وسائل التاعب اقتطاع مبلغ 70 ألف دوالر 
من الضرائب عبارة عن قيمة نفقات تصفيف 
شعره. وعلى الرغم من أن القانون األميركي 
ال يـــلـــزم الــــرؤســــاء بــــاإلعــــان عـــن ســجــاتــهــم 
الــضــريــبــيــة، إال أنـــه مـــن الــنــاحــيــة األخــاقــيــة 
ــاء الـــواليـــات املــتــحــدة يكشفون  فـــإن كــل رؤســ
عـــن ســجــاتــهــم الــضــريــبــيــة وثـــرواتـــهـــم حتى 

يصبحوا قدوة للمواطن األميركي. 
ــيــــرًا عــــن صــحــيــفــة  ــدر أخــ ــ ــــا لــتــقــريــر صـ

ً
ووفــــق

»نيويورك تايمز«، يتعن على ترامب، سواء 
باملواعيد  الــوفــاء  ال،  أم  انتخابه  إعـــادة  تمت 
الــنــهــائــيــة لــســداد أكــثــر مــن ثــاثــمــائــة مليون 
التي ضمنها شخصيًا،  الــقــروض  مــن  دوالر 
وجــزء كبير من هــذا الدين مستحق لدائنن 
أجانب مثل دويتشه بنك. وفي حال لم يتمكن 

ترامب من الدفع فإنه سيكون في مأزق. 
وفي ذات الشأن، تقدر صحيفة »فاينانشيال 

من  دوالر  مليون  تسعمائة  نحو  أن  تايمز« 
ديون ترامب العقارية ستستحق في غضون 
الــســنــوات األربــــع املــقــبــلــة. ويــأتــي استحقاق 
هذه الديون في الوقت الذي دخل ترامب في 
نــــزاع مــع دائــــرة الــضــرائــب األمــيــركــيــة بشأن 
حــســم طــالــب بـــه فـــي نـــمـــاذج ضــريــبــة الــدخــل 
الخاصة به. وقد يكلفه صدور حكم ضده في 
هذا امللف الضريبي نحو مائة مليون دوالر 

إضافية. 
وكــــانــــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« قــد 
نهاية  تقريرًا استقصائيًا مطواًل في  نشرت 
أكثر  إن  فــيــه،  قــالــت  املــاضــي  سبتمبر/أيلول 
من 200 شركة ومجموعات أعمال وحكومات 
أجنبية استفادت من رئاسة ترامب وإدارتــه 
خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة. وذكــــــرت أن هــذه 
الــشــركــات والــحــكــومــات مــنــحــت املــنــتــجــعــات 
ــتـــي يــمــلــكــهــا تــــرامــــب وعــائــلــتــه  والــــفــــنــــادق الـ
صــفــقــات تــجــاريــة فــي مــقــابــل الــحــصــول على 
خــدمــات مــنــه ومـــن إدارتــــه فــي مــرحــلــة توليه 

رئاسة الواليات املتحدة األميركية. 
ووفـــق التقرير فــإنــه »خـــال الــعــامــن األولــن 
مــن دخــــول تــرامــب إلـــى الــبــيــت األبــيــض دفــع 
لــأعــمــال  مــلــيــون دوالر  نــحــو 12  زبـــونـــًا   60
ــب،  ــرامــ ــي تــمــلــكــهــا عـــائـــلـــة تــ ــتــ ــتــــجــــاريــــة الــ الــ
وأن هــــؤالء الـــزبـــائـــن حــصــلــوا عــلــى خــدمــات 
ملــصــالــحــهــم مـــن الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة ومــن 
الـــرئـــيـــس نــفــســه. وفــــي رد عــلــى الــتــهــم الــتــي 
أثـــارتـــهـــا صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، قــال 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت األبـــيـــض جــــود ديــر 
الــتــجــاريــة  ــّول إدارة أعــمــالــه  إن »الــرئــيــس حــ

الناجحة وتسييرها اليومي إلى ولديه«. 
ستريت  »وول  صحيفة  قــالــت  جــانــبــهــا،  مــن 
ــال«، فـــي تــقــريــر ســــابــــق،  إن شــركــات  ــ ــــورنـ جـ
ترامب تواجه ضغوطًا صعبة في الحصول 
على قروض بشروط ميسرة، وربما تجبرها 
هـــذه الــصــعــوبــات املــالــيــة عــلــى بــيــع جـــزء من 
ــول لــلــحــصــول عــلــى الــســيــولــة الـــازمـــة  ــ األصــ

لتغطية التزاماتها املالية.

أوروبا تواجه كارثة االنكماش والديونخسارة ترامب تضعه أمام قضايا مالية مكلفة

ــــل.   ويحتفظ الــحــزب  خـــال عــامــن عــلــى األقـ
بأغلبيته  الخميس  ظهر  حتى  الديمقراطي 
في مجلس النواب، مع حاجته إلى 3 أصوات 
في مجلس الشيوخ للحصول على 51 صوتًا 
وال  الــشــيــوخ.  مجلس  على  للسيطرة  تؤهله 
تزال أمام الحزب الديمقراطي خمس واليات 

الثاثاء،  مساء  ورئيسية  كبرى  واليـــات  فــي 
ــثـــمـــرون اســتــراتــيــجــيــاتــهــم  ــتـ املـــسـ إذ راجـــــــع 
االســتــثــمــاريــة مـــرة ثــانــيــة. وعــــاد الـــرهـــان في 
أسواق الصرف على شراء العمات الناشئة 
وبـــيـــع الـــــــدوالر الـــتـــي تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــى 
أنـــه سيخسر أكــثــر فــي حـــال فـــوز جــو بــايــدن 

لـــم تــعــلــن عـــن نــتــائــجــهــا بــعــد، وهــنــالــك آمـــال 
كــبــيــرة أن تــكــســبــه هـــذه الـــواليـــات األصــــوات 
 املــطــلــوبــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ. 
التفاؤل  التوقعات، ساد نوع من  وسط هذه 
ــواق املــــال والـــصـــرف اآلســيــويــة الــتــي  ــ فـــي أسـ
كانت قلقة من احتمال فوز ترامب، بعد تقدمه 

بالرئاسة األميركية. وحسب بيانات رويترز، 
تــراجــع الــــدوالر إلـــى أدنـــى مــســتــويــات لــه في 
أكــثــر مــن عــامــن مقابل الــيــوان فــي تعامات 
آســيــا، كــمــا هــبــط أمـــام عـــدة عــمــات آســيــويــة. 
وتـــراجـــع كــذلــك الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي مقابل 
كل من الدوالر واليورو، بعد  صدور تقارير 

ــن أن بــنــك إنــكــلــتــرا املــــركــــزي يـــــدرس قــــرارًا   عـ
بخفض أســعــار الفائدة إلــى أقــل مــن الصفر. 
واســـتـــفـــادت عــمــات األســـــواق الــنــاشــئــة مثل 
الــرنــجــيــت املــالــيــزي والــروبــيــة اإلنــدونــيــســيــة 
ــدوالر. وارتــفــع  ــ ــ ــة الـــخـــضـــراء، الـ مــقــابــل الـــورقـ
الداخلية  املعامات  اليوان لفترة وجيزة في 
إلــى أعــلــى مستوى فــي أكــثــر مــن عــامــن عند 
 مكاسبه في الفترة 

ً
6.6381 دوالرات، مواصا

األخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى 
بإقبال كبير وسط توقعات ملستقبل عاقات 

أفضل بن واشنطن وبكن. 
ــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط  ــعـ ــ ــراجـ ــ وفــــــــي أســـــــــــواق تـ
الواليات املتحدة  أن  الخميس، على أســاس 
ــة املــــنــــاخ وتــنــفــيــذ  ــيـ ــاقـ ــفـ ــعـــود التـ ــتـ ــا سـ ــمــ ربــ
وعد  الــتــي  النظيفة«  »الــطــاقــة  استراتيجية 
املرشح بايدن باستثمار 1.7 ترليون دوالر 
فيها خال السنوات املقبلة. ويحسب تقدم 
ــانــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة ضــد  ــايــــدن فــــي الــــرهــ بــ
الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة فـــي أمــيــركــا، وبــالــتــالــي 
يحسب مــن الــعــوامــل الــســالــبــة عــلــى صعيد 

الطلب واألسعار النفطية.  
وفـــي الــيــابــان، الــتــي تغلق أســواقــهــا مبكرة 
قــبــل فــتــح األســـــواق األمــيــركــيــة واآلســيــويــة، 
صعدت األسهم اليابانية إلى أعلى مستوى 
في أكثر من عامن أمس الخميس، مدعومة 
تــــزال  فــيــمــا ال  بــمــكــاســب »وول ســـتـــريـــت«، 
ــــى اإلحــــصــــاء الــنــهــائــي  األنــــظــــار مــتــجــهــة إلـ
لأصوات في انتخابات الرئاسة األميركية. 
لــكــن احــتــمــال امـــتـــداد االنـــتـــخـــابـــات املــثــيــرة 
تحركت حملة  بعدما  قائمًا  يــزال  ال  للجدل 
تـــرامـــب لـــرفـــع دعــــــاوى قــضــائــيــة واملــطــالــبــة 

بإعادة إحصاء األصوات في عدة واليات.
ــــم األوروبـــــيـــــة  ــهـ ــ وفــــــي أوروبـــــــــــا، بـــلـــغـــت األسـ
ــبـــوعـــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــدعــومــة  قـــمـــة أسـ
القوية ومزيد  األعمال  نتائج  بمجموعة من 
البريطاني وصعود  لاقتصاد  التحفيز  من 
ــانــــت أوروبـــــــــا، وخـــاصـــة  وول ســـتـــريـــت.  وكــ
أملانيا، من أكثر التكتات االقتصادية الحذرة 
الواليات  من تقدم دونــالــد ترامب في بعض 
الكبرى يوم الثاثاء. وفي خامس يوم له من 
ستوكس  املــؤشــر  ارتــفــع  املتواصلة  املكاسب 
600 األوروبــــــــي واحــــــدا بــاملــئــة لــيــبــلــغ أعــلــى 
مستوياته منذ 20 أكتوبر/تشرين األول، مع 
املكاسب.  لتصدر  التكنولوجيا  أسهم  عــودة 
البريطاني  تايمز  فايننشال  املــؤشــر  وربـــح 
أن رفــع بنك إنكلترا املركزي  0.6 باملئة، بعد 
التحفيزية  حزمته  التوقعات  فاقت  بصورة 
الـــســـنـــدات بــمــقــدار 150 مــلــيــار جنيه  لـــشـــراء 

إسترليني )195 مليار دوالر(.

توقعات  من  بأكثر  وإيراداتها  موتورز«  »جنرال  شركة   أرباح  ارتفعت 
المحللين خالل الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من تعافي الطلب 
المتحدة.  والــواليــات  الصين  في 
موتورز«  »جنرال  أربــاح  وصعدت 
)نحو 2.78  إلى 4.05 مليارات دوالر 
الثالث،  الربع  خالل  للسهم(  دوالر 
 1.60( دوالر  مليار  بـــ2.35  مقارنة 
دوالر للسهم( خالل الفترة نفسها 
العام الماضي. وبلغ نصيب السهم 
المعدلة مستوى 2.83  األرباح  من 
توقعات  من  أعلى  وهو  دوالر، 

المحللين عند 1.38 دوالر.

ارتفاع أرباح جنرال موتورز

مال وسياسة

من المتوقع أن يواجه 
الرئيس دونالد ترامب في 

حال خسارته لالنتخابات 
الرئاسية مجموعة من 
القضايا المالية المكلفة
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رؤية

خالد بن راشد الخاطر

فـــي دول الــخــلــيــج، هــنــاك اعــتــمــاد كــامــل عــلــى الــنــفــط، وفــشــل في 
إدارة  فــي  الــتــحــوط، فشل  فــي  التنبؤ، ضعف  فــي  الــتــنــويــع، فشل 
الدورة االقتصادية )النفطية(؛ ال شفافية، ال رقابة، ال محاسبة، ال 
مسؤولية، بل سياسات ردود فعل توسعية إسرافية مع الفوائض، 
أمد  يطيل ويعمق  ما  الركود،  مع  وانكماشية تقشفية وضريبية 
مالية،  الــتــعــاون تستخدم نصف سياسة  فــدول مجلس  الــركــود. 
وهي سياسة اإلنفاق الحكومي في رد فعل موافق للدورة النفطية، 
أي تــوســع فــي اإلنــفــاق مــع الـــرواج وتقشف مــع االنــكــمــاش، بينما 
تبقى السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف معطلتان بسبب 
الربط بالدوالر، وهذا يضع ضغوطات على االحتياطيات ويؤجج 
وضع الدورة االقتصادية، أي يعمق االنكماش مع الركود، ويرفع 
التضخم في الرواج. إن ضيق حّيز السياسات بسبب ربط عمالت 
دول مجلس التعاون بالدوالر، يضع، من جهة، ضغوطا كبيرة على 
االحتياطيات والصناديق السيادية للتعويض عن فشل السياسات 
في إدارة الدورة النفطية، ومن جهة أخرى يشكل ذلك عبئا إضافيا 
املطلوب هو  الصرف، في حني  لتثبيت أسعار  على االحتياطيات 
مزيج مرن ومعاكس للدورة النفطية من السياسات الثالث: املالية، 
على  تساعد  الــصــرف  سعر  فمرونة  الــصــرف.  وسعر  والنقدية، 
السياسة  وتحرير  االقتصاد،  وتنويع  النفط  امتصاص صدمات 
النقدية، بحيث توجه نحو إدارة الدورة االقتصادية املحلية، بينما 
النقدية وسياسة سعر  السياسة  إلــى شــل  العمالت  ربــط  يــؤدي 
الــصــرف، وإبــقــاء االحــتــيــاطــيــات عــرضــة لــالســتــنــزاف، والــعــمــالت 
عرضة للمضاربات أثناء األزمات االقتصادية والسياسية الحادة.
إن السماح لسعر الصرف باالنخفاض واالرتفاع مع سعر النفط، 
يساعد على مواجهة تحديات اإلنفاق العام عند انخفاض مداخيل 

النفط، وخفض معدالت التضخم عند ارتفاعها.
 

الروبل الروسي مقابل الريال السعودي
أعطى تعويم الروبل الروسي روسيا أفضلية على السعودية ودول 
لفترات  انخفاضه  النفط وتحمل  امتصاص صدمات  الخليج في 
أطول. ولو طال أمد الحرب النفطية بني روسيا والسعودية، لكان 
السعودية. فروسيا تعلمت من تجارب  األكبر فيها هو  الخاسر 
السابقة، وعومت عملتها، في حني هناك  النفط  انهيارات أسعار 
إيــمــان شبه أعمى فــي دول مجلس الــتــعــاون بــأن الــربــط بــالــدوالر 
صالح لكل زمان ومكان. فالدول ذات أسعار الصرف الثابتة تواجه 
تحديات أكبر في اإلنفاق العام بسبب انهيار أسعار النفط، فإما أن 
تخفض اإلنفاق، أو تسحب من االحتياطات أو تقترض )لتمويل 
العجوزات(، والتي ال تستطيع فعل أي من ذلك ستكون في وضع 
صعب وستواجه تحديات كبيرة.  إن ربط العمالت يضع تحديات 
االحتياطيات  ستنزف 

ُ
ت جهة  فمن  املجلس.  دول  على  مضاعفة 

للتعويض عن فشل السياسات النقدية وسعر الصرف في مواجهة 
انهيار أسعار النفط، بسبب الشلل الذي يحدثه ربط العمالت، ومن 
جهة أخرى يتم تحييد جزء كبير من االحتياطيات جانبا للدفاع 
عن أسعار الصرف الثابتة. ومستويات االحتياطيات من الصرف 
األجنبي منخفضة في البحرين )على وجه الخصوص(، ما يهدد 
البحريني مجددا، وبأزمة سعر صرف  الدينار  بضغوطات على 
ربما تطاول سلطنة عمان لتشابه الظروف. حينها تكون العدوى 
قابلة لتطاول أعضاء آخرين في منظومة الربط الخليجية بالدوالر، 

كالسعودية مثال.

الصناديق الخليجية األقل شفافية 
إن التطور الوحيد الذي حققته دول املجلس منذ طفرة النفط األولى 
في سبعينيات القرن املاضي هو في جانب بناء صناديق التحوط 
)السيادية(، ولكن هذا ال يكفي، فستتآكل هذه االحتياطيات في 
ظل الفشل في التنويع، وِفي إصالح هيكل إدارة االقتصاد الكلي، 
ويسمح  مرونة،  أكثر  نقدية  نظام سعر صــرف وسياسة  بتبني 

بتوجيههما نحو إدارة الدورة النفطية وتنويع االقتصاد املحلي.
وال تــــزال الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــخــلــيــجــيــة بــحــاجــة لــلــكــثــيــر من 
اإلصــالح والتطوير. فهي األقل شفافية حول العالم، إذ ال يعرف 
ما يدخلها وال ما يخرج منها، وال كيف تدار، وال تخضع ملعايير 
أن  يفترض  مما  أصغر  أحجامها  أن  كما  واملسؤولية،  املحاسبة 
تكون عليه مقارنة باملداخيل الهائلة التي تحققت لدولها خاصة 

أثناء الطفرة النفطية األخيرة.
 

لماذا فشل التنويع االقتصادي؟
فِشلت دول الخليج في تنويع اقتصاداتها )عبر الطفرات النفطية 
الهائلة(،  الطبيعية  )املــوارد  االقتصادية  الوفرة  املتعاقبة( لسببني: 
وليس  سياسي  قــرار  االقــتــصــادي  فالتنويع  السياسية،  والكلفة 
اقتصاديا، وله متطلبات )إصالحات( اقتصادية وكلفة سياسية، 
ولذلك هو بحاجة إلرادة سياسية جازمة. وعملية تنويع ناجحة 
استقطاع  على  القائم  الخليجي  الريعي  النمو  نــمــوذج  ستقوض 
الريع وإعادة توزيعه بما يتسق وتعظيم فرص البقاء في السلطة، 
الريعية  لــلــدولــة  الــقــائــم  السياسي  للنظام  تــهــديــدا  ذلــك  وسيشكل 
األوتــوقــراطــيــة،  الــريــعــيــة  ــة  الــدول طبيعة  ضــد  فالتنويع  الخليجية. 
ألنه يجردها من أهم مقومات بقائها وهي آلية توزيع الريع. ولن 
تنوع الدولة الريعية إال مجبرة، أي عند كساد أو نضوب مواردها 

الطبيعية، أو لتحوالت اقتصادية أو سياسية ضاغطة. 
 

دورس في الرؤية والقيادة من قصة يوسف
ــة. فال  إن أول شـــرط لــلــقــيــادة وصــنــع الــســيــاســة هــو تــوفــر الـــرؤيـ
بـــد أن تــتــوفــر لـــدى صــانــع الــســيــاســة الـــقـــدرة عــلــى تــكــويــن رؤيـــة 
مستقبلية، واستشراف ملا يمكن أن يكون عليه املستقبل، ووضع 
سيناريوهات بأسوأ االحتماالت ألزمات مستقبلية واإلعــداد لها 
الدولة. وهذا  املناسبة استباقيا. فهذه هي وظيفة  الحلول  بوضع 
يتطلب كفاءات قيادية وإدارية خالقة مبدعة تستطيع تكوين رؤى 

مستقبلية، ورسم وتنفيذ سياسات سليمة بناء عليها.
فيجب أن تتوفر في من يقومون على الخدمة العامة والقطاع العام، 
تكوين  على  القدرة  ووزراء ومسؤولني،  ومؤسسات،  وزارات  من 
في  املستقبل  عليه  ســيــكــون  مــا  واســتــشــراف  لقطاعاتهم  رؤى 
مجاالتهم، ووضع الخطط املناسبة استباقيا للتحوالت واألزمات 
املقبلة. وهذا يتطلب كفاءات قيادية تستطيع استشراف املستقبل 
وتصميم السياسات املناسبة، وكفاءات إدارية تستطيع تنفيذها. 
وقد يجمع صانع السياسة بني االثنني كما فعل يوسف، أي بني 

التصميم والتنفيذ.

إدارة الدورة االقتصادية 
بدول الخليج


