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األسواق تتغذى من االنقسام األميركي
واشنطن ـ العربي الجديد

تشهد أسواق األسهم األميركية 
ارتـــفـــاعـــا بــالــتــزامــن مـــع احـــتـــدام 
مـــــــعـــــــركـــــــة حـــــــصـــــــد األصــــــــــــــــوات 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــيــث أشـــاد 
املستثمرون باإلشارات إلى إمكانية انقسام 
السلطة في واشنطن بني رئيس ديمقراطي 
ومــجــلــس شــيــوخ جــمــهــوري مــصــمــم على 
عــرقــلــة مــقــتــرحــاتــه األكــثــر طــمــوحــا. إذا تم 
أن  املــرجــح  فمن غير  النتيجة،  هــذه  تأكيد 
تنجو خطط جــو بــايــدن لــزيــادة الضرائب 
على الشركات واألفراد ذوي الدخل املرتفع، 
وإطــاق  شاملة  تنظيمية  تغييرات  وســن 
زعيم  سيكون  الــخــضــراء.  الطاقة  مشاريع 
ــيــــوخ مــيــتــش  ــــي مـــجـــلـــس الــــشــ األغـــلـــبـــيـــة فـ
ــادرا  مــاكــونــيــل )جــمــهــوري مــن كــنــتــاكــي( قـ
عـــلـــى مـــنـــع الــتــعــيــيــنــات الـــــوزاريـــــة املــثــيــرة 
للقلق في السوق، مثل السناتور إليزابيث 

وارين )ديمقراطية( كوزيرة للخزانة. يمكن 
لــلــمــســتــثــمــريــن أيــضــا تــوقــع عــمــلــيــة صنع 
ســيــاســة أقـــل اضـــطـــراًبـــا إذا ُهــــزم الــرئــيــس 
ــق تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه »واشـــنـــطـــن  ــ تــــرامــــب، وفـ

بوست« الجمعة.
ربــمــا تــكــون انتخابات الــثــاثــاء قــد خيبت 
آمــال أنصار الحزبني، لكن مديري األمــوال 
ــــودة الــــجــــمــــود. وقـــــــال مــايــكــل  ــعـ ــ ــــوا بـ ــبـ ــ رحـ
كابيتال« في  »أف بي بي  موسيو، رئيس 
يــكــون هــذا هو  أن  بيثيسدا: »مــن املحتمل 

السيناريو املعتدل لصالح األسواق«.
في املقلب اآلخــر، يعتمد املستثمرون على 
بمليارات  تحف+يز  حزمة  إلصــدار  بايدن 
الدوالرات في أوائل العام املقبل. إال أنه من 
املنقسمة حزمة  السلطة  تعني  أن  املــرجــح 
أقل سخاء، لكن بعض املستثمرين يقولون 
ــاء الــتــعــافــي  ــيــ ــد تـــكـــون كـــافـــيـــة إلحــ إنـــهـــا قــ
ترامب  دونالد  إدارة  وتفاوضت  املتباطئ. 
بيلوسي  نانسي  الــنــواب  ورئيسة مجلس 

على  ألشهر  كاليفورنيا(  من  )ديمقراطية 
دوالر  تــريــلــيــونــي  بــقــيــمــة  صــفــقــة محتملة 
دون التوصل إلى اتفاق. يمكن ألي تشريع 
يتم إصداره في األسابيع العديدة القادمة 
أن يركز على مزايا تأمني البطالة اإلضافية 
ـــروض األعــــمــــال الــصــغــيــرة والــشــيــكــات  ــ وقـ

لدافعي الضرائب.
وحـــــث بـــعـــض املــتــخــصــصــني فــــي الـــســـوق 
عــلــى تـــوخـــي الـــحـــذر مـــع تــصــعــيــد تــرامــب 
الســتــراتــيــجــيــتــه الــقــانــونــيــة الــقــائــمــة على 
النتائج  لتحدي  املــحــروقــة«  »األرض  مبدأ 
فــــي عـــــدة واليــــــــات رئـــيـــســـيـــة يـــتـــقـــدم فــيــهــا 
منافسه جو بايدن، مما يهدد بأسابيع من 

عدم اليقني قبل صدور نتيجة رسمية.
وقـــال إد مــويــا، املحلل فــي شــركــة »أوانـــدا« 
املالية، لـ »واشنطن بوست«: »يبدو أن وول 
ستريت قد تحصل على نتائج غير رسمية 
ترامب  والرئيس  تنته،  لم  املنافسة  قريًبا. 
لـــن يـــذهـــب مـــن دون قـــتـــال، لــكــن األســـــواق 

املالية واثقة من أن االنقسام ما بني بايدن 
ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه 
الــجــمــهــوريــون ، قــد يخفف مــن اإلجــــراءات 

املقبلة«.
مــن جهة أخـــرى، اعتبر روس مــولــد، مدير 
ــيــــل« االســــتــــثــــمــــاريــــة: »قـــد  فــــي »آي جــــي بــ
تؤدي إدارة جديدة في البيت األبيض إلى 
تخفيف حدة التوترات مع القوى العظمى 
العاملية األخرى بشأن قضايا مثل التجارة. 
مـــن املـــؤكـــد أن هـــذا هـــو الــتــفــكــيــر فـــي آســيــا 
اليابانية والصينية  حيث شهدت األسهم 
اندفاع  يــؤدي  قد  ولكن  كبيرة«.  ارتفاعات 
الــوبــاء إلــى توقف االنــتــعــاش االقــتــصــادي. 
وقـــال كــريــس روبــكــي، كبير االقــتــصــاديــني 
املاليني في بنك »أم يو أف جــي« إن »عدم 
الــيــقــني بــشــأن االنــتــخــابــات يــتــراجــع، لكنه 
يــرتــفــع بــشــأن الــتــوظــيــف. تــســتــمــر طلبات 
إعــانــة الــبــطــالــة عــنــد مــســتــويــات أعــلــى من 

ذروة الركود العظيم«.

القاهرة ـ منعم سداوي

تــحــولــت فــواتــيــر الــخــدمــات األســاســيــة مـــن كــهــربــاء 
وغــاز ومياه، إلى كابوس لدى املواطنني املصريني، 
بعدما ارتفعت أكثر من 200 في املائة خال شهري 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول وأكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول، وذلـــك 
بالتزامن مع الزيادات السنوية على الفواتير املدرجة 
وتتعامل   .2021/2020 للدولة  العامة  امليزانية  فــي 
الــجــهــات املــســؤولــة مــع ارتــفــاع األكــــاف عــلــى قــاعــدة 
الخدمة  تقطع  بحيث  ميلزموش«  ممعهوش  »اللي 
عن كل من ال يستطيع دفع قيمة الفاتورة. وتزايدت 

األزمة بعدما تحولت فواتير املياه إلى التزام شهري 
ووصلت إلى أرقام راوحت ما بني 700 و1500 جنيه 
للعداد الواحد، بعدما كانت ال تتجاوز الـ 20 جنيها 

خال السنوات املاضية. 
وتــرتــفــع شــكــاوى املــواطــنــني الــذيــن اعــتــبــر بعضهم 
ــــال أحــــاديــــث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن أغــلــب  خـ
األجــور  تناسب  وال  مــبــررة  وغير  جزافية  الفواتير 
ودخـــول الــفــقــراء والــبــســطــاء. فيما تــصــاعــدت خال 
بشهر  مقارنة  الكهرباء  فواتير  املاضيني  الشهرين 
ــن انــخــفــاض  ــم مــ ــرغــ ــطـــس/ آب وذلــــــك عـــلـــى الــ ــسـ أغـ
درجة الحرارة وقلة االستهاك بسبب عدم تشغيل 

ــــراوح ومــكــيــفــات. وقـــال  األجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة مـــن مـ
املواطن محمد عبد الستار إن فاتورة كهرباء شهر 
بــــداًل مـــن 200 جنيه  كــانــت 250 جــنــيــهــا  أغــســطــس 
فــي الشهور املــاضــيــة، أمــا فــي أكــتــوبــر، فقد سجلت 

الفاتورة ارتفاعا إلى 700 جنيه.
وشــرح الصيدلي عــادل عزمي أن الفواتير زادت من 
500 إلى 1500 جنيه بارتفاع 200 في املائة، »وهذا 
أمـــر غــيــر مــتــوقــع، وحــاولــت أن أفــهــم مــن املــســؤولــني 
سبب الزيادة لكنني لم أحصل على أجوبة مقنعة«. 
الفواتير  بتقدير  تقوم  بأنها  الكهرباء  واتهم شركة 
بشكل جزافي، مشددًا على أن املستهلكني ال يعرفون 

شــيــئــا عـــن كــيــفــيــة احــتــســاب تــلــك الــفــواتــيــر. واعــتــبــر 
املـــقـــاول مــصــطــفــى ســلــيــمــان أن الــفــواتــيــر أصــبــحــت 
كابوسا بسبب األسعار العالية وعدم قدرة املواطنني 
على سداد ما عليهم من التزامات أخرى، مشددًا على 
أن صندوق النقد الدولي ال يدخل أي دولة إال وكان 
الــخــراب أحــد أهــم تــركــاتــه. فــي إشـــارة إلــى توصيات 

الصندوق إلزالة الدعم ورفع أسعار الخدمات.
وأشارت ربة املنزل سعاد فوزي إلى أن فاتورة الغاز 
اقتربت من 200 جنيه رغم أنها كانت خال السنوات 
الثاث املاضية ال تتجاوز الـ 30 جنيها، الفتة إلى أن 
مدخول أسرتها يتآكل شهريا، فيما تتزايد األسعار.

فواتير الخدمات ارتفعت 200% في مصر

ارتفاع اإلنتاج الصناعي 
األلماني 

أظهرت بيانات الجمعة أن اإلنتاج 
الصناعي األملاني ارتفع بأقل 

من املتوقع في سبتمبر / أيلول 
إذ كبحت أزمة فيروس كورونا 
النشاط، في دليل جديد على أن 

التعافي من صدمة الجائحة يتباطأ 
في أكبر اقتصاد بأوروبا. وأظهرت 

أرقام نشرها مكتب اإلحصاءات 
االتحادي أن اإلنتاج الصناعي زاد 
1.6 في املائة على أساس شهري، 
فيما كانت التوقعات تفيد بزيادة 

2.7 في املائة.

ناقلة جزائرية تصل إلى تركيا
وصلت إلى تركيا، الجمعة، 

السفينة الضخمة لنقل الغاز 
املسال »اللة فاطمة نسومر«، 

بعد انطالقها من ميناء »أرزيو« 
بالجزائر في 31 تشرين األول / 
أكتوبر املاضي. ورست السفينة 

التي تصل قدرتها االستيعابية إلى 
144 ألفا و888 مترا مكعبا، في 

ميناء علي آغا غربي تركيا. 

تزايد خسائر السياحة العربية
قال صندوق النقد العربي في 

تقرير، إن مساهمة قطاع السياحة 
تبلغ 11.4 في املائة من الناتج 

املحلي اإلجمالي للدول العربية. 
وتضررت السياحة الدينية في 

السعودية بشدة، اعتبارا من 
مارس/ آذار املاضي بسبب فيروس 
كورونا، وذلك بفعل تعطل رحالت 

العمرة )19 مليون معتمر في 
2019(، وخفض أعداد الحجاج 

بأكثر من 95 في املائة خالل 
املوسم األخير. وفي بقية دول 

الخليج، وأبرزها اإلمارات )استقبلت 
في 2019 نحو 22 مليون سائح(، 
تضررت صناعة السياحة بشكل 

حاد، إضافة إلى البحرين التي تعد 
سوقا للسياحة الخليجية. 

الصين تنتهك المنطقة 
االقتصادية لليابان

حذرت السلطات اليابانية أكثر من 
4 آالف سفينة صيد تابعة للصني؛ 

النتهاكها املنطقة االقتصادية 
اليابانية الخالصة في بحر اليابان، 

وطالبتها بمغادرتها. جاء ذلك 
بحسب تصريحات أدلى بها، 

الجمعة، أمني عام مجلس الوزراء 
الياباني، كاتو كاتسونوبو، الذي 

أوضح أن وكالة مصايد األسماك 
ووحدات خفر السواحل اليابانية، 

تقوم بدوريات في املنطقة 
االقتصادية الخالصة في البحر 

الياباني لوقف االنتهاكات.

تويوتا ترفع توقعات األرباح 
رفعت تويوتا موتور الجمعة 

توقعاتها ألرباح التشغيل لعام 
كامل إلى أكثر من مثليها، إذ 

انتعشت مبيعات السيارات في 
الصني من جمود ناجم عن 

جائحة فيروس كورونا. وقالت 
أكبر شركة لصناعة السيارات 

في اليابان إنها تتوقع اآلن أرباحا 
تشغيلية 1.3 تريليون ين )12.6 
مليار دوالر( للسنة املنتهية في 

مارس/ آذار 2021.

أخبار

أسعار المنازل 
البريطانية

قالت شركة هاليفاكس للقروض العقارية إن أسعار املنازل البريطانية ارتفعت في أكتوبر/ تشرين األول بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو/ حزيران 
2016، على الرغم من أن ثمة مؤشرات على تبدد الزخم مع تصاعد جائحة كوفيد-19. وأضافت هاليفاكس أن أسعار املنازل زادت 7.5 في املائة في أكتوبر/ 
تشرين األول مقارنة بها قبل عام، ومقارنة بنمو سنوي 7.3 في املائة في سبتمبر/ أيلول. لكن في أكتوبر وحده، زادت أسعار املنازل 0.3 في املائة وهو 
أضعف نمو في أربعة أشهر. فيما انخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت ملديري املشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر وسجل 51.4 

في أكتوبر ليقترب من مستوى الخمسني نقطة الفاصل بني النمو واالنكماش.

اقتصاد
Saturday 7 November 2020
السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة
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أعباء جديدة تطاول مواطني دول مجلس التعاون

% 5.5
فيتش  وكـــالـــة  تــوقــعــت 
انكماش  االئتماني  للتصنيف 
 5.5 الــكــويــتــي  ــاد  ــص ــت االق
ــعــام  ــة فـــي ال ــائ ــم فـــي ال
الوكالة  وأعــربــت  الحالي. 
نمو  بشأن  تشاؤمها  عــن 
ــع ظــهــور  االقـــتـــصـــاد مـ

موجة ثانية من كورونا

تحقيق

توقعت »فيتش« أن 
تفرض الكويت ضريبة 
على القيمة المضافة

تواصل اإلمارات نزيف 
الخسائر مع استبعاد 

ضرائب جديدة

الكويت ـ أحمد الزعبي

الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  تـــبـــحـــث 
الــخــيــارات  الــعــديــد مــن  الخليجي 
ملــعــالــجــة األوضــــــاع املــالــيــة الــتــي 
ــيـــروس  ــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــشـــار فـ تـــــدهـــــورت عـ
العديد  الجائحة تسببت في وقف  كورونا. 
ــة بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــاديـ ــتـــصـ مــــن األنـــشـــطـــة االقـ
ــررت سلطنة  ــ ــذا قـ ــار الـــنـــفـــط، لــ ــعـ انـــهـــيـــار أسـ
عــمــان فـــرض ضــريــبــة عــلــى أصــحــاب الــدخــل 
الــعــام 2022، لتصبح أول دولــة  املــرتــفــع فــي 
خليجية تــفــرض هـــذا الــنــوع مــن الــضــرائــب 
االقتصادي  الباحث  املواطنني. وتوقع  على 
العماني هيثم اليافعي خال اتصال هاتفي 
مع »العربي الجديد« قيام الحكومة بفرض 
ضـــرائـــب جـــديـــدة عــلــى الــشــركــات الــتــجــاريــة 
إقـــرارات اإلصاحات  التأخر في  محذرا من 

االقتصادية امللحة.
األخــيــرة، حيث  تكون  لن  العمانية  الخطوة 
تسعى دول خليجية أخــرى إلــى إصاحات 
من  املقبلة  الفترة  خــال  واقتصادية  مالية 
خال ترشيد اإلنفاق وفرض الضرائب على 
الدخل وزيادة الضريبة على القيمة املضافة 
 عن الضرائب التصاعدية على أرباح 

ً
فضا

الشركات. وكانت السعودية قررت رفع قيمة 
ضريبة القيمة املضافة التي كانت فرضتها 
في مطلع عام 2018، من 5 في املائة إلى 15 
في املائة، وسط مساعي الكويت إلى فرض 
ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة وخـــفـــض الـــدعـــم، 
بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة فيتش للتصنيف 

االئتماني.

بين السعودية واإلمارات
ــة أكـــثـــر املـــتـــضـــرريـــن  ــعـــوديـ وأصـــبـــحـــت الـــسـ
مــن أزمـــة جائحة كــورونــا الــتــي تسببت في 
تــــدهــــور األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــني، 
حيث كشفت القرارات التقشفية عن الوضع 
يعاني  الـــذي  الــســعــودي  لاقتصاد  املترهل 
ــة وتــــراجــــع  ــيــ ــزانــ ــيــ بـــســـبـــب تـــفـــاقـــم عـــجـــز املــ
اإليرادات النفطية فضا عن توقف األنشطة 
االقتصادية في وقت سابق وهبوط إيرادات 
السياحة الدينية للحج والعمرة. وفي مطلع 

الـــعـــام الــحــالــي، أعــلــنــت الــســعــوديــة مــوازنــة 
مــقــابــل  دوالر،  مـــلـــيـــار   272 ــفـــاق  ــإنـ بـ  2020
متوقعة عجزا  دوالر،  مليار  بــــ222  إيــــرادات 
قيمته أكثر من 50 مليار دوالر، إال ان تفاقم 
عجز امليزانية بسبب تفشي كورونا تسبب 
في اإلعــان عن خفض نفقات الحكومة في 
اعـــتـــمـــادات الــســفــر واالنــــتــــدابــــات، وتــأجــيــل 
مشاريع، كما قررت تقليص امليزانية بنحو 

13 مليار دوالر.
ــــي مـــركـــز  ــيــــس وحـــــــدة الــــبــــحــــوث فـ وقـــــــال رئــ
االقتصادية  لاستشارات  العربي  الخليج 
ــر أمــــام  ــفـ ــدي إنــــــه ال مـ ــالــ ــخــ ــد الــــعــــزيــــز الــ ــبـ عـ
ــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة ســـــــــوى تـــطـــبـــيـــق  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
اإلصــــاحــــات االقـــتـــصـــاديـــة بــعــد عـــقـــود من 
التخبط والسياسات العشوائية التي قادت 
االقتصاد السعودي إلى االنهيار، الفتا إلى 
االقتصاد  أثبتت هشاشة  كــورونــا  أزمـــة  أن 
اتصال  الخالدي خــال  وأضــاف  السعودي. 
ــديــــد« أن  ــربــــي الــــجــ ــعــ عـــبـــر ســـكـــايـــب مــــع »الــ
اإلصــــاح االقــتــصــادي ال يــجــب أن يتحمله 
املــــواطــــن الــــســــعــــودي، وحـــــــده، بــــل يـــجـــب أن 

يمتد إلى تغيير السياسات من خال وقف 
الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة وإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
اليمن التي تستنزف املوارد املالية للمملكة، 

وتقليل االعتماد على اإليرادات النفطية.
انكماش  الدولي  النقد  توقع صندوق  فيما 
ــارات بنحو 3.5 فــي املــائــة في  ــ اقــتــصــاد اإلمـ
ــام الـــحـــالـــي، أدت جــائــحــة كــــورونــــا إلــى  ــعـ الـ

تــراجــع الثقة فــي االقــتــصــاد اإلمـــاراتـــي بعد 
الــعــشــرات مــن مــشــاريــع التنمية في  تــوقــف 
ــي أكــبــر  ــ ــنـــاطـــق وخـــصـــوصـــا دبـ مــخــتــلــف املـ

املتضررين من الجائحة.
وقــبــل أيـــــام، خــفــضــت اإلمـــــــارات مــيــزانــيــتــهــا 
االتحادية للعام القادم إلى 15.8 مليار دوالر 
وبنسبة 5.3 في املائة مقارنة بميزانية العام 

الجاري البالغة 16.7 مليار دوالر.
وقـــال الــبــاحــث االقــتــصــادي اإلمــاراتــي عــادل 
الــريــامــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن االقتصاد 
اإلمـــاراتـــي يــواصــل نــزيــف الــخــســائــر بسبب 
ــة تــفــشــي كــــورونــــا وتــــراجــــع اإليــــــــرادات  ــ أزمــ
دبي  فــي  السياحة  حــركــة  وهــبــوط  النفطية 
على الرغم من فتح املجال الجوي، فضا عن 
الخدمات  تشهده  الـــذي  الكبير  االنــخــفــاض 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا االقـــتـــصـــاد  املــخــتــلــفــة الـ

اإلماراتي.
الرغم من تأكيد  أنــه على  الريامي  وأوضــح 
السلطات اإلماراتية على عدم وجود خطط 
أنه  إال  املقبلة،  الفترة  لفرض ضرائب خــال 
الــبــدء فــي اإلصــاحــات  يجب على الحكومة 

االقتصادية واتخاذ قرارات جريئة من أجل 
إنقاذ األوضاع وانتشال االقتصاد من أزمة 
ــرت عــلــى حــيــاة املــواطــنــني  غــيــر مــســبــوقــة أثــ
واملقيمني وأثارت املخاوف بشأن املستقبل.

ــم تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة في  وتــ
اإلمــارات في 1 يناير/ كانون الثاني 2018، 
وهــــي ضــريــبــة غــيــر مــبــاشــرة بــنــســبــة 5 في 
والخدمات  السلع  تفرض على معظم  املائة 

التي يتم توريدها.

إصالحات الكويت وقطر
وتــجــدد الــحــديــث فــي الــكــويــت بــشــأن قانون 
ضريبة القيمة املضافة الذي يلقى معارضة 
ــــاط  ــة واألوسـ ــواب مــجــلــس األمــ كــبــيــرة مـــن نــ
الشعبية، فــي ظــل االنــهــيــار االقــتــصــادي من 

جراء تداعيات جائحة كورونا.
ــقـــريـــر لـــوكـــالـــة  ــــت ســــابــــق، تــــوقــــع تـ ــــي وقــ وفــ
»فيتش« بدء تطبيق ضريبة القيمة املضافة 
بنسبة 5 فــي املــائــة فــي الكويت فــي إبريل/ 
نــيــســان املــقــبــل، وأوضـــحـــت أنـــه مـــن املــرجــح 
أن تــشــمــل تـــدابـــيـــر الــتــقــشــف والـــتـــعـــديـــات 
وخفض  انتقائية  ضرائب  للحكومة  املالية 

اإلعانات واملزايا والدعوم.
حجاج  الكويتي  االقــتــصــادي  الخبير  وأكـــد 
بوخضور لـ »العربي الجديد« أن السلطات 
براك  املالية  وزيــر  كلفت  قد  كانت  الكويتية 
الشيتان بإعداد وثيقة اإلصاح االقتصادي، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــتــســريــبــات الــســابــقــة تفيد 
األشهر  إجــــراءات مؤملة خــال  ببدء تطبيق 
املقبلة. ولفت بوخضور إلى أن اإلصاحات 
ــة يـــجـــب أن تــتــضــمــن تــرشــيــد  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
اإلنفاق وتقليص مزايا القياديني في الدولة 
ومحاربة الفساد وعدم االعتماد على النفط 

كمصدر وحيد للدخل.
ودعــــا بــوخــضــور الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة إلــى 
زيــــادة الـــرســـوم الــحــكــومــيــة بــنــســب معقولة 
وفـــرض الــضــرائــب الــتــصــاعــديــة عــلــى أربـــاح 
الشركات وضريبة القيمة املضافة مثل دول 
بـــدأت فــي تطبيقها مــنــذ عــام  الــتــي  الخليج 
2018، فضا عن تقليص الدعم ووقف منحه 

لغير املستحقني.
وتـــعـــد قــطــر أقــــل دول الــخــلــيــج تـــضـــررا من 
جائحة كورونا، في ظل مواصلة السلطات 
ــات الـــضـــخـــمـــة اســـتـــعـــدادا  ــروعــ ــشــ تــنــفــيــذ املــ
وبحسب   .2022 عـــام  الــعــالــم  كـــأس  لتنظيم 
ــة ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــــــورز لــلــتــصــنــيــف  ــ ــالـ ــ وكـ
ــادرة  ــإن الــحــكــومــة الــقــطــريــة قــ االئــتــمــانــي فــ
عــلــى تــوفــيــر مـــصـــدات كــافــيــة لــلــصــمــود في 
الــصــدمــات، كما توقعت استجابة في  وجــه 
من  السياسة  على صعيد  املــنــاســب  الــوقــت 

الـــدوحـــة لــدعــم ســيــولــتــهــا. وأصــــــدرت قــطــر، 
في أواخــر عام 2018، قانونا بشأن ضريبة 
ــــراد، وآخــر  الــدخــل استثنت مــنــه رواتــــب األفـ
فــيــه ضــرائــب  للضريبة االنــتــقــائــيــة فــرضــت 
تصل إلى 100 في املائة على منتجات بينها 
الــتــبــغ ومـــشـــروبـــات الــطــاقــة و50 فـــي املــائــة 
عــلــى املــشــروبــات الــغــازيــة. ويــنــص الــقــانــون 
عــلــى عــــدم إخـــضـــاع رواتـــــب وأجـــــور األفــــراد 
من املواطنني واملقيمني ألية ضريبة، ومنح 
املدرجة  األسهم  في  لاستثمارات  إعــفــاءات 
بــالــبــورصــة وأربــاحــهــا والــفــوائــد والــعــوائــد 
املـــصـــرفـــيـــة، وقـــطـــاعـــات الـــــزراعـــــة، والــصــيــد 
الجوية  املاحة  إعفاء خدمات  مع  البحري، 

والبحرية بشرط املعاملة باملثل. ضرائب الخليج 
تتزايد

أقدمت سلطنة عمان على خطوة غير مسبوقة خليجيًا، حيث أعلنت عن بدء فرض ضرائب 
إلى دول خليجية  الضرائب ستمتد  إال أن سبحة  العام 2022،  المرتفعة في  المداخيل  على 

أخرى، مع ارتفاع أزمات االقتصادات المعتمدة على النفط، وسط تداعيات فيروس كورونا
البحرين: إجراءات مؤلمة

القيمة املضافة في اململكة  قامت السلطات البحرينية بتطبيق ضريبة 
ابتداًء من 1 يناير/ كانون الثاني 2019 بقيمة 5 في املائة، فيما يعتبر 
دافعي  عــن تسجيل   

ً
مــســؤوال البحرين  فــي  لــإيــرادات  الوطني  الجهاز 

من  والتحقق  بهم  الخاصة  املضافة  القيمة  والــتــزامــات  املضافة  القيمة 
صحة اإلقرارات املقدمة وتقييم األمور ذات الصلة. وتشير التوقعات إلى 
قيام السلطات البحرينية باتخاذ املزيد من القرارات املؤملة التي ستمس 
جيب املواطن البحريني مثل فرض الضرائب على الدخل وإلغاء الدعوم.

وبــحــســب تــوقــعــات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســيــتــراجــع نــمــو االقــتــصــاد 

البحريني بنسبة 3.6 في املائة، كما سيرتفع عجز املوازنة إلى 15 في 
املــائــة فــي 2020، بعد أن كــان قــد وصــل إلــى 10 فــي املــائــة فــي 2019، 
املقابل،  فــي  املــائــة.  فــي  بنسبة 27  الحكومية  ــرادات  اإليــ كما ستتراجع 
تحاول السلطات العمانية اتخاذ تدابير اقتصادية ملعالجة الوضع املالي 
املتأزم بسبب إجراءات مواجهة كورونا الذي تسبب في تعطيل األنشطة 
االقتصادية من بينها القطاع السياحي. وأعلنت وزارة املالية العمانية، 
فرض ضريبة دخل تطبق على أصحاب الدخل املرتفع في عام 2022، 

بعدما خفضت اإلنفاق العام بنحو 1.3 مليار دوالر خالل 2020.

كورونا يخنق 
االقتصاد 
الكويتي )ياسر 
الزيات/ فرانس 
برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

تــــــجــــــددت الـــــحـــــمـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــتـــي تـــدعـــو الـــحـــكـــومـــة األردنــــيــــة  الـ
ــار املــشــتــقــات  ــعـ إلــــى تــخــفــيــض أسـ
الــنــفــطــيــة والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــي مـــا زالـــــت على 
ارتفاع على الرغم من انخفاض أسعار النفط 
الخام عامليا منذ حوالي عامني. وتأتي هذه 
املطالب ردًا على قرار لجنة تسعير املشتقات 
البنزين 5 فلوس  النفطية بتخفيض أسعار 

فقط اعتبارًا من بداية الشهر الحالي.
وقــــوبــــل قـــــــرار الـــلـــجـــنـــة بــحــمــلــة تـــهـــكـــم عــلــى 
الــحــكــومــة انـــتـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
تعرفة  أي  تخفيض  أن  باعتبار  االجتماعي 
بــقــيــمــة 5 فـــلـــوس غـــيـــر مــنــطــقــي ويــتــجــاهــل 
حــقــيــقــة الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
في  املتواصل  االنــحــدار  عامليا، وكذلك  الخام 

مستويات املعيشة في اململكة.
وبـــحـــســـب خـــــبـــــراء، تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الـــضـــرائـــب 
املـــفـــروضـــة عــلــى املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ضعف 
سعر بعض األصناف، ما أثر على املستويات 
كلف  بارتفاع  وســاهــم  للمواطنني  املعيشية 
اإلنتاج على مختلف القطاعات االقتصادية 

والخدمية. وتتجاوز الضريبة املقطوعة على 
إجمالي  من  املائة  في   70 النفطية  املشتقات 
ســعــرهــا، وتــرتــفــع بــحــســب املــتــغــيــرات الــتــي 
الخام عامليا. ولفت  النفط  أسعار  تطرأ على 
الخبراء النظر إلى أن هذه الضريبة املقطوعة 
العدالة كونها تفرض بالتساوي  إلى  تفتقد 
عــلــى كـــافـــة الـــشـــرائـــح االجــتــمــاعــيــة مـــن دون 

تمييز.
وكانت الحكومة قد طبقت الضريبة الثابتة 
على املشتقات النفطية في تموز/ يوليو من 
الــعــام املــاضــي، 2019، حــيــث كــانــت قــبــل ذلــك 
نــســبــيــة وتــــم احــتــســابــهــا عــلــى أســــاس سعر 
مرتفع للنفط وهو 66 دوالرا لبرميل برنت، 
ذلــك  مــا دون  إلـــى  انخفضت  األســعــار  بينما 
بكثير، حيث يبلغ متوسط سعر برميل نفط 
برنت 39.6 دوالرًا للعام الحالي، 2020، ومن 
الدولية  املؤسسات  حسب  يصل،  أن  املتوقع 
العام  فــي  للبرميل  دوالرًا   45 إلــى  املختصة، 

.2021
من جانبه، قال الرئيس السابق للجنة الطاقة 
»العربي  في مجلس النواب موسى هنطش، لـ
الجديد«، إن الضريبة املقطوعة على أسعار 
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة غـــيـــر عــــادلــــة، حـــيـــث إن 
املستهلك يدفع أضعاف سعر لتر املحروقات، 
وخـــاصـــة الــبــنــزيــن والــــســــوالر والــــكــــاز، فيما 
الضريبة ثابتة كرقم وليس كنسبة من سعر 

املحروقات كما كان في السابق.
النفط  أســعــار  انخفضت  أنــه مهما  وأضـــاف 

الخام عامليا فإن األسعار محليا ستبقى على 
ارتفاع بحكم الضريبة املقطوعة التي أقرتها 
ــا مــن  ــهــ ــراداتــ الـــحـــكـــومـــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى إيــ
املشتقات النفطية، األمر الذي يضر بمصالح 
املستهلكني والقطاعات االقتصادية املختلفة 
ا كبيرا من  والتي تشكل فاتورة الطاقة جــزء

كلف اإلنتاج الخاصة بها.
وقــــال الــنــائــب الــســابــق هــنــطــش إنـــه يتوجب 
إعادة النظر بمقدار الضريبة املفروضة على 
املشتقات النفطية في هذه املرحلة لتخفيف 
األعــبــاء عــن كــاهــل املــواطــنــني الــذيــن يعانون 
مــن ظـــروف صــعــبــة، وخــاصــة مــع التحديات 
الــنــاتــجــة عـــن جــائــحــة كـــورونـــا وفـــقـــدان عــدد 
كبير مــن املــواطــنــني لــفــرص عملهم وارتــفــاع 
حيث  مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى  البطالة 
بــلــغــت 23 فـــي املـــائـــة لــلــربــع الــثــانــي مـــن هــذا 

العام.
النفطية  احتياجاته  كامل  األردن  ويستورد 
آالف  و10  العاملية  بــاألســعــار  السعودية  مــن 
الــعــراق يوميا بأسعار  برميل نفط خــام مــن 
العاملية  تقل بحوالي 18 دوالرا عن األسعار 

تمثل فروقات أسعار النقل.
ــقـــوم الــحــكــومــة شــهــريــا بــتــحــديــد أســعــار  وتـ
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لــلــشــهــر الــــاحــــق تــبــعــا 
لألسعار العاملية، إال أن الشارع األردني يرى 
الحاصل  االنخفاض  تعكس  ال  الحكومة  أن 
ــار  ــعـ ــلـــى أسـ ــة عـ ــيـ ــاملـ ــعـ ــفـــط الـ ــنـ فــــي أســــعــــار الـ

املحروقات املباعة في األردن.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
عــامــر الــشــوبــكــي، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
إن عــلــى  الــحــكــومــة األردنـــيـــة الــجــديــدة التي 
يرأسها بشر الخصاونة إعادة دراسة توزيع 
وتخفيض  املواطنني  على  الضريبي  الــعــبء 
تم  والــتــي  النفطية  املشتقات  على  الضريبة 
فــي عهد  ثابتة ومقطوعة  إقــرارهــا كضريبة 
النواب  مجلس  وبموافقة  السابقة  الحكومة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أطلق مكتب النائب العام في ليبيا حملة على 
الــفــســاد، حيث تــم إيــقــاف عــدد مــن املسؤولني 
الوفاق  حكومة  فــي  قياديني  الحملة  وشملت 
وعمداء  ووزراء،  والــخــارج،  بالداخل  الوطني 
بــلــديــات، ومـــديـــري شـــركـــات حــكــومــيــة ومــديــر 
ــو املــــصــــرف الــلــيــبــي  ــ ــر مـــصـــرف لــيــبــي وهـ ــبـ أكـ
ــذا مـــســـؤولـــني فــــي الـــصـــنـــدوق  ــ الــــخــــارجــــي، وكــ
مختلفة،  مالية  ومؤسسات  الليبي  السيادي 

ووزارات ومستشفيات وغيرها.
وقــــال رئــيــس الــتــحــقــيــقــات فـــي مــكــتــب الــنــائــب 
العام الصديق الصور لـ »العربي الجديد« إن 
عمليات متابعة ملفات الفساد بدأت منذ سنة 
ونـــصـــف، مـــؤكـــدًا وجــــود قــضــايــا لـــدى املــدعــي 
العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت 
ــة الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار  ــسـ بـــخـــصـــوص املـــؤسـ
تستثمر  التي  الليبي(،  السيادي  )الــصــنــدوق 
أكثر من 65 مليار دوالر بالخارج. وقال الصور 
إن »هناك تعاونا مع شركات دولية ملساعدتنا 

في التحقيق حول إهدار املال العام«.
ــــرز  ــم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أوضـــــــح أن أبـ ــيــــس قـــسـ رئــ

القضايا التي يتم التحقق فيها هدر أكثر من 
800 مليون دوالر في استثمارات غير مدرجة 
فـــي الــــخــــارج، وتــكــبــد خــســائــر أكـــثـــر مـــن 530 

مليون دوالر.
ــال املــــحــــلــــل املـــــالـــــي ســلــيــمــان  ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الشحومي في تصريحات لـ »العربي الجديد« 
تنفق يمينا وشــمــاال ولم  ــوااًل حكومية  أمـ إن 
تستفد منها ليبيا وال املواطنون، على حساب 
توسع ثروات فئة محدودة استغلت الظروف 

وباعت الوهم للناس وقبضت الثمن.
ــبـــر حــصــر  وأضــــــــاف أن مـــجـــابـــهـــة الـــفـــســـاد عـ
الحكومية  الــوحــدات  على مستوى  املخالفات 
وإحالتها للتحقيق تحتاج إلى إطار قانوني 
وإداري منظم يعمل كطبقة عازلة شفافة تمنع 

االخـــتـــراقـــات وتــحــد مــن الـــقـــدرة عــلــى التحكم 
املفرط في املال العام.

االقتصادي  املحلل  اعتبر  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
علي الصلح أن الحملة التي يقوم بها النائب 
العام تعد خطوة مهمة بعدما أصبح الفساد 
عبئا على الدولة الغارقة في مشكات مالية ال 
حصر لها، فالحروب املتواصلة منذ عام 2011 
أسهمت في تعميق الفساد وشكلت إقطاعيني 
جـــــــددًا، فــــي فـــقـــد املــــواطــــن غــالــبــيــة الـــخـــدمـــات 
األساسية. وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول 
العالم فسادا حيث جــاءت في املركز 168 بني 
الشفافية  منظمة  تــقــريــر  بحسب  ــة،  دولــ  180

الدولية للعام 2019.
في  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وكشفت 
لــيــبــيــا أن ثــاثــة آالف شــركــة خــاصــة تــقــدمــت 
أن  رغــم  اعــتــمــادات مستندية،  على  للحصول 

رؤساء مجالس إداراتها موظفون بالدولة. 
ــة اإلداريـــــــــــة 308  ــابــ ــرقــ ــهــــت هـــيـــئـــة الــ ــا وجــ ــمـ كـ
مــتــهــمــني لــلــنــائــب الـــعـــام، فـــي قــضــايــا تتعلق 
بتزوير وثائق ومستندات واختاس األموال 
واالستياء عليها وإســاءة استخدام السلطة 

الوظيفية.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــة فـــي إقــلــيــم شبيلى  ــيـ ــزراعـ تــعــانــي املـــــدن الـ
الــوســطــى فــي جــنــوب الــصــومــال مــن موجة 
ــراد الــــــذي يــهــدد  ــ ــجـ ــ جــــديــــدة مــــن انـــتـــشـــار الـ
ــة واملــــــــراعــــــــي؛ حــيــث  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ ــل الــ ــيــ املــــحــــاصــ
تــعــد املـــاشـــيـــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــاقــتــصــاد 
الصومالي. وشهدت مدينة جوهر الزراعية 
)90 كيلومترًا شمال مقديشو( موجة ثانية 
ــذي بــعــث الــقــلــق فـــي نــفــوس  ــ ــراد، الـ ــجــ ــن الــ مـ
على  تعتمد حياتهم  حــيــث  املــديــنــة،  ســكــان 
املحاصيل الزراعية التي تزرع على جانبي 
نـــهـــر شــبــيــلــى، كـــمـــا حـــطـــت أســـــــراب الـــجـــراد 
رحالها في معظم البلدات واملناطق القريبة 

من هذه املدينة. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  ويــقــول حسن عبدالله 
إن مــايــني مــن الــجــراد انــتــشــرت فــي املدينة، 
ــدأت تــأكــل حــشــائــش األرض والــنــبــاتــات  ــ وبـ
التي تقصدها املاشية، مشيرًا إلى أن انتشار 
ــراب الـــجـــراد يــأتــي فـــي وقـــت يــعــكــف فيه  ــ أسـ
الزراعة لاستفادة من مياه  الفاحون على 

األمطار املوسمية. 
ويضيف عبدالله أن الجراد انتشر على نطاق 
واســــع فـــي جــمــيــع الـــقـــرى املــحــيــطــة بمدينة 
جوهر، وشمل أيضا املراعي واملرتفعات في 

اإلقليم، ويبدي محمود تخوفه من أن تكون 
الــذي تجتاح اإلقليم مجرد  الــجــراد  أســـراب 
ــــى لــلــمــزيــد مـــن أســـــراب الـــجـــراد،  طــلــيــعــة أولـ
هــو مــا ســيــهــدد اإلنــتــاج الـــزراعـــي، وخــاصــة 

محصول القمح والذرة واألرز.
وبـــحـــســـب الـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــني فـــــإن أســـــراب 
الــجــراد تــجــتــاح بكثافة األراضــــي الــزراعــيــة 
املناطق  إثيوبيا، وخــاصــة  فــي  واملــرتــفــعــات 
املتاخمة حدوديا مع الصومال، حيث بدأت 
أســــراب الــجــراد تنتقل إلـــى الــصــومــال، بعد 
أن دمــــرت املــحــاصــيــل الــزراعــيــة فــي اإلقــلــيــم 

ــــول املـــــــزارع  ــقـ ــ الــــصــــومــــالــــي بـــإثـــيـــوبـــيـــا.  ويـ
الصومالي إبراهيم أدم لـ »العربي الجديد« 
إن انــتــشــار الـــجـــراد فـــي مــديــنــة جــوهــر أمــر 
يخيف أهالي بلدة جمبلول الزراعية بإقليم 
مضيفا  الــصــومــال،  جنوب  السفلى  شبيلى 
أن هناك أزمات متراكمة يواجهها املزارعون 

حاليا. 
مياه  منسوب  ارتــفــاع  أن  إبراهيم  ويضيف 
ــرق الــعــديــد مـــن املــحــاصــيــل  نــهــر شــبــيــلــى أغــ
الــــزراعــــيــــة، ومــــا زال يــتــدفــق نــحــو املــنــاطــق 
اليابسة في منازل املزارعني، مشيرًا إلى أن 
وصــول أســراب الجراد إلى بلدتهم سيعني 
إتـــاف املــحــاصــيــل الــزراعــيــة الــتــي نــجــت من 

مياه الفيضانات. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي يــحــيــى عــامــر 
أزمــة  إدارة  فــي  يــواجــه مشكلة  الصومال  إن 
احـــتـــواء الـــجـــراد، وإن الــبــنــك الـــدولـــي ساهم 
فــي مــنــح الــصــومــال نــحــو 40 مــلــيــون دوالر 
ــــى أن  ــراد، مـــشـــيـــرًا إلـ ــ ــجـ ــ ملـــواجـــهـــة أســـــــراب الـ
أســراب الجراد قد تصل إلــى أربعني مليون 
حشرة، فإذا خصصت الحكومة الصومالية 
دوالرًا واحـــــدًا لــكــل حـــشـــرة، يــمــكــن الــقــضــاء 
عليها. ويتساءل أين ذهبت منح املنظمات 
الدولية ملواجهة تلك اآلفة التي تهدد اإلنتاج 

الزراعي في الباد.

المحروقات 
في األردن

الجراد يهدد المواسم الزراعية )األناضول(

مالحقة مسؤولين ليبيين بسبب الفساد

الجراد يغزو مزارع جنوب الصومال

األسعار تشعل موجة 
اعتراض شعبية

ارتفعت األصوات األردنية 
المطالبة بخفض أسعار 

المحروقات لتقارب 
سعر الخام العالمي، 

مع استمرار فرض 
ضرائب واسعة على 

المستهلكين وقطاعات 
األعمال

المال العام اقتصاد الناس

زراعة

تتجاوز الضريبة نسبة
70% من أسعار 

المحروقات في السوق

تطاول التحقيقات هدر 
أكثر من 800 مليون دوالر 

في الخارج

النفطية  املشتقات  سعر  أن  وشــرح  السابق. 
وبنسبة  ضريبة  معظمه  للمستهلك  املباعة 
تــــراوح مــا بــني 40 فــي املــائــة و65 فــي املــائــة. 
وأشار إلى أن هذه ضريبة خاصة ثابتة، ما 
إضافيا  دوالرًا   16.21 يــدفــع  املــواطــن  يجعل 
على كل صفيحة )عشرين لترا( من البنزين 
ــتــــان، ويـــدفـــع ضــريــبــة قيمتها  أوكــ عـــيـــار 95 
10.5 دوالرات على كل صفيحة بنزين عيار 
90 أوكـــتـــان، كــمــا يــدفــع ضــريــبــة تــســاوي 4.7 
دوالرات عــلــى كـــل صــفــيــحــة مـــن الـــســـوالر أو 
الــكــاز. ويتم دفــع هــذه الضريبة بشكل ثابت 

ومــقــطــوع مهما بــلــغ االنــخــفــاض فــي أســعــار 
النفط في األسواق العاملية.

وبــحــســب الــخــبــيــر الــنــفــطــي، الــشــوبــكــي، فــإن 
أكاف الكهرباء واملشتقات النفطية املرتفعة 
في األردن عمقت األعباء على املواطن في ظل 
أزمة كورونا وباتت تشكل عقبة أمام تعافي 
والصناعية  التجارية  القطاعات  صمود  أو 
والـــزراعـــيـــة والــســيــاحــيــة والــخــدمــيــة وعــائــقــا 
أمـــام أي استثمار جــديــد، خــاصــة مع  رئيسا 

إيقاف مشاريع الطاقة املتجددة.
وقــــال مــديــر عـــام غــرفــة صــنــاعــة عــمــان نــائــل 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أســعــار  الــحــســامــي، لـــ
عــام تشكل تحديا  األردن بشكل  فــي  الــطــاقــة 
ــام تــطــور الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة،  كــبــيــرا أمــ
بخاصة الصناعة، التي تشكل فاتورة الطاقة 
نسبة عالية من كلف اإلنتاج فيها، ما يؤثر 

على تنافسيتها محليا وخارجيا.
ــرائـــب املـــفـــروضـــة  ــــى تــخــفــيــض الـــضـ ــا إلـ ــ ودعــ
لتخفيف  والكهرباء  النفطية  املشتقات  على 
يتوقع  الــذي  واالقتصاد  املواطن  األعباء عن 
الحالي  الــعــام  خــال  كبيرة  بنسبة  انكماشه 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.

المحروقات ترفع 
األعباء على المواطنين 
)Getty /ثييري ترونيل(
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