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فتح المنافذ أمام قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

ــذ  ــافــ ــنــ ــــح املــ ــتـ ــ ــــت عــــمــــلــــيــــة فـ ــلــ ــ وصــ
الــبــحــريــة والــجــويــة والــبــريــة أمــام 
قـــطـــر إلـــــى مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة، مــع 
أنــهــا ستعيد فتح  إعـــان اإلمــــارات، الجمعة، 
كــافــة املــنــافــذ الــبــريــة والبحرية والــجــويــة مع 
القرار،  السبت. وسبق هذا  اعتبارا من  قطر، 
أمام  منافذها  الخميس  يوم  السعودية  فتح 
الدوحة، لتطوي بذلك مرحلة شهدت حصارًا 

 بدأ منذ يونيو/ حزيران 2017.
ً
طويا

وأعــلــن خــالــد عبد الــلــه بــالــهــول، وكــيــل وزارة 
الــخــارجــيــة اإلمــاراتــيــة، وفــق مــا نقلت وكالة 
األنباء الرسمية )وام( أن باده ستبدأ بإنهاء 
ــة قطر  ــ كـــافـــة اإلجــــــــراءات املــتــخــذة تـــجـــاه دولـ
بموجب اتفاق »العا« )بالسعودية(. وأردف 
إنـــجـــازا خليجيا وعــربــيــا  يــعــد  »االتـــفـــاق  أن 
الــصــف الخليجي والعربي  يــعــزز مــن وحـــدة 

واإلســـامـــي وتــمــاســكــه«. وتـــابـــع: »اإلمـــــارات 
ــنـــافـــذ الــبــريــة  ــة املـ ــافـ ســتــعــمــل عـــلـــى إعـــــــادة كـ
ــام الــحــركــة  والــبــحــريــة والــجــويــة مـــع قــطــر أمــ
القادمة واملغادرة اعتبارا من 9 يناير/ كانون 

الثاني الجاري«.
كما أكد املسؤول اإلماراتي، أن باده ستعمل 
مــع قــطــر عــلــى »إنــهــاء كــافــة املــســائــل العالقة 

األخرى من خال املحادثات الثنائية«.
إعـــادة فتح  ويــوم االثــنــن، أعلنت السعودية 
والبرية  البحرية  ومــنــافــذهــا  الــجــوي  املــجــال 
مع قطر، قبل ساعات من انعقاد قمة مجلس 
التعاون الخليجي في مدينة العا السعودية، 
الشيخ تميم بن  أمير قطر  التي شــارك فيها 
حمد آل ثاني. والخميس، بدأ تطبيق القرار، 
وأعــلــنــت شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة القطرية، 
فــــي حــســابــهــا عـــبـــر تـــويـــتـــر، إعـــــــادة تــشــغــيــل 
عـــدد مــن رحــاتــهــا عــبــر األجــــواء الــســعــوديــة. 
وأكدت أن أول رحلة لطائراتها ستحلق فوق 

إلــى عاصمة  الــدوحــة  مــن  السعودية ستقلع 
ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا )جـــوهـــانـــســـبـــرغ( انــطــلــقــت  جـ
مساء الخميس. ومن املتوقع أن يبدأ العماء 
إلى  أموالهم  بعض  تحويل  في  السعوديون 
قــطــر بــعــد أن وافـــقـــت أربــــع دول عــربــيــة على 
إعادة العاقات مع الدولة الغنية بالغاز بعد 
ا 

ً
وفق ســنــوات،  ثــاث  استمر  إقليمي  انقسام 

لوكالة فيتش للتصنيف االئتماني.
وقــــالــــت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه 
»بلومبيرغ« األميركية: »سيوفر هذا للبنوك 
الــقــطــريــة مــجــمــوعــة إضـــافـــيـــة مـــن الــســيــولــة، 
والــتــي ســتــنــوع قــاعــدة تمويلها، وتــقــلــل من 
اعتمادها على ودائع الكيانات الحكومية، ما 

يخفض تكاليف التمويل«.
ــة، الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات رسـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وأظـــــــهـــــــرت بـ
ــفــــاع االحــتــيــاطــيــات الـــدولـــيـــة والــســيــولــة  ارتــ
بــالــعــمــات األجــنــبــيــة ملــصــرف قــطــر املــركــزي 
ــة  ــائـ املـ ــــي  فـ  3.2 بـــنـــســـبـــة   ،2020 عــــــام  خــــــال 

مــقــارنــة مع  مــلــيــار دوالر،  يـــعـــادل 1.77  بــمــا 
الــتــوالــي.    ـــ34 عــلــى  الــ 2019، ولــتــرتــفــع للشهر 
وأوضـــحـــت بــيــانــات مــصــرف قــطــر املــنــشــورة 
عــلــى مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي، أن االحــتــيــاطــيــات 
إلـــى 56.74 مــلــيــار دوالر  ارتــفــعــت  األجــنــبــيــة 
كانت   .2020 األول  ديسمبر/كانون  بنهاية 
مليار   54.97 بلغت  قــطــر  فــي  االحــتــيــاطــيــات 
مـــن 2019. وعــلــى  املــمــاثــل  الــشــهــر  فـــي  دوالر 
أســـاس شــهــري، ارتــفــع االحــتــيــاطــي األجنبي 
لقطر بنسبة 0.16 في املائة أو 95 مليون دوالر 
ـــ56.64 مليار  ــ فــي الــشــهــر املـــاضـــي، مــقــارنــة بــ
السابق.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  دوالر 
وتواصل احتياطيات قطر األجنبية االرتفاع 
النمو فــي مــــارس/آذار  بــدأت  شهريا منذ أن 
لها  مــســتــوى  أعــلــى  عــنــد  كــمــا تستقر   ،2018
خال خمس سنوات منذ أغسطس/آب 2015. 
تداعيات  رغــم  االحتياطيات  تحسن  ويــأتــي 

»كورونا« على االقتصاد.

عمان ـ زيد الدبيسية

ارتــفــعــت قــيــمــة الــشــيــكــات املــرتــجــعــة مـــن قــبــل الــبــنــوك 
األردنية العام املاضي لتبلغ 2.3 مليار دوالر وبزيادة 
نسبتها 4 في املائة عن العام 2019، وذلك من إجمالي 
فـــي األردن والـــتـــي بلغت  املـــتـــداولـــة  الــشــيــكــات  قــيــمــة 
بيانات  أحـــدث  وبحسب  دوالر.  مليار   48.4 قيمتها 
للبنك املركزي األردني، فقد بلغ عدد الشيكات املعادة 
ألــف شيك ألســبــاب تتعلق بــعــدم تــوافــر أو عدم   468

كفاية أرصدة محرري الشيكات لدى البنوك .
»العربي  لـ االقــتــصــادي حــســام عــايــش،  الخبير  وقـــال 

الــجــديــد«، إن ارتـــفـــاع الــشــيــكــات املـــعـــادة خـــال الــعــام 
املــــاضــــي جـــــاء نــتــيــجــة مـــتـــوقـــعـــة لـــحـــالـــة االنـــكـــمـــاش 
االقــتــصــادي، بسبب تــداعــيــات أزمــة كــورونــا وهبوط 

أداء مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
الــقــطــاعــات فـــي األردن، كما  الــعــديــد مـــن  ــــاف أن  وأضـ
هو الحال في بلدان أخــرى، تعرضت لخسائر كبيرة 
وتـــراجـــع نــشــاطــهــا، وبــعــض الــقــطــاعــات مــتــوقــف عن 
الــعــمــل ومــغــلــق بــســبــب اإلجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي 

تستهدف احتواء أزمة كورونا.
وتوقع أن تبقى الشيكات املرتجعة على ارتفاع خال 
النصف األول من العام الحالي، بسبب حالة التباطؤ 

االقــتــصــادي وتــراجــع الـــقـــدرات الــشــرائــيــة وانــخــفــاض 
الطلب على السلع والخدمات.

كما توقع ارتفاع مديونية األفــراد بشكل كبير خال 
العام املاضي لتتجاوز 15 مليار دوالر، ال سيما إثر 
قرار البنك املركزي تأجيل أقساط البنوك لعدة أشهر.
ــي مــحــمــود الــخــرابــشــة، في  ــ وقــــال وزيــــر الـــدولـــة األردنـ
أي  إنــه ال يوجد  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح سابق 
توجه لدى الحكومة إلجــراء تعديات قانونية تلغي 
حــبــس املـــديـــن، بــخــاف مـــا يــشــاع مـــن حـــن إلـــى آخـــر. 
وأضاف أن حبس املتعثرين، كما هو وارد في قانون 
الــعــقــوبــات، هـــو أداة ضــغــط لـــســـداد الـــديـــن الــــذي في 

الدائن  اآلخــريــن، وبــدونــه ال يستطيع  ذمتهم لصالح 
اســـتـــرداد حــقــوقــه. وقــــال إنـــه بــســبــب جــائــحــة كــورونــا 
توقفت املحاكم عن إصدار قرارات بحبس املدين، حيث 
ال تصدر أحكامًا بالسجن في القضايا التي تقل عن 
100 ألف دينار )141 ألف دوالر(، وتقع غالبية املدينن 
ضمن هذه الفئة. وارتفعت خال الفترة األخيرة وتيرة 
قانونية تمنع  األردن إلجــراء تعديات  املطالبات في 
املطالبات  املالية. وتستند  القضايا  في  املدين  حبس 
إلــى املــعــاهــدة الــدولــيــة التي صــادق عليها األردن في 
2006، والـــتـــي بــمــوجــبــهــا ال يــجــوز ســجــن أي إنــســان 

ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد.

2.3 مليار دوالر شيكات مرتجعة في األردن

توقعات النمو في الصين
ض صندوق النقد الدولي 

ّ
خف

الجمعة توقعاته للنمو في الصني 
لعام 2021 بمقدار 0,3 نقطة، 

إلى 7,9 في املائة، وذلك في ظل 
العواقب االقتصادية لتفشي 

كورونا املستجد الذي ما زال 
يلقي بثقله على الطلب املحلي. 

نت الصني التي ظهر فيها 
ّ
وتمك

الفيروس نهاية 2019 من القضاء 
إلى حد كبير على تفشي الوباء 

ل البالد 
ّ
في الربيع. وقد تشك

االقتصاد الرئيسي الوحيد الذي 
يشهد نموًا إيجابيًا في عام 

.2020

تراجع البطالة 
في منطقة اليورو 

أظهر أحدث تقرير ملكتب 
اإلحصاءات األوروبي، صدر 

الجمعة، انخفاضًا طفيفًا بمعدل 
البطالة في منطقة اليورو بنحو 

0.1 في املائة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، مقارنة مع أكتوبر/ تشرين 

األول 2020. ووفقًا للتقرير فإن 
معدل البطالة في منطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة، بلغ 8.2 في 
املائة في نوفمبر، منخفضًا من 

8.3 في املائة في أكتوبر.

تعزيز سوق العمل البريطانية
أظهر مسح شهري لشركات 

تشغيل، الجمعة، أن سوق العمل 
البريطانية تعززت للمرة األولى في 

ثالثة أشهر في ديسمبر/ كانون 
األول، قبل تجدد إجراءات العزل 
العام هذا الشهر، في ظل تنامي 
التوظيف الدائم وارتفاع محدود 
في عدد الوظائف. وقال اتحاد 
شركات التوظيف والتشغيل 

»يرجع االرتفاع بصفة عامة إلى 
زيادة أنشطة األعمال وتحسن ثقة 

السوق، ألسباب من بينها األنباء 
بشأن اللقاح في اآلونة األخيرة«.

تأجيل رسوم أميركية 
على فرنسا

ست الحكومة الفرنسية 
ّ
تنف

الصعداء الجمعة، بعدما أّجلت 
الواليات املتحدة إلى أجل 

غير مسمى فرض رسوم 
جمركية على النبيذ الفرنسي 

ومستحضرات التجميل وسلع 
أخرى. كانت اإلدارة االميركية قد 

قررت فرض تلك الجمارك ردًا 
على ضريبة فرضتها فرنسا 

على كبرى شركات التقنية.

إيطاليا تناقش 
خطة تعاٍف جديدة

اجتمعت األحزاب الحاكمة في 
إيطاليا الجمعة ملناقشة خطة 

جديدة لصرف تمويالت برنامج 
التعافي األوروبي، بعدما أثارت 

املقترحات األولية أزمة داخل 
التحالف. وانعكس الوباء بشكل 
سلبي جدًا على اقتصاد إيطاليا 
التي سجلت عجزًا عامًا بنسبة 
9,4 باملائة في الربع الثالث من 
2020، وفق ما أفادت به وكالة 

اإلحصاء الوطنية الجمعة، بعدما 
كانت في حدود 2,2 باملائة في 

الفترة نفسها من 2019.

أخبار

فورة 
بيتكوين

قفزت بيتكوين ما يزيد عن خمسة في املائة، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد عند 41530 دوالرا، لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة. وصعدت 
بيتكوين نحو ألف في املائة من مستوى منخفض سجلته في مارس/ آذار. وتجاوزت 30 ألف دوالر للمرة األولى في الثاني من يناير/ كانون الثاني بعدما تخطت 
20 ألفًا في 16 ديسمبر/ كانون األول. وعزز تنامي الطلب من املؤسسات والشركات واألفراد ارتفاع بيتكوين، مع تحقيق مكاسب سريعة في عالم يشهد انخفاضا 
شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية. وقال خبراء لدى جيه.بي مورغان إن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل 

إلى 146 ألف دوالر إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

اقتصاد
Saturday 9 January 2021
السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة
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صنعاء ـ محمد راجح

بــتــصــاعــد   2021 الــــعــــام  الـــيـــمـــنـــيـــون  ــتـــح  ــتـ افـ
الــحــرب.  الــتــي ترافقهم منذ بــدايــة  املــشــكــات 
ــاطــــق،  ــنــ ــن املــــــــدن واملــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــرب الــ إذ تــــضــ
خــصــوصــًا الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة، أزمـــة وقــود 
انــخــفــاض مضطرد  ظــل  فــي  تدريجيًا  تشتد 

للمعروض في األسواق.
ــقــــت مــــحــــطــــات الـــتـــعـــبـــئـــة فـــــي صـــنـــعـــاء  ــلــ وأغــ
نفاد  مع  أبوابها  أخــرى  ومناطق  والحديدة 
ــع قــيــام  ــك مـ ــل ذلــ ــود. يـــتـــرافـــق كـ ــوقــ كــمــيــات الــ
ــخ الــبــنــزيــن  الــســلــطــات املــعــنــيــة بــتــرشــيــد ضـ
النخفاض  التجارية  املحطات  إلــى  والــديــزل 

الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة.
ووسط األزمة، ازدهرت السوق السوداء التي 
الوقود  تستحوذ على جــزء كبير من تجارة 
بــســبــب الــــصــــراع الــــدائــــر بـــن طـــرفـــي الــحــرب 
على استيراد املشتقات النفطية. وتضاعفت 
أسعار البنزين في األسواق غير الرسمية مع 
وصــول سعر الصفيحة 20 لترًا إلــى 14 ألف 

ريال منذ مطلع األسبوع، ارتفاعًا من 8 آالف 
ريال، بينما تلتزم محطات التعبئة التجارية 

بالسعر الرسمي الذي يناهز 6 آالف ريال.
ويقول املواطن عمر عبد الواسع، وهو سائق 
شـــاحـــنـــة لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع بــــن املـــحـــافـــظـــات، 
الـــســـوداء لتعبئة  الـــســـوق  إن اعــتــمــاده عــلــى 
احــتــيــاجــاتــه مــن الــبــنــزيــن تــزايــد أخـــيـــرًا، رغــم 
التعبئة  مــع محطات  مقارنة  األســعــار  فـــارق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــرســمــيــة. ويــشــرح لـــ
الكثير من محطات التعبئة الرسمية تعاني 
من عدم توافر الوقود واضطرارغالبيتها إلى 
العمل وانتظار ما سيتم ضخه  التوقف عن 

من شركة النفط العامة على فترات متباعدة 
بــكــمــيــات ضــئــيــلــة يـــتـــم اســـتـــهـــاكـــهـــا بــشــكــل 
ســـريـــع. وتــتــبــع الــجــهــات املــخــتــصــة فـــي هــذه 
لــيــة تقنين وفـــق كــشــوفــات تــوزيــع 

َ
املــنــاطــق ا

يتم فيها تحديد محطات التعبئة التجارية 
املــعــتــمــدة والــعــامــلــة فــي نــطــاق كــل محافظة. 
ويتم ضخ كميات منخفضة تصل إلى نصف 

ما كان معتمد سابقًا.
ــائـــق بـــاص  ــــو سـ ــاء الــــحــــاج، وهـ ــيـ ويــــؤكــــد ضـ
أجرة في صنعاء، أن االعتماد على محطات 
للسائقن،  كثيرًا  مناسب  الرسمية  التعبئة 
لكن ذلك يتطلب رحلة مضنية وشاقة إليجاد 
أليام  واالنتظار  الوقوف  وإال  عاملة،  محطة 
أمام محطة تنتظر حصتها من الوقود لنفاد 

الكمية السابقة لديها.
وتـــؤكـــد شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء 
العاملة في نطاق سيطرة الحوثين، احتجاز 
72 شحنة وقود رغم حصولها على تصاريح 
بعثة التحقق والتفتيش األممية التي تسمح 
لــهــا بــالــوصــول إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة بعدما 

مجموع  أن  إال  جــيــبــوتــي.  فـــي  تفتيشها  تـــم 
الــكــمــيــات الــواصــلــة إلـــى املــيــنــاء واملخصصة 
لاستهاك العام ال يتجاوز 45 في املائة من 
الطبيعي.  الــوضــع  فــي  الفعلية  االحتياجات 
التراكمية  االحتجاز  أيــام  إجمالي  بلغ  فيما 
العام 2020،  الوقود 4598 يومًا خال  لسفن 

مقابل 1846 يومًا خال العام 2019. 
ــى مـــضـــاعـــفـــة غــــرامــــات  ــ الـــــواقـــــع أدى إلــ ــذا  ــ هــ
التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة 
تــقــدر بــحــوالــي 107 مــايــن دوالر، وهـــو ما 
ترتب عنه رفع كلفة املواد االستهاكية، وهو 

ما ضاعف من معاناة املواطنن.
ــار الــــــــذي هـــــز مــــطــــار عــــدن  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وأجـــــبـــــر االنـ
أثناء  الجديدة  اليمنية  الحكومة  واستهدف 
وصــولــهــا إلـــى عـــدن، الــبــنــك املـــركـــزي اليمني 
اتـــــه لــلــمــســتــورديــن فــي  عـــلـــى تـــمـــديـــد إجـــــراء
للمشتقات  االســـتـــيـــراد  احــتــيــاجــات  تــغــطــيــة 
عن سعر  تفضيلي  وبسعر صــرف  النفطية، 
الصرف في السوق املحلية. هــذا األمــر، وفق 
مــراقــبــن، يــعــد مــن األســـبـــاب األســاســيــة إلــى 
جانب عــوامــل أخــرى فــي تجدد أزمــة الوقود 

التي تعاني منها العديد من املدن. 
مـــن جــانــبــهــا، تـــقـــدر شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن خــســائــر 
القطاعات الخدمية والصناعية واإلنتاجية، 
املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة، بــســبــب اســتــمــرار 
 10 بنحو  النفطية  املشتقات  سفن  احــتــجــاز 

مليارات دوالر.
وأوقــــف انــفــجــار عـــدن مــا كـــان يحققه الــريــال 
اليمني من مكاسب في سوق الصرف منذ أن 
إذ يشهد  الجديدة.  الحكومة  اإلعــان عن  تم 
مــوجــة هــبــوط فــي غالبية املـــدن مــع وصــولــه 
ــااًل لــلــدوالر الــواحــد بعدما  إلــى نحو 720 ريـ
ارتفع إلــى أقــل من 660 ريــااًل لــلــدوالر، بينما 
يــشــهــد ســـعـــر صـــرفـــه تــحــســنــًا واضــــحــــًا فــي 
 590 إلــى  ويــصــل  الحوثين  سيطرة  مناطق 

ريااًل للدوالر.
وتــأتــي عــمــلــيــات املــصــارفــة والــتــحــويــل التي 
يجريها البنك املركزي اليمني في عدن وفق 
لــذلــك، حــيــث إن  املــعــتــمــدة  التنظيمية  اآللــيــة 
النفطية تعد من أهم االحتياجات  املشتقات 
اســتــيــرادهــا  والــتــي تمثل تغطية  األســاســيــة 
مستوى كبيرا من الطلب على النقد األجنبي.
ووفـــق مــصــادر مصرفية فــي الــبــنــك املــركــزي 

الــيــمــنــي، فـــإن تــدخــل األخـــيـــر مـــن خـــال هــذه 
اآللـــيـــة يــســتــهــدف تــنــظــيــم الـــعـــرض والــطــلــب 
عــلــى الــعــمــات األجــنــبــيــة فــي ســـوق الــصــرف 
املــــضــــطــــرب، والــــحــــد مــــن عـــشـــوائـــيـــة الــطــلــب 
واملـــضـــاربـــة فـــي أســـعـــار الـــعـــمـــات، وتــوجــيــه 
ــقـــد األجــــنــــبــــي املــــتــــاحــــة لــتــغــطــيــة  ــنـ مــــــــوارد الـ
االحتياجات ذات األولوية للباد، عبر آليات 
مــنــظــمــة ومــائــمــة، وبــمــا يــضــمــن االســتــقــرار 

العام لألسعار.
ويــشــكــو مــواطــنــون فــي مــديــنــة تــعــز مــن غــاء 
متواصل في أسعار املواد الغذائية واألدوية، 
والذي يعد بمثابة هم كبير يؤرقهم كل عام. 
ويؤكد ناصر العريقي، وهو متعهد تجاري 
ــوقـــود الــتــي ال  فـــي مــديــنــة تــعــز، أن أزمـــــات الـ
ــفـــاع تــكــالــيــف النقل  تــنــتــهــي تــســبــبــت فـــي ارتـ
والــتــوزيــع لــلــمــواد الــغــذائــيــة واالســتــهــاكــيــة 
املــوانــئ، وهو  فــي  الشحن  وأجـــور وتكاليف 
الذين  التجار  فواتير  إلــى تضخم  يـــؤدي  مــا 
ــن هــــامــــش ربــــــح يــــعــــوض هـــذه  ــ ــثـــون عـ ــبـــحـ يـ

التكاليف الباهظة.
»العربي الجديد«،  لذا، وفق حديث العريقي لـ
تــنــعــكــس مــجــمــل هـــذه املــتــغــيــرات والــفــواتــيــر 
املتضخمة على الكلفة النهائية للسلع التي 
سنويًا  يعاني  الــذي  املستهلك  أثرها  يلمس 
املــواد الغذائية من دون  من غــاء في أسعار 

وجود أي تحسن ملموس. 
ــتـــم حــظــر  وبـــمـــوجـــب اآللــــيــــة الــتــنــظــيــمــيــة، »يـ
السفن  ودخـــول  النفطية  املشتقات  اســتــيــراد 
بتصريح  إال  املوانئ  إلــى  لشحناتها  الناقلة 
من املكتب الفني التابع للمجلس االقتصادي 
ــلــــى«، يـــصـــدره بــمــوجــب إفـــــادة يمنحها  األعــ
ويرسلها  املــســتــورد  للتاجر  املــركــزي  الــبــنــك 
مــبــاشــرة إلـــى املــكــتــب الــفــنــي. وتتضمن هــذه 
املركزي  البنك  عبر  املصارفة  إشعار  اإلفـــادة 
الشحنة  لقيمة  الخارجي  التحويل  ونموذج 
)السويفت(، إضافة إلى إشعار سداد العوائد 
الرسمية للدولة )جمارك وضرائب وغيرها(، 

عبر البنك املركزي.
ــتـــوردي  ــلـــى مـــسـ ــزي عـ ــ ــركـ ــ ــنـــك املـ ــبـ ويــــشــــدد الـ
مبيعاتهم  قيمة  بتوريد  النفطية  املشتقات 
اليومية أواًل بأول إلى حساباتهم في البنوك 
بتوريدها  بــدورهــا  البنوك  لتقوم  التجارية 
إلى البنك املركزي أسبوعيًا لتتم مصارفتها 

حسب اآللية املتبعة.

اليمنيون يبدأون عامهم الجديد بأزمة وقود

طوابير السيارات أمام إحدى محطات الوقود )محمد حويس/ فرانس برس(

تقارير عربية
محروقات

عدد كبير من المحطات 
أغلق أبوابه مع عدم 

توافر الوقود

تونس ـ إيمان الحامدي

ــع مــنــاخ األعـــمـــال فــي تونس 
ّ
يــتــطــل

إلــــــى االســـــتـــــفـــــادة مـــــن املـــصـــالـــحـــة 
ر 

ّ
تعث مــن  ســنــوات  بعد  الخليجية 

اســتــثــمــارات فـــي الـــبـــاد ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة 
ــيــــة. وتـــــســـــود تــــوقــــعــــات أن  ــيــــاســ وأخــــــــــرى ســ
تـــكـــون لــلــمــصــالــحــة ارتــــــــدادات إيــجــابــيــة على 
ــاء مــشــاريــع  ــيـ ــادة إحـ ــ اقـــتـــصـــاد تـــونـــس مـــع إعــ
ضخمة تنتظر اإلنــجــاز منذ ســنــوات. ويمثل 
الكبرى وصفة عاج  االستثمارات  استقطاب 
البنك  العليل، بحسب  مهمة القتصاد تونس 
 سلطات الباد على املزيد 

ّ
الــذي حث الدولي، 

تعقيدات  األعــمــال وتخفيف  مــنــاخ  تنقية  مــن 
رة للمستثمرين.

ّ
اإلجراءات اإلدارية املنف

وقــال عضو البرملان عن دائــرة العالم العربي 
ماهر مذيوب إن املصالحة الخليجية ستنهي 
ــي تـــونـــس  ــ حــــالــــة االصــــطــــفــــاف الـــســـيـــاســـي فـ
وتــســاعــد فــي تحسن مــنــاخ األعــمــال مــع دول 
التي لها محافظ استثمار مهمة في  الخليج 
»العربي  الــبــاد. وأكــد مــذيــوب، فــي تصريح لـ
أيــــضــــا ســتــطــلــق  املــــصــــالــــحــــة  الـــــجـــــديـــــد«، أن 
تونس  في  الخليجية  االستثمارات  مــبــادرات 
املالية  املؤسسات  وستساعد  قيود،  دون  من 
وصناديق االستثمار على املساهمة أكثر في 

تمويل مشاريع ضخمة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة قــــد تـــعـــاقـــدت 
ــورة 2011  ــ ــ ــنــــوات الــــتــــي ســـبـــقـــت ثـ خـــــال الــــســ
مـــع مــســتــثــمــريــن خــلــيــجــيــن إلنـــجـــاز عــــدد من 
املشاريع الكبرى، على غرار املرفأ املالي لبيت 
التمويل الخليجي باستثمارات تقدر بنحو 5 
مليارات دوالر، وكذلك مشروع مدينة تونس 
»بوخاطر  مجموعة  تنجزه  الـــذي  الــريــاضــيــة 

تونس  ملدينة  البحيرة  بضفاف  اإلمــاراتــيــة« 
باستثمارات حجمها 5 مليارات دوالر، والذي 
ــــى مــنــه، ومــشــروع  شــهــد تــنــفــيــذ املـــراحـــل األولـ
ســمــا دبــــي، الــــذي تــعــطــل تــنــفــيــذه، فــيــمــا تقدر 

استثماراته بـ25 مليار دوالر.
وأشــــــــــــــار املــــــــســــــــؤول عـــــــن وحــــــــــــدة اإلحــــــاطــــــة 
الــنــهــوض  وكــالــة  فــي  األجـــانـــب  باملستثمرين 
بــاالســتــثــمــارات الــخــارجــيــة حــاتــم الــســوســي، 
ــى أن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــتـــل مـــوقـــعـــا  ــارات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة تـــحـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
األجنبية  االســتــثــمــارات  خــريــطــة  فــي  متقدما 
فـــي تـــونـــس، وال ســيــمــا مــنــهــا الــقــطــريــة، الــتــي 
عــودة  السوسي  وربـــط  األولـــى.  املرتبة  تحتل 
تــدفــق االســتــثــمــارات بــرســائــل الــطــمــأنــة التي 
تــلــقــاهــا املــســتــثــمــرون األجـــانـــب، الــذيــن عـــادوا 
لتنفيذ مــشــاريــع جــديــدة أو إحــيــاء املــشــاريــع 
ــا، مـــؤكـــدا غــيــاب  الــتــي ال تــــزال فـــي شــكــل نـــوايـ
أرقــــام رســمــيــة عــن حــجــم نــوايــا االســتــثــمــارات 

الخليجية للمرحلة القادمة. 
وأشــــــار الـــســـوســـي إلــــى أن اســـتـــقـــرار الــوضــع 
الــســيــاســي عــامــل مــهــم جــــدًا فـــي عــــودة تــدفــق 

االستثمارات، الفتًا إلى أن التحسن التدريجي 
ــز املــســتــثــمــريــن أكــثــر 

ّ
لــلــوضــع األمـــنـــي ســيــحــف

للعودة إلى تونس.
وسعت تونس في مخططها اإلنمائي 2016/ 
الــخــلــيــجــيــة  ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ االســ دعـــــم  إلـــــى   2020
وتــحــقــيــق جـــزء مــن الــتــوافــقــات املــبــدئــيــة التي 
جرت مع عدد من أصحاب األعمال الخليجين 

والتونسين حول مشاريع استثمارية.
 
ّ
كما قامت السلطات بمساع دبلوماسية لحث
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون واملـــؤســـســـات املــالــيــة 
والتمويلية للقيام بدور في فتح املجال أمام 
تــنــمــيــة املــصــالــح وإقـــامـــة املــشــاريــع املــشــتــركــة 
ــفـــة حــجــم  الــخــلــيــجــيــة ـ الـــتـــونـــســـيـــة ومـــضـــاعـ
االســتــثــمــار الــخــلــيــجــي. وتــتــصــدر دولــــة قطر 
املــركــز األول مــن حيث تــدفــقــات االســتــثــمــارات 
الــعــربــيــة املــبــاشــرة إلـــى تــونــس وهـــي الثانية 
في  املباشرة  الدولية  االستثمارات  حجم  في 
الــبــاد، بــواقــع 16 فــي املــئــة، حيث تبلغ قيمة 

االستثمارات نحو مليار دوالر.
ورأى الــخــبــيــر االقــتــصــادي خــالــد الـــنـــوري أن 
الضغوط  مــن  ستخفف  الخليجية  املصالحة 
الـــتـــعـــاون  ــانــــت مـــنـــهـــا دول مـــجـــلـــس  ــتــــي عــ الــ
الــخــلــيــجــي والـــتـــي تــســبــبــت فـــي اإلحـــجـــام عن 
االستثمار الخارجي واالكتفاء بإصاح الشأن 
ــلـــي ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــات  ــداخـ االقــــتــــصــــادي الـ
»العربي  الحصار. وقال النوري في تصريح لـ
الخليج  دول  ستعيد  املصالحة  إن  الجديد«، 
الخارج،  في  االستثمارية  إتمام خططها  إلى 
متوقعا أن تكون تونس جزءًا من هذه الخطط 
الــتــي تنفذها الــــدول الــخــارجــيــة عــبــر أذرعــهــا 

املالية، وال سيما صناديق االستثمار. 
واعتبر النوري أن تسوية األوضاع السياسية 
ــاب إلـــى  ــ ــذهــ ــ ــة بــــن دول الـــخـــلـــيـــج والــ ــقـ ــالـ ــعـ الـ
من  كبير  بشكل  صان 

ّ
يقل الشاملة  املصالحة 

ــدول الـــتـــي تـــضـــررت مـــن الــحــصــار  ــ خــســائــر الــ
ويعيدان  والبحرية،  الجوية  املــجــاالت  وغلق 
تــنــشــيــط حـــركـــة الــســلــع. ولـــفـــت إلــــى أن قــطــاع 
الـــتـــصـــديـــر فــــي تـــونـــس ســيــحــقــق االســـتـــفـــادة 
ــودة حــركــة الــطــيــران بـــن مــخــتــلــف دول  مـــن عــ
الخليج، ما يزيد من املبادالت التجارية بينها 

وبن تونس بكلفة أقل.
ستساعد  الخليجية  املــصــالــحــة  إن  قـــال  كـــذا، 
تونس  بن  الفني  التعاون  إحياء  على  أيضا 
وبــلــدان مجلس الــتــعــاون، الــتــي ســتــعــود إلــى 
طلب اليد العاملة التونسية، معتبرا أن توفير 
ــيـــة لــلــتــونــســيــن فــــي دول  ــافـ ــــرص عـــمـــل إضـ فـ

الخليج يعني زيادة في تحويات املغتربن.

الخرطوم ـ هالة حمزة

رحــب خــبــراء ومــســؤولــون ســودانــيــون بــاتــفــاق وزارة املالية 
على  األميركية  الــخــزانــة  وزارة  مــع  االقــتــصــادي  والتخطيط 
السودان  وتمكن  الدولي  للبنك  السودان  متأخرات  تصفية 

من الحصول على ما يفوق املليار دوالر سنويًا. 
وقـــالـــت املـــديـــرة الــســابــقــة إلدارة الـــديـــن الـــخـــارجـــي فـــي بنك 
الــســودان املــركــزي  ليلى عمر بشير لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الــدولــي من املؤسسات  البنك  إن  إذ  االتــفــاق مهم لاقتصاد، 
املالية التي ال تعفي عادة من الديون. وأشارت الى أن تصفية 
لــعــاقــات ثنائية  الـــدولـــي تــمــهــد  الـــســـودان للبنك  مــتــأخــرات 
معه وتفتح الباب للحصول على تمويل ملشاريع في البنى 
أقــل من  قــروض تنموية وبسعر فائدة  التحتية واستقطاب 

واحد في املائة وفترة سداد طويلة األجل.
للمشاريع  قــروض سنوية  على  الــســودان  وتوقعت حصول 
االستراتيجية  الخطط  غياب  انتقدت  أنها  غير  الحكومية، 
وأوضحت  التمويل.  الــى  تحتاج  التي  للمشاريع  الواضحة 
أهمية توصل حكومة السودان إلى مسار مــواز لاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي وبنك التنمية األفريقي للحصول على 

إعفاء كامل من الديون الخارجية.
وقال بيان صادر عن وزارة املالية إن توقيع مذكرة التفاهم 
للبنك  الــســودان  مــتــأخــرات  لــســداد  تمويلية  يوفر تسهيات 
الــدولــي، ما يمكن الــســودان من الحصول على ما يزيد على 

مليار دوالر سنويًا ألول مرة منذ 27 عامًا.
من  تمويل  على  الــســودان  اســتــعــادة حصول  البيان  واعتبر 
املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة خــطــوة مــهــمــة نــحــو اإلعـــفـــاء من 
الـــديـــون واالســـتـــفـــادة مـــن مــنــح املــؤســســة الــدولــيــة للتنمية 

لتمويل مشاريع البني التحتية الكبرى.
ــــوق الـــخـــرطـــوم  ــادي، مـــديـــر سـ ــتــــصــ ــد املـــحـــلـــل االقــ ــ بــــــــدوره، أكـ
أن توصل  الجديد«  »العربي  لـ  الفويل  املالية خالد  لــألوراق 
السودان إلى تصفية ديونه للبنك الدولي يسمح باالقتراض 

ــم  جـــديـــد مـــن الــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد  ــ والـــحـــصـــول عــلــى دعـ
الدولين واملؤسسات املالية العاملية األخرى عقب استعادة 
لــشــروط اإلعــفــاء من  الـــســـودان لعضويته فيها واســتــيــفــائــه 
الــــديــــون. ولـــفـــت إلــــى أن هــــذه الـــخـــطـــوة تــســاعــد عــلــى جــذب 

استثمارات من كبريات الشركات العاملية.
وأشار الفويل إلى ضرورة مراجعة الحكومة القوانن والنظم 
ــــوال لــاســتــفــادة من  وأدوات الــحــوكــمــة ومــحــاربــة غــســل األمـ

التطورات في عاقاتها مع العالم الخارجي.
وأوضــــح املــحــلــل األكــاديــمــي فــي جــامــعــة الــخــرطــوم إبــراهــيــم 
أونور لـ »العربي الجديد« أن االتفاق مع البنك الدولي يعتبر 
نقطة انطاق إلعفائه من الديون الخارجية، مطالبا بضرورة 
سعي الحكومة للحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات 
في  األكــبــر  املــســاهــم  باعتبارها  الــســداد  فــي  التأخير  بسبب 

قفزة حجم الديون الخارجية. 
وأشار تقرير رسمي سابق لــوزارة املالية السودانية إلى أن 
إلــى 60 مليار دوالر، فيما  الخارجية قفزت  الــســودان  ديــون 
دائــنــو الـــســـودان هــم نـــادي بــاريــس بنسبة 37 فــي املــائــة من 
نسبة الدين الكلي، و51 في املائة تمثل مستحقات مؤسسات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، إلـــى جــانــب 14 فــي املــائــة نسبة ديــون 
الــقــطــاع الـــخـــاص. وكــشــف الــتــقــريــر أن املــتــأخــرات املستحقة 
للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دوالر، وملياري 
دوالر أميركي لصندوق النقد الدولي. ووصف نسب الديون 
الخارجية بأنها أعلى من الحدود االسترشادية حيث بلغت 

166 في املائة من إجمالي الناتج املحلي.
ووقــعــت وزارة املــالــيــة والــتــخــطــيــط االقــتــصــادي الــســودانــيــة 
الخميس املاضي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير واالستيراد 
واالستثمارات  الــصــادرات  تمويل  لدعم  )أكــســيــم(  األمــيــركــي 
مذكرة  ونصت  دوالر.  مليار  بقيمة  الــســودان  فــي  األميركية 
الــتــفــاهــم عــلــى ان يــتــم الــتــوافــق بـــن الــجــانــبــن عــلــى تحديد 
املشاريع التي ستمّول عبر البنك في مجاالت البنى التحتية 

والزراعة والطاقة والتعدين واالتصاالت والرعاية الطبية.

تطلع لالستفادة من التمويالت الدولية )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(تطلعات إلعادة تحريك النمو )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

اإلعفاء من الديون يغري السودان

تسعى تونس إلى 
توظيف المصالحة 
الخليجية في زيادة 
االستثمارات في بلد 

يواجه تحديات اقتصادية 
صعبة. ويعّول الخبراء 

على استئناف مشاريع 
ضخمة تم تجميدها

أسهم »المركزي المصري« 
في البورصة

ذكرت الحكومة املصرية في تقرير مراجعة 
صندوق النقد الدولي القتصاد البالد أن 

البنك املركزي استخدم 500 مليون جنيه 
)32.3 مليون دوالر( لشراء أسهم في 
بورصة مصر حتى اآلن من أصل 20 

مليار جنيه مخصصة لدعم سوق األسهم 
بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس 

كورونا.
وكان املركزي املصري قد أعلن في مارس/ 

آذار؛ وقت بدء أزمة فيروس كورونا 
املستجد، عن دعمه لسوق املال بمبلغ 20 

مليار جنيه لشراء أسهم.
وقالت الحكومة ضمن تقرير صندوق النقد 
»اإلجراءات االستثنائية املتخذة لدعم القطاع 
املالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 شاملة 

برنامج البنك املركزي املصري لشراء 
األسهم دون أن تقتصر عليه ستتوقف 

عندما تسمح الظروف«.
وقال الصندوق في امللخص التنفيذي 

للتقرير إن تأثير كوفيد-19 على النمو في 
مصر كان أقل حدة حتى اآلن مما كان 

متوقعًا، إذ إن قوة االستهالك ساهمت في 
تعويض ضعف السياحة واالستثمار.

إيران ترفع صادرات الغاز 
للعراق

أعلن املتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية 
أحمد موسى، الجمعة، أن إيران رفعت 

كميات الغاز املصدرة إلى العراق إلى 5 
ماليني متر مكعب يوميًا. وكانت إيران قد 

ضت في 27 ديسمبر/ كانون األول 
ّ
خف

املاضي كميات الغاز املصدرة للعراق 
بنسبة 40 في املائة بسبب عدم تسديد 

بغداد للديون املستحقة. وأوضح املسؤول 
العراقي أن »حاجة الوزارة من الغاز تصل 

إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا، وأن 
 10 في املائة 

ّ
الكميات املستلمة ال تسد إال

 :
ً
من الحاجة الفعلية للمحطات«. وأفاد قائال

»تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير 
الطاقة اإليراني خالل زيارته األخيرة على 

 أن الوفد اإليراني 
ّ

معاودة دفع الغاز، إال
يحتاج إلى موافقة الحكومة اإليرانية«. وكان 
العراق قد أعلن في يونيو/ حزيران املاضي 

تسديد 400 مليون دوالر إليران كديون 
مستحقة ثمنًا للغاز والطاقة الكهربائية. 

وتقول إيران إن حجم الديون واجبة السداد 
على العراق تبلغ 5 مليارات دوالر.

أخبــار 
      العرب

3.7
هــو  دوالر  ــارات  ــ ــي ــ ــل ــ م
ــوع قـــيـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
التي  الخليجية  االستثمارات 
جرى تنفيذها في تونس 
 2.9 بينها  من   ،2011 منذ 
استثمارها  تم  دوالر  مليار 
ــاع االتــصــاالت  ــط فــي ق
ــب الــقــطــاعــات  ــان ــى ج إلـ

الخدماتية.

مالية عامةمال وأعمال

Saturday 9 January 2021 Saturday 9 January 2021
السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة

تونس تترقب االستثمارات
تعويل على المصالحة الخليجية


