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مصر تلجأ للقروض مجّددًا
بـــــدأت مــصــر تــســويــق ســـنـــدات دوالريـــــــة عــلــى 3 
 منها بالحجم القياسي. 

ٌّ
شرائح، أمس اإلثنني، كل

ويتولى ترتيب الصفقة »سيتي«، و»بنك أبوظبي 
األول«، و»غولدمان ساكس إنترناشونال«، و»إتش.إس.بي.

سي«، و»جيه.بي مورغان«، و»ستاندرد تشارترد«.
وبلغ السعر االسترشادي األولي للسندات )أداة دين( ألجل 
خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات ألجل 
عشر سنوات حوالي 6.25%، وألجل 40 عامًا نحو %7.875، 
للعملية،  املرتبة  البنوك  أحد  عن  الصادرة  الوثيقة  بحسب 

وفقا لرويترز.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة 
كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد األجنبي، 
ــا الــــصــــادرات والـــســـيـــاحـــة. وتــبــلــغ فـــجـــوة الــتــمــويــل  ــرزهــ وأبــ
الــخــارجــي فــي مــصــر خـــال الــســنــة املــالــيــة الــحــالــيــة املنتهية 
مقارنة  مليار دوالر   12.2 يونيو/ حــزيــران 2021، نحو  في 
بـ9.2 مليارات دوالر في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد 

الدولي.
ه برغم التداعيات 

َّ
وقال وزير املالية املصري محمد معيط إن

السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط االقتصادي 
 الحكومة املصرية استطاعت التعامل 

َّ
العاملي واملحلي، إال أن

بــتــوازن مــن خــال تحفيز النشاط االقــتــصــادي مــع الحفاظ 
على مسار الضبط املــالــي مــن خــال االســتــمــرار فــي تحقيق 
فائض أولي خال عام 2019/ 2020 والسيطرة على معدالت 
الت نمو حقيقية  االقــتــراض، وبــالــتــوازي تحقيق مــعــدَّ نمو 
لاقتصاد املصري، ما ساهم في استمرار االتجاه التنازلي 
الت الــديــن كنسبة مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي، فقد  ملـــعـــدَّ
إلــى 87.5% في يونيو/  املــوازنــة  وصلت نسبة ديــن أجهزة 
حزيران 2020 مقارنة بـــ90.2% من الناتج املحلي اإلجمالي 

في يونيو 2019 و108% في يونيو 2017.
ــاف مــعــيــط، خـــال عــرضــه لــتــقــريــر وزارة املــالــيــة أمـــام  ــ وأضـ
 رصــيــد ديــن 

َّ
ــبـــرملـــان(، أمـــس اإلثـــنـــني، إن مــجــلــس الـــنـــواب )الـ

أجــهــزة املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة فــي يــونــيــو 2020 بــلــغ نحو 
5.94 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 6% فقط مقارنة برصيد 
ــق فــي الــعــام الــســابــق، وذلـــك على الــرغــم من 

َّ
املــديــونــيــة املــحــق

ــيـــروس كـــورونـــا  الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة لــجــائــحــة فـ
املــســتــجــد عــلــى الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي واملــحــلــي، ما 

بعة من وزارة املالية 
َّ
يعني نجاح اإلجراءات والسياسات املت

والحكومة املصرية.
ــل الــديــن املــحــلــي اإلجــمــالــي نــحــو 78.3% مــن إجمالي 

ِّ
ويــمــث

رصــيــد املــديــونــيــة، فــي حــني يبلغ الــديــن الــخــارجــي ألجــهــزة 
املديونية، حسب  إجمالي رصيد  مــن   %21.7 نحو  املــوازنــة 

الوزير.
يــن  الــدَّ املــالــيــة عملت على إطــالــة عمر   وزارة 

َّ
أن إلــى  وأشـــار 

إعـــادة  واملــطــلــوب  املستحقة ســنــويــًا،  الــديــون  قيمة  لخفض 
تمويلها.

وقــفــز الــديــن الــخــارجــي ملــصــر بنحو 12.2% خـــال األشــهــر 
ليسجل   ،2020  /2019 املـــالـــي  الـــعـــام  مـــن  األخـــيـــرة  الــثــاثــة 
123.49 مليار دوالر بنهاية يونيو/ حزيران املاضي، مقابل 
آذار السابق عليه، بزيادة  111.29 مليار دوالر في مــارس/ 
بلغت 12.2 مليار دوالر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين 
مليارات   108.699 مستوى  مــن   %14.79 بمعدل  الــخــارجــي 
بــيــانــات رســمــيــة  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019، وفــــق  فـــي  دوالر 

صادرة عن البنك املركزي املصري.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

قياسية  ذرورة  إلــى  »بتكوين«  الرقمية  العملة  قفزت 
جــديــدة، أمــس اإلثــنــني، بعد أيـــام مــن الــتــذبــذب، لتصل 
بــلــغــت نسبتها  بـــزيـــادة  ألـــف دوالر،   44 إلـــى  قــيــمــتــهــا 
14% عن الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه 
شركة تسا األميركية لصناعة السيارات الكهربائية، 
فــي بتكوين،  مــلــيــار دوالر  نــحــو 1.5  اســتــثــمــرت  أنــهــا 
وأنها تتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها 

ومنتجاتها األخرى في املستقبل القريب.
وقالت تسا في إفصاح إن قرار االستثمار في بتكوين 

يأتي في إطار سياستها االستثمارية الواسعة النطاق 
عائداتها  وتعظيم  تــنــويــع  تستهدف  وإنــهــا  كــشــركــة، 
السائلة، مضيفة أنها قد »تستحوذ على أصول رقمية 

وتحتفظ بها من وقت آلخر أو على املدى الطويل«.
ويأتي الصعود القياسي للعملة الرقمية األكثر رواجًا 
في العالم، بعد أن سجلت تذبذبًا يوم الجمعة املاضي، 
في  الزائد  وارتفاعها  التنظيم  املخاوف بشأن  أدت  إذ 
قياسية  مستويات  عــن  تراجعها  إلــى  السابقة  األيـــام 
مرتفعة بلغتها في اآلونة األخيرة. وانخفضت بتكوين 
إلى نحو 32 ألف دوالر نهاية األسبوع املاضي، لتخسر 
حوالي 11% من قيمتها في ذلــك األســبــوع. وسبق أن 

قفزت بتكوين إلــى نحو 42 ألــف دوالر في الثامن من 
يناير/ كانون الثاني املاضي، لتبدأ بعدها في موجة 
الــقــفــزات الكبيرة  تــذبــذب بــني الصعود والــهــبــوط لكن 
ــثـــر لــفــتــًا لـــأنـــظـــار. وارتــفــعــت  فـــي األســـعـــار كـــانـــت األكـ
العملة املشفرة التي ال يقابلها أصول ملموسة، أربعة 

أضعاف خال العام املاضي 2020.
وكـــــان مـــوقـــع »كـــويـــن دســـــك« املــتــخــصــص فـــي أخــبــار 
العمات املشفرة قد ذكر في تقرير له منتصف يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي أن بــنــك غـــولـــدمـــان ســاكــس األمــيــركــي 
يدرس االستثمار في العمات الرقمية، مشيرا إلى أن 
البنك أصــدر طلبًا للحصول على معلومات من العب 

حفظ تشفير واحد على األقل في نهاية العام املاضي.
وسبق أن قــال بنك االستثمار »جيه بي مــورغــان« إن 
عــمــلــة بــتــكــويــن بــــرزت كــمــنــافــس لــلــذهــب، وقـــد يــجــري 
ألف   146 إلــى  مرتفعة تصل  عند مستويات  تــداولــهــا 
دوالر، إذا رســخــت وضــعــهــا كــأصــل اســتــثــمــاري آمــن. 
املتقلبة،  الرقمية  يــؤذن ذلــك بفجر جديد للعملة  وقــد 
بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصورًا على املضاربني 
إلى  املشفرة  العمات  ووصلت  التجزئة.  ومستثمري 
عــامــة فـــارقـــة بــعــد ارتـــفـــاع قيمتها الــســوقــيــة بــمــقــدار 
خمسة أضعاف في العام املاضي، لتتجاوز التريليون 

دوالر بحلول العام الجاري.

ذروة غير مسبوقة لـ»بتكوين«... 44 ألف دوالر للوحدة الرقمية

ال تعاون 
بين هيونداي 

وآبل

أعلنت شركتا هيونداي 
ــوتـــورز،  ــور وكـــيـــا مـ مـــوتـ
ــان تــــشــــكــــان مــعــا  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـ
ــر صــــانــــع  ــ ــبــ ــ ــــس أكــ ــامــ ــ خــ
للسيارات في العالم من 
حــيــث املــبــيــعــات، أنــهــمــا 
تــجــريــان مــحــادثــات  »ال 
مع شركة آبل األميركية، 
ــأن تـــطـــويـــر ســـيـــارة  ــشــ بــ

ذاتية القيادة«.
وقـــالـــت الـــشـــركـــتـــان ذات 
املنشأ الكوري الجنوبي، 
إنــهــمــا تــدرســان تشكيل 
شــــــــراكــــــــة مــــــــع شـــــركـــــات 
أجـــنـــبـــيـــة، فــيــمــا يــتــعــلــق 
الكهربائية  بــالــســيــارات 
ذاتــيــة الــقــيــادة، ولــكــن لم 
يتم اتخاذ أي قرار بعد. 
وقـــــبـــــل يــــــومــــــني، ذكــــــرت 
ــة بــــلــــومــــبــــيــــرغ أن  ــ ــالــ ــ وكــ
شركة آبل للتكنولوجيا 
أجـــــــــرت مـــــحـــــادثـــــات مــع 
ــا حـــول  ــيــ هــــيــــونــــداي وكــ
ســـيـــارة كــهــربــائــيــة، لكن 
ــات تــــوقــــفــــت  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ

مؤخرًا.
إلـــــى  األخـــــــــبـــــــــار  وأدت 
ــفـــاض قــيــمــة أســهــم  انـــخـ
هـــيـــونـــداي بــنــســبــة %6، 
ــذلــــك تــــراجــــعــــت أســهــم  كــ
خال   ،%13 بنسبة  كيا 
تعامات بورصة كوريا 
الــجــنــوبــيــة، أمـــــس، وفــق 

وكالة يونهاب.

صعود أرباح »سوفت بنك«
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  سون،  ماسايوشي  تباهى 
التابع  رؤية  صندوق  باستثمارات  بنك«،  »سوفت 
للمجموعة بعد تعافيه من خسارة ليحقق 844 مليار 
ين )8 مليارات دوالر( ربحا في الربع الثالث من العام 2020. 
واألرباح المسجلة تعد بمثابة تغير جذري عندما أجبرت 
عثرات كبيرة، مثل االكتتاب العام األولي الفاشل لشركة 
بيع  »وي وورك« وجائحة فيروس كورونا، سون على 
االستثمارية.  إمبراطوريته  االستقرار في  لتحقيق  أصول 
وقال سون في مؤتمر صحافي في طوكيو، وفق 
رويترز، بعد أن أعلنت الشركة أحدث نتائجها، إن »رؤيتنا 
رؤية،  صندوق  استثمارات  ووصلت  قط«.  تتغير  لم 

استثمارا قيمتها  إلى 82  البالغ حجمه 100 مليار دوالر، 
دوالر.  مليار   76.3 شراء  بسعر  مقارنة  دوالر،  مليار   90
مليار   20.4 قدرها  إجمالية  مكاسب  الصندوق  وسجل 

دوالر منذ إنشائه.

إعادة فتح المتاجر في النمسا
وصالونات  المتاجر  فتح  النمسا  في  السلطات  أعادت 
اإلغالق  بعد  والمدارس،  والمتاحف  الشعر  تصفيف 
الثالث للبالد، لكن المخاوف ال تزال قائمة بشأن معدالت 
كورونا.   فيروس  من  جديدة  أنواع  وانتشار  اإلصابة 
فاألشخاص الذين يذهبون إلى صالونات تصفيف الشعر 
بحاجة إلى إظهار نتيجة اختبار سالبة ال تزيد فترتها عن 

ارتداء  الزبائن  على  يتعين  للمتاجر،  وبالنسبة  ساعة.   48
أقنعة واقية كاملة بدًال من أغطية الوجه المصنوعة 
مغلقة،  والفنادق  المطاعم  تزال  وال  القماش.  من 

وتقول السلطات إنها لن تفتح أبوابها هذا الشهر.

انخفاض مؤشر اإلنتاج الصناعي الماليزي
خالل  انخفاضًا  الماليزي  الصناعي  اإلنتاج  مؤشر  سجل 
كثير  بتراجع  متأثرا   ،2019 بعام  مقارنة  الماضي،  العام 
عن  صادرة  لبيانات  ووفقًا  الصناعية.  القطاعات  من 
التعدين  قطاع  سجل  أمس،  الماليزية،  اإلحصاء  إدارة 
قطاع  تراجع  كما   ،2020 خالل   %9.7 بنسبة  تراجعًا 

الكهرباء 3.7% والتصنيع بنسبة %2.7.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يقولون إن األرقام ال تكذب، وأن 
الرقم شفاف ويعبر بدقة عن 

العمليات الحسابية، وال يعرف 
املبالغة والعواطف، صحيح أنه 

ربما يحدث خالف حول تفسير 
األرقام كما الخالف حول كل 

شيء، لكن الرقم رقم صحيح في 
النهاية، وهو أقرب إلى لغة املصالح 

واملال والبزنس، وما يحدث في 
عالم التجارة واالقتصاد وحركة 

السفن والبضائع بني الدول قد 
يخالف كلية ما يدور على السطح 

من معارك سياسية وتهديدات 
قد تصل إلى حد التلويح بالحرب 

وربما خوضها.
هناك نماذج كثيرة على ذلك، 

حروب سياسية في العلن، 
ومصالح تجارية وصفقات 

في السر، وأكبر دليل على ذلك 
هو العالقة املعقدة بني طهران 

وأبوظبي، ففي الوقت الذي تناصب 
فيه اإلمارات إيران العداء الشديد 

نجد أن العالقات االقتصادية 
واملالية والتجارية نشطة جدًا 

بني البلدين، وأن اإلمارات ثاني 
أكبر شريك تجاري إليران خالل 

العامني املاضيني.
وفي الوقت الذي كان الغرب 

يحاول فيه خنق طهران اقتصاديًا 
وماليًا كانت األموال اإليرانية 

تعرف طريقها إلى الخارج عبر 
البنوك وشركات الصرافة ومراكز 

األفشور في دبي.
بل إن الدول العربية التي تناصب 
معظمها طهران العداء بلغ حجم 

التبادل التجاري بينها وبني إيران 
22 مليار دوالر في العام الفارسي 
املاضي املنتهي في مارس 2020.

نفس السيناريو يتكرر مع تركيا، 
ففي الوقت الذي زاد فيه التوتر 

بني أنقرة وواشنطن ووصل إلى 
حد إعالن ترامب الحرب على 
االقتصاد التركي في 2018، 

كانت التجارة تنساب بسهولة 
بني البلدين، بل تتجاوز 25 مليار 

دوالر، في نفس العام، وهناك خطة 
لرفع الرقم إلى 100 مليار دوالر.

وفي الوقت الذي تشتد فيه 
الخالفات بني تركيا من جهة 

وفرنسا وأملانيا من جهة 
أخرى، كانت البضائع التركية 

تعرف طريقها ألسواق البلدين 
اللذين احتال مرتبة متقدمة بني 

مستوردي الصادرات التركية 
حسب أرقام أمس.

ورغم التوتر والخالفات السياسية 
املعروفة بني مصر وتركيا على 

خلفية ملفات عدة منها ليبيا 
وشرق املتوسط وسورية وغيرها 
نجد أن حجم التبادل التجاري بني 
البلدين شهد نموا مضطردا خالل 

السنوات املاضية. ووفق األرقام 
فإنه في أول تسعة أشهر من 

2019 بلغ الحجم نحو 4.6 مليارات 
دوالر، وهو نفس الرقم الذي سجله 

خالل 2018 بأكمله.
تنطبق هذه املعادلة على العالقات 

التجارية بني كل من الصني 
والواليات املتحدة، الصني والهند، 

تركيا والسعودية، تركيا وروسيا، 
روسيا واالتحاد األوربي، وغيرها.

املصالح تتصالح، وإذا حضر الرقم 
واملال حضرت معهما لغة العقل 
واملنطق، وتغلبت تلك اللغة على 

التهديدات.

األرقام ال تكذب 
وال تتجمل
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)األناضول(



1011
اقتصاد

الخرطوم ــ هالة حمزة

دفــعــت املــضــاربــات الــحــادة سعر 
صـــــــرف الــــــــــــدوالر نــــحــــو صـــعـــود 
ــــد أمـــــــــام الـــجـــنـــيـــه  ــــديـ ــيــــاســــي جـ قــ
الـــســـودانـــي املــــــــأزوم، مــنــذ بـــدايـــة األســـبـــوع 
الـــجـــاري، األمـــر الـــذي انــعــكــس ســريــعــا على 
أسعار مختلف السلع في األسواق لتسجل 
ــــدة، بـــعـــد أن حــجــب  ــديـ ــ ــزات جـ ــفــ ــا قــ ــ ــــدورهـ بـ
ــن املــنــتــجــات  ــعـــديـــد مــ ــار الـ مــنــتــجــون وتــــجــ

لتحقيق مكاسب أكبر.
والمـــــس ســعــر الـــــــدوالر فـــي الـــســـوق الــحــرة 
مــســتــوى 400 جــنــيــه، أمـــس االثــنــن، مقابل 
نحو 368 جنيها يوم الجمعة املاضي، فيما 
تتسع هوة األسعار بن السوقن الرسمية 
والسوداء، حيث ُيثبت بنك السودان املركزي 
سعر صرف العملة األميركية عند نحو 55 

جنيها.
وأضحت العمالت األجنبية مالذ الكثيرين 
من أصحاب املدخرات للحفاظ على أموالهم 
 عن لجوء املستوردين إلى 

ً
من التآكل، فضال

الــســوق الـــســـوداء لتوفير الــســيــولــة الــالزمــة 
ألنشطتهم، ما يعزز من املضاربات الجارية.
»العربي  وقال متعاملون في سوق العملة لـ

الــدوالر  األخير لسعر  االرتفاع  إن  الجديد« 
إلــى تزايد الطلب عليه، وخاصة في  يرجع 
ظـــل شــــّح املــــعــــروض، مــتــوقــعــن مـــزيـــدًا من 
االرتـــفـــاع خـــالل األيــــام املــقــبــلــة، فــي ظــل عــدم 
االســـتـــقـــرار الــــذي تــشــهــده الـــبـــالد سياسيا 

واقتصاديا.
الــســودانــي بأكثر مــن %50  وانــهــار الجنيه 
منذ بداية العام الجاري في السوق الحرة، 
إذ استهل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وفــق رصــد 
ــــدوالر.  ــلـ ــ لـ ــو 262 جـــنـــيـــهـــا  ــد نـــحـ ــنـ ــام عـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــون نـــــدرة فـــي الـــعـــديـــد من  ويــشــكــو مـــواطـ
الــســلــع بــــاألســــواق، وحـــجـــب تـــجـــار الــكــثــيــر 
ــام األخــيــرة لتحقيق  مــن املــنــتــجــات فــي األيــ
أكــد مسؤول في إحدى  أكبر، فيما  مكاسب 
ــر اســـمـــه،  ــ ــدم ذكـ ــ شــــركــــات األغــــذيــــة فـــضـــل عـ
املــصــانــع، ليس فقط في  الكثير مــن  تــوقــف 
األغـــذيـــة، بــل فــي قــطــاعــات أخـــرى عــن البيع 
الستمرار تدني قيمة الجنيه مقابل الدوالر، 
مشيرًا إلى عدم قدرة املنتجن على تسعير 
ــفـــاع الــعــمــلــة األمــيــركــيــة  مــنــتــجــاتــهــم مـــع ارتـ

وزيادة أسعار السلع والخدمات كافة.
االقتصادية  السياسات  مصرفيون  وحّمل 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــســــؤولــــيــــة تـــــهـــــاوي الــعــمــلــة 
الــســودان في  السلطات على بنك  واعــتــمــاد 
تمويل عجز املوازنة، بينما رفض مسؤولو 
ــاالت  ــــي اتــــصــ الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي الـــتـــعـــلـــيـــق فـ

»العربي الجديد«.   لـ
ــورة،  ــ ــو شــ ــ ــد الــــرحــــمــــن أبــ ــبـ وقـــــــال مـــحـــمـــد عـ
 »انــهــيــار 

ّ
املـــديـــر الــســابــق ألحـــد الــبــنــوك، إن

لــهــذا املــســتــوى أمـــر حتمي فــي ظل  الجنيه 
الــعــجــز الــكــبــيــر فــي مـــوازنـــة الـــدولـــة ولــجــوء 
الحكومة إلى تمويل العجز من خالل البنك 
املركزي، األمر الذي يؤدي إلى زيادة عرض 
ــاع األســــعــــار وتــــراجــــع قيمة  ــفــ الـــنـــقـــود وارتــ
العملة، وال سيما فــي ظــل تــدنــي اإلنــتــاج«. 
وأضـــاف أبــو شـــورة: »الــحــكــومــة االنتقالية 
فـــي مــقــعــد املــتــفــرج ملـــا يــحــدث لــلــجــنــيــه، وال 
تتدخل ملنع انــهــيــاره«، مشيرًا إلــى ضــرورة 

تشجيع االستثمار في ما تسمى »شهادات 
شهامة« االدخارية وزيادة ربحيتها لجذب 
مدخرات املواطنن إلنعاش الجنيه، وزيادة 
الـــــصـــــادرات وإعــــــــادة حــصــيــلــة الــــصــــادرات 

السودان 
انهيار غير مسبوق 

للجنيه والتجار 
يحجبون السلع

صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم )فرانس برس(

هوت العملة السودانية 
إلى معدالت غير 

مسبوقة في تاريخها، 
وسط مضاربات حادة 
في السوق السوداء، 

ما أشعل أسعار مختلف 
السلع، بينما التزمت 

السلطات الصمت

%50
خــســر الــجــنــيــه الــســودانــي 
قيمته  من   %50 من  أكثر 
الجاري  الــعــام  بــدايــة  منذ 
وفق  الحرة،  السوق  في 
إذ  الجديد«،  لـ»العربي  رصد 
الثاني  يناير/كانون  استهل 
نــحــو 262  الــمــاضــي عــنــد 

جنيها للدوالر.

مال وناس
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الكويت ـ أحمد الزعبي

الكويت  فــي  الصغيرة  املــشــروعــات  تتزايد ضغوط أصــحــاب 
ضــد الـــقـــرار الــحــكــومــي األخــيــر بــوقــف الــعــديــد مــن األنــشــطــة 
انتشار فيروس كورونا،  كليا وجزئيا ملواجهة  االقتصادية 
حــيــث دشـــن رافـــضـــون لــلــقــرار حــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــن نــغــلــق«، بــيــنــمــا طـــالـــب رئــيــس  ــم »لــ االجــتــمــاعــي تــحــت اســ
مجلس األمة )البرملان( مرزوق الغانم، الحكومة بإعادة بحث 

قرار اإلغالق، لتداعياته على أصحاب املشروعات.
وبدأت السلطات الكويتية، مساء األحد، تنفيذ قرار مجلس 
الــوزراء الصادر يوم األربعاء املاضي، بشأن تدابير جديدة 
ملواجهة كورونا، تضمنت وقف االحتفاالت وتأجير القاعات 
والخيام والتجمعات، بما فيها املرتبطة باألعياد الوطنية، 
مع وقف العمل باألندية الصحية ومحال العناية الشخصية.
كما تقرر تنفيذ غلق جزئي لكافة األنشطة التجارية، اعتبارًا 
مــن الــثــامــنــة مــســاًء إلـــى الــخــامــســة فــجــرًا ملـــدة شــهــر. ومثلها 
ستغلق صاالت استقبال املطاعم في التوقيت نفسه، على أن 
باإلضافة  والتوصيل،  الخارجية  الطلبات  بخدمات  ُيكتفى 

إلى وقف دخول غير الكويتين إلى الدولة ملدة أسبوعن.
الشمري، وهو مواطن كويتي مالك لصالون  وقــال سليمان 
حالقة في منطقة الساملية في محافظة حولي، شرق العاصمة 
الكويت، إن فترة اإلغالق السابقة تسببت في خسائر كبيرة، 
مشيرا إلى أن لديه أربعة عمال في الصالون يدفع رواتبهم 
شــهــريــا بــاإلضــافــة إلـــى اإليــجــار الــشــهــري الـــذي تبلغ قيمته 
2200 دينار واملصروفات األخــرى. وأضــاف الشمري ملراسل 
ــــالق األخـــيـــر ســيــدفــعــه إلــى  ــرار اإلغـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن قــ

تجميد عمله وتسريح العمالة لديه.
ــي، نـــظـــم املــــئــــات مــــن أصــــحــــاب املـــشـــروعـــات  ــاضــ والـــســـبـــت املــ
الصغيرة وقفة احتجاجية أمام مجلس األمة اعتراضا على 
الخسائر  عن  بتعويضهم  الحكومة  مطالبن  اإلغـــالق،  قــرار 

التي يتكبدونها. وفي أعقاب ذلــك، قال رئيس مجلس األمة 
مـــرزوق الــغــانــم، فــي تدوينة على »تــويــتــر«، إنــه »اجتمع مع 
ممثلي تحالف رواد األعمال واملشروعات الصغيرة املتضررة، 
الذين شرحوا األضــرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خالل 

الفترة املقبلة جراء القرارات الحكومية األخيرة«.
الــــوزراء، بشكل واضـــح، بالوقف  وأضـــاف أنــه طالب مجلس 
الــفــوري لــإجــراءات التي تمس هــذا القطاع، »ملــا لــه مــن آثــار 
الــســوء على  أســريــة واجتماعية ومــالــيــة واقــتــصــاديــة بالغة 

أصحاب تلك املشاريع الصغيرة«.
فــي مركز  البحوث  املــزيــنــي، مدير وحــدة  العزيز  ووفــق عبد 
الـــكـــويـــت الــــدولــــي لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــة )مـــســـتـــقـــل(، فــإن 
الــخــســائــر املــتــوقــعــة لـــقـــرارات وقـــف األنــشــطــة الــتــجــاريــة كليا 
الخطوة  واصــفــا  شهريا،  دوالر  املليار  تتجاوز  قــد  وجزئيا 
بالكارثية والتي ستؤدي إلى املزيد من التدهور خالل الفترة 
املقبلة. وقال املزيني، في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
إن هــنــاك أكــثــر مــن 1460 كــويــتــيــا مــن أصــحــاب املــشــروعــات 
الــصــغــيــرة أعــلــنــوا وقــــف أنــشــطــتــهــم خــــالل الــفــتــرة الــســابــقــة 
إلى  املاضي، 2020، الفتا  العام  األعمال خــالل  نتيجة توقف 
ألــف مواطن من  الــقــرارات الجديدة ستطاول أكثر من 11  أن 

أصحاب الشركات واملشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأضــــــاف أن إجـــمـــالـــي خــســائــر األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة بسبب 
تداعيات جائحة كــورونــا بلغ مــا يقرب مــن 14 مليار دوالر 
خالل العام املاضي، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للزيادة خالل 
عــام 2021 فــي حــال استمرت الحكومة فــي فــرض املــزيــد من 
القيود واإلجراءات املشددة. وقال أستاذ االقتصاد في جامعة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الهاجري،  محمد  الدكتور  الكويت، 
العديد من األزمات نجمت عن اإلغالق السابق، أهمها تراكم 
الديوان على املواطنن، فضال عن مئات القضايا في املحاكم 
ــداد اإليـــجـــارات أو  ملــالحــقــة املــواطــنــن الــذيــن تخلفوا عــن سـ

رواتب املوظفن، وغيرها من األمور.

قرارات الغلق السابقة تسببت بخسائر كبيرة للمشروعات )األناضول(

الكويت: أصحاب المشاريع ضد اإلغالق
اتفاق للتنقيب عن النفط 

في ُعمان
أعلنت وزارة الطاقة الُعمانية توقيع اتفاقية 

جديدة للتنقيب عن النفط وتقاسم 
اإلنتاج مع شركة »مجان إنرجي« املحلية 

في منطقة امتياز تبلغ مساحتها 282 
كيلومترًا مربعًا. وذكرت الوزارة في بيان، 
أمس اإلثنني، أن االتفاقية تنص على التزام 

الشركة خالل فترة االتفاقية على إجراء 
الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية 
لحقل »حبحب« )جنوب البالد(، الذي 

يعد من أكبر الحقول في السلطنة، 
ويمتلك احتياطات ضخمة. وأفاد البيان 

بأن »مجان إنرجي« بالشراكة مع 
متخصصني صينني، ستأخذ فترة ما 
بني 3 إلى 5 سنوات لتجربة تكنولوجيا 

جديدة لإلنتاج من هذا الحقل الذي يمتاز 
بوجود نفط ثقيل وعميق جدًا. وتعتبر 
سلطنة عمان مصدرًا متواضعًا للنفط، 
وغير عضو في منظمة الدول املصدرة 

للبترول )أوبك(، لكنها مشاركة في 
اتفاق خفض اإلنتاج ملا يعرف بتحالف 
»أوبك+«، الذي يضم الدول األعضاء في 

املنظمة ومنتجني كبار من خارجها على 
رأسهم روسيا. وحسب أحدث بيانات، 

سجل إنتاج السلطنة من النفط الخام نحو 
722.4 ألف برميل يوميًا خالل ديسمبر/ 

كانون األول املاضي.

تراجع بورصة قطر
تراجع املؤشر العام لبورصة قطر في ختام 

تعامالت أمس، االثنني، بنسبة %0.46، 
خاسرًا نحو 48 نقطة، ليغلق عند مستوى 
10445 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية 
لألسهم املقيدة إلى 603.32 مليارات ريال 

)165.74 مليار دوالر(، مقابل 606.83 
مليارات ريال في الجلسة السابقة، وفق 
بيانات السوق التي أوردتها وكالة األنباء 

القطرية )قنا(.

األردن: انخفاض حاد ألسعار 
المنتجين الزراعيين 

انخفضت أسعار املنتجني الزراعيني في 
األردن بشكل حاد على أساس شهري في 

ديسمبر/ كانون األول املاضي، مسجلة 
93.4 نقطة، مقابل 137.6 نقطة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني، بهبوط بلغت نسبته %32.2، 

وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة 
اإلحصاءات العامة الحكومية، أمس االثنني.

أخبــار 
      العرب

أعمال

صنعاء ـ محمد راجح

أضــحــت تــجــارة الــتــجــزئــة الــالعــب الرئيسي 
فــي قــطــاع األعـــمـــال بــالــيــمــن، بــعــدمــا شهدت 
الــعــديــد مــن املــؤســســات والــشــركــات الكبرى 
انــحــســارًا فـــي ظـــل تــعــدد الــجــبــايــات بسبب 
ــة الـــقـــطـــاع  ــلــــى أنــــشــــطــ ــلــــب عــ ــغــ الــــــحــــــرب. ويــ
الخاص الطابع الخدمي، حيث تصل نسبة 
املنشآت الخدمية إلى 89.5%، مقابل %10.5 
أنشطة  تــضــم  والــتــي  اإلنــتــاجــيــة،  للمنشآت 
التحويلية  والــصــنــاعــات  والــصــيــد  الـــزراعـــة 
واالســــتــــخــــراجــــيــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء. ويـــكـــشـــف 
تــقــريــر حــديــث صــــادر عــن قــطــاع الـــدراســـات 
والتوقعات االقتصادية )حكومي(، حصلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مـــنـــه، عن 
ــة عــلــى  ــزئـ ــتـــجـ ــاع تــــجــــارة الـ ــواذ قــــطــ ــحــ ــتــ اســ
40% مــن إجــمــالــي مــنــشــآت األعـــمـــال، تليها 
املــنــشــآت األخــــرى، مــثــل الــخــيــاطــة واملــالبــس 
وغيرها بنحو 11.8%، ثم الصحية %10.8، 

بــنــحــو 8.9%، والــتــعــلــيــم  الــجــمــلــة  وتـــجـــارة 
الصناعات  قــطــاع  نسبة  تبلغ  فيما   ،%5.9
التحويلية حوالي 5.8%، وخدمات األعمال 
الــخــاصــة  ــة  األنـــشـــطـ تـــركـــز  ــع  ويــــرجــ  .%4.4
فـــي الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة إلـــى كـــون أغلبها 
مــنــشــآت صــغــيــرة جــــدًا وبــنــســبــة تــصــل إلــى 
وعلى  الخاصة.  املنشآت  إجمالي  مــن   %80
املتوسطة  املنشآت  تتركز  املــنــاطــق،  أســـاس 
والكبيرة في العاصمة صنعاء بنحو %41، 
تــلــيــهــا مــحــافــظــة عــــدن 22%، وحــضــرمــوت 
18%، ثــم محافظة تعز 8%، وهــو مــا يشير 
ــواذ املـــحـــافـــظـــات األربــــــــع عــلــى  ــحــ ــتــ ــى اســ ــ إلــ
املتوسطة  املنشآت  إجمالي  مــن   %81 نحو 
قطاع  ويــؤكــد  اليمن.  فــي  العاملة  والكبيرة 
تكبده خسائر  اليمن  فــي  الــخــاص  األعــمــال 
اقــتــصــاديــة كبيرة جـــراء الــصــراع الــدائــر في 
الـــبـــالد، ومـــا رافــــق ذلـــك مــن قــيــود مــفــروضــة 
ــارة وتــحــويــل  ــجــ ــتــ عـــلـــى حـــركـــة األفـــــــــراد والــ
األمــــــوال نـــظـــًرا لــكــبــر مــســاهــمــتــه فـــي مجمل 

الطيار،  حسن  أحمد  االقتصادية.  األنشطة 
مــســؤول االتــصــال واإلعــــالم فــي غــرفــة أمانة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، 
يــقــول إنــه »رغـــم األضــــرار والــخــســائــر، إال أن 
 عـــن واجـــبـــه في 

َّ
الــقــطــاع الـــخـــاص لـــم يــتــخــل

تــعــزيــز الــصــمــود االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي 
واإلنساني في جميع املناطق  اليمنية، إلى 
ظروف  في  والخدمات  السلع  توفير  جانب 
صعبة وقــاســيــة، وهــو مــا كــان لــه دور كبير 
في تقليل فجوة األمــن الغذائي في البالد«. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــثـــة لـ ــار، فــــي حـــديـ ــيــ ــطــ ــيـــر الــ ويـــشـ

الضريبي  االزدواج  إلــى خــطــورة  الــجــديــد«، 
والجمركي، الذي تسبب في تفكك الشركات 
منها  الكثير  وإقـــدام  التجارية  واملؤسسات 
على بيع أصولها وإفــالس عدد من التجار 
ــال، الـــذيـــن ال يــحــصــلــون على  ــمـ ــال األعـ ــ ورجـ
بــضــائــعــهــم وســلــعــهــم بـــعـــد وصـــولـــهـــا إلـــى 
املــنــافــذ الــيــمــنــيــة إال بــعــد عـــدة أشــهــر ودفـــع 
ــراف مــتــعــددة.  ــ ــاوات ألطــ ــإتــ مــبــالــغ طــائــلــة كــ
وتــســبــب تـــراجـــع دخــــل الــيــمــنــيــن وتــجــزئــة 
عمليات تـــداول السلع فــي تغير الــســوق، إذ 
ــواد  أصــبــح الــتــركــيــز عــلــى تــــداول الــســلــع واملـ
الــغــذائــيــة واالســتــهــالكــيــة الـــضـــروريـــة، التي 
ــــدت عــمــلــيــات الـــحـــصـــول عــلــيــهــا تـــتـــم عــن  غـ
طريق التجزئة، فبداًل من شــراء كيس سكر 
)50 كيلوغراما( أصبح يشترى بالكيلوغرام 
ــا يـــقـــاس كـــذلـــك عــلــى بقية  ــو مـ ــد، وهــ ــواحــ الــ
السلع األساسية. هذا األمر دفع العديد من 
الكبيرة  خصوصا  والــشــركــات،  املــؤســســات 
واملــتــوســطــة، إلـــى مـــغـــادرة الــيــمــن والــهــجــرة 
إلــــى الــــخــــارج، إذ يــــؤدي اســـتـــمـــرار الــصــراع 
السياسية  التسوية  مــســار  وبـــطء  والــحــرب 
القطاعات ونزوح  إلى مفاقمة أوضــاع هذه 
املــزيــد مــن األعــمــال واالســتــثــمــارات املحلية 
إلى الخارج، وفق التقرير الحكومي. وتشير 
قطاع  تقرير  ذكرها  التي  التقديرات  بعض 
الــــدراســــات والـــتـــوقـــعـــات االقـــتـــصـــاديـــة، إلــى 
التي  املباشرة  وغير  املباشرة  الخسائر  أن 
لــحــقــت بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص، خـــصـــوصـــا فــي 
الــســنــوات الــثــالث األولــــى مــن الــحــرب، جــراء 
توقف النشاط االقتصادي للقطاع بصورة 
تــراوح بن 25  كلية أو جزئية في منشآته، 

و27 مليار دوالر.
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــقـــطـــاعـــي، تـــبـــن أن قــطــاع 
تــجــارة الجملة واملــطــاعــم والــفــنــادق كــان له 
وبنسبة  الخسائر  تلك  من  األكبر  النصيب 
تــصــل إلــــى نــحــو 18%، يــلــيــه قـــطـــاع الــنــقــل 
ــاالت بــنــســبــة 16%، ثم  والــتــخــزيــن واالتــــصــ
والتمويل   ،%11.5 والتشييد  البناء  قــطــاع 
والتأمن والعقارات بحوالي 9.6%، والزراعة 
 .%8 التحويلية  الصناعة  ثم   ،%9 والصيد 
األمنية واملالية والتقلبات  العقبات  ومثلث 
الــصــرف وتـــدهـــور قيمة العملة  فــي أســعــار 
املــحــلــيــة وزيـــــــادة كــلــفــة املــــدخــــالت والــفــاقــد 
فــي الطلب وفــقــدان قــاعــدة املستهلكن أبــرز 
ت 

ّ
ــتـــي لــحــقــت بــمــنــشــا أســــبــــاب الـــخـــســـائـــر الـ

القطاع الخاص وانكماش نشاط الكثير من 
شركاته ومؤسساته.

وساهم الصراع والحرب في قيام العديد من 
الشركات بتقليص أيام وساعات العمل لديها 
العمالة  مــن  كبير  جــزء  بتسريح  قيامها  أو 
لديها، باألخص في السنوات األولى للحرب، 
حــيــث انــخــفــض حــجــم املــشــتــغــلــن فـــي قــطــاع 
الــزراعــة بما يــقــارب 50%، وقــطــاع الخدمات 
بــنــســبــة 8%. وتــشــمــل األضــــــرار والــخــســائــر 
البنى  تدمير  الخاص  بالقطاع  لحقت  التي 
ــزاء واســـعـــة من  ــ الــتــحــتــيــة األســاســيــة فـــي أجـ
البالد، بما في ذلك الطرق والجسور واملنافذ 
البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى زيادة 
املفروضة وازدواجيتها، مثل  املالية  األعباء 
ــن الـــرســـوم  الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك، فــضــال عـ
التي  القانونية  غير  ــاوات  واإلتـ واملدفوعات 
السلع  عــبــور  الــخــاص عند  الــقــطــاع  يدفعها 
والـــشـــاحـــنـــات بـــن املـــــدن الــيــمــنــيــة. وتــخــلــت 
الدولة في اليمن عن دورها في توفير بعض 
بها،  مناطة  كانت  التي  الرئيسية  الخدمات 
وهـــو مــا جــعــل الــقــطــاع الــخــاص يــقــوم بهذا 
الدور في توفير خدمات رئيسية، مثل الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، إضــافــة إلـــى الــــدور الــــذي لعبه 
الخدمات االجتماعية  العديد من  في تقديم 
واملساعدات اإلنسانية والصحية واإلغاثية. 
الــقــواس،  الباحث االقــتــصــادي منير  ويــؤكــد 
»العربي الجديد«، أن الحرب فرضت تغييرا  لـ
جــذريــا فــي بيئة ممارسة األعــمــال، وهــو ما 
يتطلب تكيف القطاع الخاص مع التغييرات 
التي  الصغيرة،  املنشآت  سيما  ال  الــطــارئــة، 

أضحت املهيمنة على القطاع الخاص.
ــــواس أن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقــ ــ ويــــــــرى الــ
الــعــوامــل أصــبــح لــزامــا على الــتــجــار ورجــال 
القيام  قبل  اتباعها  واملستثمرين  األعــمــال 
معرفة حجم  مثل  محافظة،  أي  في  بأعمال 
اقتصاد املحافظة والبنية التحتية واملوارد 
البشرية واملوقع الجغرافي وحجم األضرار 
التي تعرضت لها بسبب الحرب والصراع. 
ــــل هــــــذه الـــصـــعـــوبـــات  ــــي ظـ ويـــضـــيـــف أنــــــه فـ
ــزال  ــائـــر والـــــحـــــرب، ال تــ واألضــــــــــرار والـــخـــسـ
هناك دورة أمـــوال مــزدهــرة تــدور فــي قطاع 
األعمال اليمني بالنظر إلى طابعه التجاري 
توجهاته  ومحدودية  سنوات  منذ  الربحي 
االســتــثــمــاريــة فــي املــشــاريــع الــكــبــيــرة ســوى 

بنسبة بسيطة للغاية.

الصراع يفكك شركات اليمن... وتجار التجزئة يربحون

)Getty( الصراع فرض أنماطًا اقتصادية واستهالكية جديدة في اليمن

تقارير عربية
موارد

80% من منشآت 
القطاع الخدمي 

صغيرة جدًا

للدولة ومراقبة االستيراد وخفض اإلنفاق 
الحكومي وإيقاف تمويل عجز املوازنة من 

بنك السودان.
الله،  املصرفي مصطفى عبد  املحلل  ووفــق 

ــإن انـــهـــيـــار الــجــنــيــه حـــصـــل بــفــعــل غــيــاب  ــ فـ
ــــذي تـــرتـــب عــنــه عجز  االنـــضـــبـــاط املـــالـــي، الـ
تــجــاوز 184 مليار جنيه فــي مــوازنــة العام 
املــاضــي 2020، مــشــيــرًا إلـــى أن مــن املــتــوقــع 

زيــادة العجز، وال سيما أن الحكومة قدرت 
اإليــــرادات فــي مــوازنــة الــعــام الــجــاري بنحو 
ــلـــيـــار جـــنـــيـــه، غــالــبــيــتــهــا مــــن املــنــح  938 مـ

وإيرادات في خانة التوقعات.
ــام ألحـــــد املـــصـــارف  ــعــ ــر الــ ــديــ واســـتـــبـــعـــد املــ
الكبرى في العاصمة الخرطوم، في تصريح 
قريب  انتعاش  الجديد«، حــدوث  »العربي  لـ
لقيمة العملة الوطنية، ما لم تتجه الحكومة 
العام لكونه  اإلنــفــاق  إلــى خفض  االنتقالية 
من القطاعات األكثر طلبا للدوالر بالسوق، 

ما يرفع أسعاره إلى املستويات الحالية.
ــــذر الــــصــــعــــوبــــات املــــالــــيــــة واملــعــيــشــيــة  ــنـ ــ وتـ
الحالية ألغلب السكان بتفجر موجة غضب 
جــــديــــدة، بــيــنــمــا كـــانـــت الـــعـــديـــد مـــن أحــيــاء 
كانون  يناير/  نهاية  شهدت  قــد  الخرطوم 
الــثــانــي املــاضــي، احــتــجــاجــات متفرقة على 
غــــالء الــســلــع الـــضـــروريـــة ونـــدرتـــهـــا، حيث 
يــعــانــي الــســودانــيــون، مــنــذ أشــهــر مــن نــدرة 
فــي الخبز والــوقــود والــــدواء وغـــاز الطهو، 
ــار الــســلــع  ــعــ ــي أســ وزيـــــــــادة شـــبـــه يـــومـــيـــة فــ
واللحوم،  واأللــبــان  السكر  مثل  الــضــروريــة 
بــســبــب تـــدهـــور قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 

مقابل العمالت األجنبية.
وقفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية 
جــديــدة على أســـاس ســنــوي فــي ديسمبر/ 
 %269.33  

ً
مــســجــال املـــاضـــي،  األول  كـــانـــون 

الثاني،  تشرين  نوفمبر/  في   %254 مقابل 
ــادرة عــن الــجــهــاز املــركــزي  وفـــق بــيــانــات صــ

لإحصاء منتصف الشهر املاضي.
»الــعــربــي الــجــديــد« تــســارع  وأظــهــر رصـــد لـــ
وتيرة ارتفاع التضخم السنوي منذ بداية 
العام املاضي، حيث بلغ في يناير/ كانون 
أن يسجل  قــبــل   %64.2 نــحــو  الــثــانــي 2020 

قفزات متتالية دون توقف.
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سادت حالة من التفاؤل األسواق 
الـــعـــاملـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار 
طــرح مــزيــد مــن لــقــاحــات كــورونــا، 
من  بالعديد  لإلصابات  الهبوطي  واالتــجــاه 
الــدول وأبــرزهــا الــواليــات املتحدة األميركية. 
ــواق األســهــم والــنــفــط واملــعــادن  واتــجــهــت أســ
النفيسة نحو االرتــفــاع، أمس اإلثنني، وسط 
توقعات بتحقيق مزيد من املكاسب في حال 
استمرار موجة التعافي من فيروس كورونا 

في العديد من دول العالم، ومنها أميركا. 
ــد مــراقــبــون أن تــواصــل حــمــات التلقيح  وأكـ
ــقـــة لـــــدى املــســتــثــمــريــن  ــثـ أشـــــــاع حــــالــــة مــــن الـ
فـــــي مـــخـــتـــلـــف املــــــجــــــاالت بـــــعـــــودة األنـــشـــطـــة 
خال  الطبيعية  معدالتها  إلــى  االقتصادية 
الفترات املقبلة، ما أدى إلى تحريك األسواق 
ــالــــة  فـــــي االتــــــجــــــاه اإليـــــجـــــابـــــي. وحــــســــب وكــ

النفور  مقياس  تراجع  األميركية،  بلومبيرغ 
أدنـــى مستوياته  إلــى  العاملية  املــخــاطــرة  مــن 
منذ تفشي الوباء ألول مرة في العام املاضي. 
بلغ عدد  أمــس،  ووفقًا ألحــدث اإلحصائيات 
ــا عــلــى مــســتــوى  املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـ

العالم 106.19 مايني شخص. وتم تسجيل 
إصــابــات بــالــفــيــروس فــي أكــثــر مــن 210 دول 
ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة 

في الصني في ديسمبر/ كانون األول 2019.

انتعاش األسهم
ــيــــة واألســيــويــة  شــهــدت الـــبـــورصـــات األوروبــ
ــفـــاؤل املــســتــثــمــريــن  صـــعـــودا الفـــتـــًا فـــي ظـــل تـ
ــا. وقــفــزت األســهــم  بــتــراجــع إصـــابـــات كـــورونـ
الــيــابــانــيــة، أمــــس االثـــنـــني، لــيــبــلــغ املـــؤشـــران 
نيكي القياسي وتوبكس األوسع نطاقا أعلى 
نتائج  رفعت  إذ  عــامــا،   30 فــي  مستوياتهما 
قوية ثقة املستثمرين حيال تعافي االقتصاد 

من الجائحة. 
وقفز مؤشر نيكي 2.12 باملئة إلى 29388.50 
نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/ 
آب 1990، في حني تقدم مؤشر توبكس 1.75 
املــســتــوى  نـــقـــطـــة،   1923.95 مــســجــا  بـــاملـــئـــة 
األعلى منذ يونيو/ حزيران 1991. رفع ذلك 
املدرجة  للشركات  السوقية  القيمة  إجمالي 
بــالــســوق الــرئــيــســيــة لــبــورصــة طــوكــيــو إلــى 
مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين )6.75 

تريليونات دوالر(، وفقا للبورصة.
ــال مـــديـــر اســتــثــمــارات  ــذا الـــســـيـــاق، قــ وفــــي هــ
ــــدي ســــويــــس لــأنــشــطــة  ــريـ ــ الــــيــــابــــان لــــــدى كـ
املصرفية الخاصة سويتشيرو ماتسوموتو: 
ــــي ظــــل تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات وتــــراجــــع عـــدد  »فـ
إصــابــات كــوفــيــد-19 الــيــومــيــة، فـــإن توقعات 

األسواق تتفاءل 
بلقاحات كورونا

توقعات بعودة 
الطلب على 
األلماس إلى 

مستويات ما قبل 
الجائحة )أنجيال 

فايس/فرانس برس(

االرتفاع،  نحو  النفيسة  والمعادن  والنفط  األسهم  أسواق  اتجهت 
المكاسب في حال  مزيد من  بتحقيق  توقعات  اإلثنين، وسط  أمس 
العديد من دول  تراجع اإلصابات بفيروس كورونا في  استمرار موجة 

العالم، ومنها الواليات المتحدة

ارتفاع سعر برميل 
نفط برنت إلى أكثر 

من 60 دوالرًا

مظاهرات تطالب
 بزيادة رواتب الموظفين 

والمعلمين

أكثر من 15 مليار 
دوالر تتدفق إلى تركيا 

منذ نوفمبر

انتعاش 
األسهم والنفط 
واأللماس وسط 

تراجع اإلصابات

الحكومة تستهدف جذب مزيد من االستثمارات إلنعاش االقتصاد )Getty(أسواق أفغانستان تعاني من الغالء )فرانس برس(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــانـــي، خــــال الــفــتــرة  ــغـ ــا يــشــغــل الــــشــــارع األفـ مـ
أسابيع بني  منذ  املتواصل  الخاف  األخيرة، 
الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان، بـــشـــأن مــيــزانــيــة الــعــام 
الـــجـــديـــد. وكــــان تــأيــيــد رئــيــس الـــبـــرملـــان، مير 
ــال األعـــمـــال  ــ ــد كـــبـــار رجـ رحـــمـــن رحـــمـــانـــي، أحــ
فــي الـــبـــاد، تشكيل حــكــومــة مــؤقــتــة مــن أجــل 
القشة  إلــى حل مع طالبان، بمثابة  الــوصــول 

التي قصمت ظهر البعير.
وصادق املجلس الــوزاري على ميزانية العام 
الـــجـــديـــد، بـــعـــد أن رفـــضـــهـــا الـــبـــرملـــان مــرتــني 
بحجة فقدان التعادل في رواتب املوظفني في 

الحكومة وعدم رفع مرتبات املعلمني.
وقــالــت الــرئــاســة األفــغــانــيــة، فــي بــيــان لها في 
4 فــبــرايــر، إن املــجــلــس الـــــوزاري الـــذي تــرأســه 
الـــرئـــيـــس أشـــــرف غــنــي صـــــادق عــلــى مــســودة 
وزارة  أجــرت  أن  بعد  الجديد،  للعام  امليزانية 
املالية فيها بعض التعديات، مؤكدا أن القائم 
بأعمال وزير املالية، محمد خالد باينده، قدم 
املسودة الثالثة للميزانية أمام املجلس، وقّدم 
ــتـــراحـــات مـــن أجــــل تــرضــيــة  ــــدوره اقـ ــيـــر بــ األخـ
الــبــرملــان، مــؤكــدا أن فــي املـــســـودة األخـــيـــرة تم 
حــذف مــشــروع املــائــدة لعامة األفــغــان، والتي 
مـــن خــالــهــا كـــانـــت تــعــتــزم الــحــكــومــة تــوزيــع 

مساعدات الحياة األولية على املواطنني.
ــال الــنــاطــق بــاســم وزارة املــالــيــة، فــريــد  كــمــا قـ
نوخت، في مؤتمر صحافي عقد قبل أيام، أن 
الــوزارة أجــرت تعديات في مسودة امليزانية 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، وأنـــهـــا ســتــقــدم لــلــبــرملــان مــرة 

اسطنبول ـ العربي الجديد

تــخــطــط الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــــى جــــذب مــزيــد 
رؤوس  منح  عبر  األجنبية  االستثمارات  مــن 
ــة. ودعـــت  ــعــ األمـــــــوال مـــزايـــا وتــســهــيــات واســ
وزيــــرة الــتــجــارة الــتــركــيــة، روهـــصـــار بــكــجــان، 
»املناطق  إلــى  للتوجه  األجــانــب  املستثمرين 
الحرة املتخصصة« كوجهة مرتقبة للسيولة 
األجــنــبــيــة وتــحــقــيــق عـــوائـــد مــرتــفــعــة. وتــركــز 
ــة  ــ ــتـــخـــصـــصـــة، عـــلـــى رزمـ ــرة املـ ــ ــحـ ــ ــاطــــق الـ ــنــ املــ
القطاعات  فــي  قــنــوات االستثمار  مــن  واســعــة 
االبتكار  أبــرزهــا قطاعي  عــاملــيــا،  األكــثــر طلبا 

واالستثمارات املوجهة نحو التكنولوجيا.
وقالت بكجان، وفق »األناضول«، إن وزارتها 
ــاطــــق الـــحـــرة  ــنــ ــــوذج املــ ــمـ ــ تـــخـــطـــط لـــتـــعـــمـــيـــم نـ
املتخصصة الذي جرى تطبيقه ألول مرة في 
قطاع البرمجيات واملعلوماتية، على قطاعات 
ــطـــورة وذات  ــتـ ــــرى تــتــعــلــق بــالــتــقــنــيــات املـ أخــ
الــقــيــمــة املــضــافــة الــعــالــيــة.  وأضـــافـــت: »تركيا 
تــتــمــيــز بــكــونــهــا طـــرفـــا فـــي اتــفــاقــيــة االتـــحـــاد 

الــجــمــركــي مــع االتــحــاد األوروبـــــي، ومكانتها 
الــلــوجــســتــيــة املــمــيــزة، وامــتــاكــهــا أيـــد عاملة 
مــؤهــلــة مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، ومـــزايـــا تــنــافــســيــة 
ــتــــاج والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تـــتـــوافـــق مع  فـــي اإلنــ
تركيا  األوروبــــي«. وتحولت  االتــحــاد  معايير 
خــــال الــعــقــديــن املـــاضـــيـــني، إلــــى مـــركـــز عــاملــي 
لــاســتــثــمــارات األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة، ألســبــاب 
األيــدي  ووفـــرة  الــجــغــرافــي  بموقعها  مرتبطة 
الــعــامــلــة، والـــحـــوافـــز والــتــشــريــعــات الــجــاذبــة. 
وهـــدفـــت أنـــقـــرة مــنــذ مــطــلــع األلــفــيــة الــجــديــدة 
إلـــى الــتــحــول ملـــورد اســتــراتــيــجــي فــي الــعــالــم.. 
االستثمار  بيئة  لتحسني  املــبــذولــة  »الــجــهــود 
ــبـــاد تـــتـــســـارع بــشــكــل مــلــحــوظ بفضل  فـــي الـ

الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا مــجــلــس الــتــنــســيــق«، 
ــرة الــتــركــيــة. وتــابــعــت: »تــقــدمــت  حــســب الـــوزيـ
تركيا خال السنوات املاضية 27 مرتبة على 
ــال« الــتــابــع  ــمــ مـــؤشـــر »ســهــولــة مــمــارســة األعــ
املــرتــبــة 33 على مستوى  إلــى  الــدولــي،  للبنك 
الــعــالــم«. وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، تــدفــق إلى 
إلى  أضيفت  دوالر  مليار   15 مــن  أكــثــر  تركيا 
الــثــانــي، حني  تشرين  نوفمبر/  منذ  األصـــول 
ــان  ــ وعـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
بـــإصـــاحـــات كـــبـــيـــرة، وقـــــام بــتــعــيــني مــحــافــظ 
جـــديـــد لــلــبــنــك املــــركــــزي.  وأصــــــدرت الــرئــاســة 
ــــت ســـــابـــــق، قـــــــــــرارات لـــدعـــم  ــ الــــتــــركــــيــــة فـــــي وقـ
االســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر 
واملشاريع ذات القيمة املضافة العالية وقطاع 
ــارات الـــتـــي تـــركـــز عــلــى  ــمــ ــثــ ــتــ االبــــتــــكــــار واالســ
التكنولوجيا وقطاع البرمجيات واملعلومات. 
ــــي تـــركـــيـــا حـــالـــيـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  وتـــــتـــــوزع فـ
املناطق الحرة املتخصصة، توفر من خالها 
وزارة التجارة التركية الدعم املادي في مجال 
الــتــوظــيــف ومــصــاريــف اإليـــجـــارات للشركات 
العاملة في القطاعات آنفة الــذكــر.  ولــم تغفل 
التي  إلــى األنشطة  التركية، اإلشـــارة  الــوزيــرة 
ــل الــتــرويــج  تــجــريــهــا وزارة الـــتـــجـــارة مـــن أجــ
الــخــارج  فــي  لتركيا  االستثمارية  لإلمكانات 
ــورة املــنــتــج الــتــركــي حــول  ودعـــم وتــحــســني صـ
ــي، قـــال  ــ ــاضــ ــ ــطــــس/ آب املــ ــي أغــــســ ــ الــــعــــالــــم. فـ
ــاعــــدة عــاملــيــة  أردوغــــــــــان: »ســنــجــعــل تـــركـــيـــا قــ
لإلنتاج والتكنولوجيا.. وتأسيس عهد جديد 

في التكنولوجيا التنافسية بالباد«.
الــتــركــيــة، مفاوضات  الــتــجــارة  وتــجــري وزارة 
مع الدول واملناطق املختلفة إلقامة اتفاقيات 
ثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة األطــــــــراف، لــتــعــزيــز قــطــاع 
الــصــادرات  املتخصصة. وحــقــقــت  الـــصـــادرات 
الــتــركــيــة زيـــــادة بــنــســبــة 2.5% خـــال يــنــايــر/ 
بــيــنــايــر 2020.  الــثــانــي 2021، مــقــارنــة  كــانــون 
األتــراك«،  وحسب بيانات »مجلس املصدرين 
اإلثنني، بلغ إجمالي الصادرات خال الشهر، 

15 مليارا و48 مليون دوالر.

أخــــرى فــي الــقــريــب الــعــاجــل. بــيــد أن مــســؤوال 
الـــكـــشـــف عــن  املــــالــــيــــة، فـــضـــل عـــــدم  فــــي وزارة 
»إجــراء  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  هويته، 
التعديات وفق مطالب البرملان ال يمكن. نعم، 
أجــريــت، ال سيما بخصوص  تعديات  هناك 
للرئاسة  واملخصصة  االحتياطية  املــيــزانــيــة 
والــــــــوزارات، لــكــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــادل في 
الرواتب هذا ال يمكن إجراؤه، ما يشير إلى أن 

الجدل قد يستمر«.
على الضفة األخرى، يبدو أن البرملان مصمم 
على املضي قدما فــي رفــض مــشــروع املــوازنــة 
الـــجـــديـــدة، رغــــم أن مــوقــفــه أصــبــح هــشــا بعد 
وقــــوع خـــافـــات بـــني أعـــضـــائـــه، بــســبــب إعـــان 
رئيس البرملان تأييده لفكرة الحكومة املؤقتة 
التي تحل محل حكومة الرئيس أشرف غني، 

ألجل التصالح مع طالبان.
وفـــي الـــرابـــع مــن الــشــهــر الـــجـــاري، قـــال رئيس 
إن  البرملان،  أمــام جلسة  له  البرملان، في كلمة 
العدالة  لتأمني  تسعى  التشريعية  املــؤســســة 
بـــني األطـــيـــاف املــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــاد. لــقــد ظلم 
ينتظرون  وهـــم  واملــوظــفــني  املعلمني  الــســابــق 
الحكومة  متهما  رواتــبــهــم،  رفـــع  يــتــم  أن  اآلن 
بخلق االنــشــقــاقــات بــني أعــضــاء الــبــرملــان بدل 

تلبية املطالب.
كما قال في الجلسة نفسها عضو البرملان، 
وهـــو مــســؤول املــبــاحــثــات بــشــأن املــيــزانــيــة، 
ا مــن املشكلة  سيد عظيم كــبــرزانــي، أن جــزء
أن بعضها  إذ  الــدولــيــة،  املــؤســســات  شكلته 
ــفـــني بــــالــــدوالر،  تـــدفـــع رواتـــــــب مـــئـــات املـــوظـ
اآلخــرون يحصلون عليها  املوظفون  بينما 

ــــؤدي إلــــى فــقــدان  بــالــعــمــلــة األفـــغـــانـــيـــة، مـــا يـ
الــتــعــادل، ملوحا إلــى أن الــبــرملــان يخصص 
لجنة للحديث مع تلك املؤسسات. وثمة من 
يرى أن السبب األساسي وراء رفض البرملان 
لــلــمــيــزانــيــة هــــو ســـلـــب الـــحـــكـــومـــة مــشــاريــع 
الوقود من يد رئيس البرملان ونجله، أجمل 
رحماني، حيث إن شركات تابعة لهما كانت 
توفر الوقود للقوات املسلحة، وكانا يأخذان 
الحكومة  اآلن  الــدولــيــة.  الـــقـــوات  مــن  ثمنها 
ــــي  ــــوزارتـ ــعــــت ذلــــــك ضـــمـــن املــــيــــزانــــيــــة لـ وضــ
الدفاع والداخلية، ما يعني أن تلك املشاريع 

ستخرج من يد هؤالء.
وتــعــلــيــقــا عــلــى انــقــســامــات الــبــرملــان والــجــدل 
مـــع الــحــكــومــة حــــول املـــيـــزانـــيـــة، يـــقـــول أســتــاذ 
الدراسات االقتصادية في جامعة سام، عبد 
»العربي الجديد«، إن هناك حا  الله صادق، لـ
الحكومة  تخفض  أن  وهـــو  للقضية،  وســطــا 
ــــب كــبــار املــســؤولــني، وتــرفــع  مــصــاريــف ورواتـ
يرى  لكنه  واملــوظــفــني،  املعلمني  رواتـــب  قليا 
البرملان لن يستمر في موقفه بعد إحداث  أن 

شرخ بداخله.
وتوزعت آراء الشارع األفغاني حيال القضية، 
فــي مختلف مناطق  مــظــاهــرات  حيث ســيــرت 
الباد شاركت فيه أعــداد كبيرة من املوظفني 
واملــعــلــمــني، تــأيــيــدا ملــوقــف الــبــرملــان، مطالبني 
إيــاه باملضي قدما إلــى األمــام واإلصـــرار على 
املــــوقــــف. يـــقـــول املــعــلــم ذيــــن الـــلـــه خـــــان، الـــذي 
يتقاضى راتبا قدره 9 آالف أفغاني، )الدوالر = 
»العربي الجديد«، إن عدم  نحو 77 أفغاني( لـ
التعادل في مرتبات املعلمني واملوظفني ضيم 
في حق الطبقة الفقيرة، وما يقوم به البرملان 

أمر نشيد به ونقّدره.
ــاشـــط األفـــغـــانـــي  ــنـ عـــكـــس هـــــذا الـــــــــرأي، قـــــال الـ
نـــور الــلــه زيــــرك، إن قــضــيــة مــرتــبــات املعلمني 
واملــوظــفــني مــســّيــســة، وإن رحــمــانــي وأعــضــاء 
مـــن الـــبـــرملـــان ال يـــرغـــبـــون فـــي مــصــالــح فــقــراء 
الباد واملعلمني واملوظفني، ولكنهم يرفضون 
امليزانية بسبب التغيرات في مشاريع الوقود.

تركيا: مزايا لالستثمارات األجنبيةأفغانستان: تصاعد الخالفات حول الميزانية

عـــــودة األوضـــــــاع الــطــبــيــعــيــة فـــي االقــتــصــاد 
تــتــزايــد«. وحــســب بــلــومــبــيــرغ، ارتــفــع مؤشر 
ا 

ً
تــوبــكــس بــأكــثــر مــن 6% هـــذا الـــعـــام، متفوق

على املؤشرات األميركية والعاملية، وساعده 
الــدوريــة وسط  األســهــم  التركيز على  جزئًيا 

آمال بإعادة فتح االقتصاد.
ــال كــبــيــر مـــديـــري الــصــنــاديــق فـــي إحـــدى  ــ وقـ
»مع ظهور  فوجيوارا:  ناوكي  هو  الشركات، 
أكــثــر مــن نصف النتائج، فــإن أكــثــر مــن %68 
من الشركات في توبكس تجاوزت التوقعات، 

فــي فــرانــكــفــورت مــقــابــل 4.9 مــلــيــارات يــورو 
املؤشر  وصعد  نقدا.  دوالر(  مليارات   5.90(
بعد  بـــاملـــئـــة،   0.4 األوروبـــــــي   600 ســتــوكــس 
مــكــاســب بــلــغــت 3.5 بــاملــئــة خــــال األســبــوع 
املاضي. واستهلت األسواق العاملية األسبوع 
ــقـــوة، بــيــنــمــا يـــرقـــب املــســتــثــمــرون  الـــجـــاري بـ
ــيـــد-19  حـــزمـــة اإلغــــاثــــة األمـــيـــركـــيـــة مــــن كـــوفـ
والتي  دوالر  تريليون   1.9 قيمتها  البالغة 
الشهر.  أن يقرها املشرعون هذا  املتوقع  من 
ويضغط الرئيس األمــيــركــي جــو بــايــدن من 

بلومبيرغ«.  جمعتها  الــتــي  للبيانات  ــا 
ً
وفــق

كما ارتــفــعــت األســهــم األوروبـــيـــة، أمـــس، بعد 
تــحــقــيــق أفـــضـــل مــكــاســبــهــا األســـبـــوعـــيـــة في 
ــززت ديــــالــــوج  ــ ــ نـــحـــو ثــــاثــــة أشــــهــــر، حـــيـــث عـ
ألشباه املوصات قطاع التكنولوجيا، بينما 
تواصلت اآلمال حيال تعاف اقتصادي أسرع 

على خلفية التوزيع العاملي للقاحات. 
وقــالــت ريــنــيــســاس إلــكــتــرونــيــكــس وديــالــوج 
إنهما اتفقتا على أن يشتري صانع الرقائق 
الــيــابــانــي شــركــة تصميم الــرقــائــق املــدرجــة 

أجل إجراء ضخم لإلغاثة االقتصادية بقيمة 
1.9 تريليون دوالر، ما أثار تعليقات بعض 
املــراقــبــني، مثل وزيـــر الــخــزانــة الــســابــق الري 
ــول حــجــم الــحــزمــة  ــاءل حــ ــرز، الـــــذي تـــسـ ــمـ سـ

ومخاطر التضخم، وفقا لبلومبيرغ.

ارتفاع أسعار النفط
ــفـــاؤل بـــني املــســتــثــمــريــن  ــتـ انــعــكــســت حـــالـــة الـ
عـــلـــى أســـــــواق الــــذهــــب األســــــــود، إذ ارتــفــعــت 
الــعــقــود اآلجــلــة لنفط بــرنــت فـــوق 60 دوالرا 

للبرميل، أمس، للمرة األولــى منذ نحو عام، 
في ظل تراجع اإلصابات بكورونا، ما ينبئ 
إلى  باإلضافة  االقتصادية،  األنشطة  بزيادة 
االســتــعــداد ملــزيــد مــن الــتــحــفــيــزات األميركية 
التي ترفع حالة انتعاش املعنويات بالسوق، 
بــعــد نــجــاح مــجــلــس الــشــيــوخ األمــيــركــي في 

تمرير قرار امليزانية.
ــبـــوع  وتــــوقــــع بـــنـــك غـــولـــدمـــان ســــاكــــس، األسـ
املــاضــي، بلوغ سعر برميل برنت 65 دوالرا 
ــام الـــجـــاري،  ــعـ بــحــلــول الــنــصــف األول مـــن الـ

بسبب تراجع معروض الخام عامليا.
أمــس مستوى  الخام  النفط  والمست أسعار 
عــام،  أعلى مستوى خــال  لبرنت،  60 دوالرا 
مع ظهور مؤشرات النتعاش الطلب، والشتاء 
ــا مــنــذ أســابــيــع.  ــ ــبـــارد الــــذي يــضــرب أوروبــ الـ
وتلقت األسعار دفعة قوية مطلع الشهر، مع 
تنفيذ السعودية خفضا طوعيا في اإلنتاج، 
حتى  يستمر  يوميا،  برميل  مليون  بمقدار 

نهاية مارس/ آذار املقبل.
في  للنفط  أكبر مصدر  السعودية،  وتعهدت 
العالم، بتخفيض اإلنتاج في فبراير/ شباط، 
إنتاج من  أي فائض  آذار، لتجنب  ومـــارس/ 
دول أوبـــك أو دول الــحــلــفــاء، ويــأتــي هـــذا في 
أعقاب ما تعرض له الطلب العاملي من ضربة 
لإلغاق  الحكومية  اإلجــــراءات  بسبب  قــويــة 

لوقف تفشي كورونا.

األلماس والذهب
تــوقــع تــقــريــر مــولــه مــركــز أنــتــويــرب الــعــاملــي 
لــــأملــــاس، أن يــتــعــافــى الــطــلــب عــلــى الــُحــلــي 
املــصــنــعــة مــن األحـــجـــار الــكــريــمــة لــيــعــود إلــى 
مستويات ما قبل الجائحة بني 2022 و2024، 
التقرير  الــصــني. وقــال  انتعاش ستقوده  فــي 
الذي أعدته مجموعة باين لاستشارات، إن 
وفقا  سيختلف  األملـــاس  على  الطلب  تعافي 
لسياسات اإلغاق الشامل والدعم الحكومي 
التحول  التجار من  أي مــدى سيتمكن  وإلــى 
إلــــى الــبــيــع عــبــر اإلنـــتـــرنـــت. وأشـــــار الــتــقــريــر 
إلى أن قطاع األملــاس كان يعاني بالفعل من 
تــفــاقــمــت بسبب  لــكــنــهــا  قــبــل 2020  ضـــغـــوط 

الجائحة، غير أنه في وضع جيد للتعافي.
الذهب،  أسعار  ارتفعت  نفسه،  السياق  وفــي 
أمس، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف 
األمــيــركــيــة اآلمــــال حــيــال مــزيــد مــن التحفيز 
املالي وضغطت على الدوالر، وإن كان ارتفاع 
الــخــزانــة قـــد حـــد مـــن مكاسب  عـــوائـــد أدوات 
املـــعـــدن. وصـــعـــدت عــقــود الـــذهـــب األمــيــركــيــة 
اآلجلة 0.1 باملئة في التعامات املبكرة، أمس.

أظهرت بيانات، أمس االثنين، استقرار الناتج الصناعي األلماني في شهر 
الشاملة  اإلغالقات  قيود  ظل  في  الماضي،  األول  كانون  ديسمبر/ 
ما  كوفيد-19،  جائحة  الحتواء  والخارج  الداخل  في  المفروضة 
التحويلية  الصناعات  قطاع  كبح 
أكبر  فــي  للتصدير  الموجهة 
اقتصاد أوروبي. يأتي ذلك عقب 
الشهر  في  بالمئة   1.5 بنسبة  نمو 
الثاني(،  تشرين  )نوفمبر/  السابق 
وفقا لألرقام الصادرة عن مكتب 
االتــحــادي. وتوقع  اإلحــصــاءات 
ــرز زيــادة  ــت ــه روي اســتــطــالع أجــرت

نسبتها 0.3 بالمئة.

استقرار الناتج الصناعي األلماني

استثمارات

خالفات حول الرواتب 
ومخصصات الوقود 
والرئاسة في مشروع 

الميزانية الجديدة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

التحسن الذي تشهده الليرة التركية على مدار الشهرين املاضيني، 
التركي،  بالشأن  املعنيني  الكثيرين  لتساؤالت  للنظر، ومثير  الفت 
تركيا،  في  املقيمني  العربية  وغير  العربية  الجاليات  ألفــراد  ســواء 
تأتيهم  التي  التحويالت  عبر  بالدوالر  دخولهم  على  ويتحصلون 
من الخارج، أو أولئك املستثمرين الذي يتعاملون مع تركيا، سواء 

كانوا مستوردين أو مستثمرين داخل البالد.
الجميع يعيد حساباته، ما بني الربح والخسارة، فمن باعوا الدوالر 
أو  عــقــارات  واشــتــروا   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  قبل 
ذهبا، يتجهزون للبيع اآلن ليجنوا أرباح ما قاموا به من استثمار، 
وهناك من يعضون األصابع من الغيظ، ألنهم احتفظوا بمدخراتهم 
بالدوالر، وهم يشهدون تراجعه أمام الليرة، ويحسبون ما ُمنوا به 

من خسائر نتيجة احتفاظهم بالعملة األميركية حتى اآلن.
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 2020، كـــان مــتــوســط ســعــر الـــدوالر 
ــــدوالر يــوم 5 فــبــرايــر/ شباط  ال لــيــرات، إال أن سعر  بــحــدود 7.40 
الليرة  بـــأن تشهد  تــوقــعــات  وثــمــة  لـــيـــرات،  نــحــو 7.09  بــلــغ   ،2021
يتوقع  البعض  أن  القادمة، حتى  الفترة  التحسن خــالل  من  املزيد 
الــدوالر حتى تصل إلى 6.5 ليرات  أن يستمر تحسن الليرة أمــام 

للدوالر، بنهاية النصف األول من 2021.

حالة إرباك
الــدوالر وغيره من العمالت  على الرغم من أن تحسن الليرة أمــام 
الصعبة، يعكس حالة من اإليجابية تجاه االقتصاد التركي، إال أن 
حالة التذبذب الحاصلة في سعر صرف الليرة، أوجــدت حالة من 
الحيرة لدى املتعاملني في الشأن االقتصادي، سواء من املحليني أو 
األجانب. فإن املستوردين للسلع التركية، بال شك، سوف يعيدون 
من  بغيره  ومقارنته  التركي،  السوق  مع  التعامل  في  حساباتهم 
5% خالل  مــن  تقترب  بنسبة  الليرة  قيمة  تحسن  بعد  األســـواق 
الذين  الدائنني  أن  كما  فبراير 2021،  وأوائــل  الثاني  كانون  يناير/ 
أقرضوا غيرهم بالدوالر أو بعمالت صعبة أخــرى، سوف تنالهم 
يبحثون عن  مــا سيجعلهم  وهــو  الــصــرف،  فـــروق سعر  خسائر 
ا من االتجار أو اإلقراض بسعر فائدة على 

ً
وسائل أخرى أكثر أمان

العمالت األجنبية.
منتجني  كانوا  ســواء  التركي،  السوق  في  املتعاملني  حــال  ولسان 
تستقر  أن  يتمنون  مصدرين،  أو  مستوردين  أو  مستهلكني،  أو 
الليرة التركية أمام العمالت األجنبية األخرى، سواء كانت قيمتها 
ــقـــرار، حتى  ــتـ مــرتــفــعــة أو مــنــخــفــضــة، فــالــســوق يــبــحــث عـــن االسـ
الثقة في  التمتع بنوع من  الرئيسيون فيه بمن  املتعاملون  يتمكن 
مع  املتعاملون  هــؤالء  يخرج  واملــتــوســط.. وحتى  القصير  األجلني 
السوق التركي من دوامة تذبذب سعر الصرف، لجأوا إلى تثبيت 
تعامالتهم وفق حسابات الدوالر، خاصة أولئك الذين يتعاملون في 

األجل القصير أو املتوسط.

األسباب االقتصادية
القصيرة  الفترة  الفائدة في  رفــع سعر  املــركــزي  البنك  لقرار  كــان 
املاضية، من 10.5% إلى 17%، أثر ملحوظ في تحسن سعر الليرة، 
الودائع املحلية تكفي بال شك ألن يتجه  فنسبة فائدة 17% على 
الــدوالر أو الذهب أو  كثير من املدخرين، إلى تحويل ودائعهم من 
الفائدة  الليرة لالستفادة من سعر  العمالت األجنبية األخرى إلى 
املرتفع، وهو ما ساعد على الحد من املضاربات على الدوالر، من 

أجل الدولرة.
ومما يدلل على تــراجــع الــدولــرة فــي الــســوق التركية، فــي ظــل رفع 
البنك  الفائدة باملصارف على املدخرات بالعملة املحلية، ما نشره 
املركزي التركي عن تحسن أوضاع احتياطي النقد األجنبي الذي 
تم استنزافه بشكل كبير خالل عام 2020.. فقد بلغ االحتياطي 
عن   %15.8 بــزيــادة  دوالر،  مليار   93.3 نحو  ديسمبر 2020  في 
نوفمبر 2020، كما ارتفع االحتياطي بنهاية يناير 2021 إلى 95.6 
مليار دوالر، وبنسبة زيادة 2.4%. وفي ظل استمرار تحسن سعر 
الــدوالر والعمالت األجنبية األخــرى، يتوقع أن  الليرة أمــام  صــرف 

يشهد االحتياطي املزيد من االرتفاع.
كما أن حالة التفاؤل التي أعلن عنها من قبل صندوق النقد الدولي، 
حول زيادة معدل النمو االقتصادي بتركيا، واملنتظر تحقيقه في 
املتعاملني مع  لــدى  الثقة  إلــى 6%، بعثت بحالة من  2021، لتصل 
التصنيف  التركي، خاصة بعد توقعات بعض وكــاالت  االقتصاد 
العام  فــي  الــتــركــي  االقــتــصــاد  بــاقــي مــؤشــرات  االئتماني بتحسب 
الــذي يتوقع له أن يهبط من 14.7% خالل  الجاري، مثل التضخم 

يناير 2021 إلى 10.5% خالل باقي شهور العام.

األسباب السياسية
مما ساعد على تراجع سعر صرف الليرة أمام الدوالر والعمالت 
العديد من  فــي  تركيا  نهاية 2020، دخــول  فــي  األخـــرى  األجنبية 
إدارة هذه  في  لها  قــوي  دور  الشائكة، ووجــود  السياسية  امللفات 
األوضــاع  املتوسط، وتوتر  ليبيا، وشــرق  الوضع في  امللفات، مثل 
السياسية مع مصر، بسبب الدور التركي في ليبيا، مما دفع مصر 

للتصعيد في أزمة غاز شرق املتوسط.
إال أن املــالحــظ، أن تــركــيــا اتــجــهــت إلـــى تــهــدئــة الــعــديــد مــن امللفات 
الجوار  دول  مع  السياسية  ملفاتها  وكذلك  الخارجية،  السياسية 
وعــلــى رأســهــا الــيــونــان، فــالــحــرب بــني تركيا والــيــونــان كــانــت قاب 
قوسني أو أدنى، وكذلك كان الحال في التصعيد املصري التركي 
في ليبيا، إال أن تركيا لجأت إلى األدوات السياسية والدبلوماسية 

إلدارة هذه امللفات، ونزع فتيل التصعيد لتلك النزاعات.
كما أن العالقات التركية األميركية، كانت في حالة ترقب بعد رحيل 
بالحكومة  بايدن  إدارة  أن تصطدم  توقع  والبعض  ترامب،  دونالد 
التركية وتوجهاتها في منطقة الشرق األوســط، إال أن بيان البيت 
األبيض بعد اتصاالت املتحدث بأسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن 
ومستشار األمن القومي األميركي جاك سوليفان، أكد على رغبة 
البلدين بوجود عالقات بناءة، وتوسيع قاعدة التعاون، وإدارة ملف 
أداء  إيجابي على  انعكس بشكل  الخالفات بشكل فعال، وهو ما 
يتوقعها  كــان  التي  املخاوف  الثقة، وإزالــة  الليرة، وأوجــد حالة من 
السياسي  الــوضــع  ــا 

ً
أيــض البلدين.  بــني  السلبي  للتصعيد  البعض 

بسبب  الحاكم،  والتنمية  العدالة  حــزب  صالح  في  يُصب  الداخلي 
ما تشهده أحزاب املعارضة من انشقاقات واضحة، وعلى رأسها 
املعارضة، وهو  أحــزاب  أكبر  الــذي يعد  الجمهوري،  الشعب  حــزب 
ما رسخ مزيدا من الثقة في الحزب الحاكم، ورفع شعبيته بنسبة 
كبيرة داخل املجتمع، ثم إن أردوغان صرح مؤخًرا بضرورة إجراء 
تعديالت دستورية، وهو ما يصادف رغبة محلية وأحزابا كبرى.

سر تحسن الليرة التركية
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