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تونس تواصل رفع أسعار الوقود
تونس ـ إيمان الحامدي

ــقــــة الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة  ــيــ ــفـــت الــــوثــ كـــشـ
لــإصــاحــات االقــتــصــاديــة الــتــي 
النقد  لــصــنــدوق  تــونــس  قدمتها 
الـــدولـــي أن الــحــكــومــة تــنــوي مــواصــلــة رفــع 
الـــدعـــم عـــن املـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء بنسق 
سريع قبل النصف الثاني من العام الحالي 
ــم مـــالـــي عـــن فــواتــيــر  واالكـــتـــفـــاء بــتــقــديــم دعــ
الــكــهــربــاء والــغــاز لــفــائــدة الــفــئــات الضعيفة 

التي تستعمل عدادات الجهد املنخفض.
وبـــّيـــنـــت الـــوثـــيـــقـــة، الـــتـــي اطــلــعــت »الــعــربــي 
اعــتــزام تونس  الــجــديــد« على نسخة منها، 
ــم الـــطـــاقـــة الــــتــــي بــلــغــت  ــ ــقـــات دعــ ــفـ خـــفـــض نـ
في  الكبير  التقلب  بسبب  عالية  مستويات 
األسعار العاملية للنفط وتراجع سعر صرف 

الدينار مقابل العمات األجنبية.
ــتــــي تــم  ــة الــ ــقـ ــيـ ــوثـ ــة فــــي الـ ــكـــومـ وقــــالــــت الـــحـ

ــــي أنــهــا  ــــدولـ تــقــديــمــهــا لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ
ستستمر في اعتماد قاعدة تعديل األسعار 
ملــنــتــجــات الـــوقـــود الــثــاثــة )بــنــزيــن وســـوالر 
رفيع وســوالر عــادي( والرفع النهائي لدعم 
الــغــاز املــســال )غــــاز الــطــهــي( خـــال النصف 

الثاني من عام 2021.
واعتمدت الحكومة منذ بداية العام الحالي 
التدرج في رفع الدعم عن املحروقات مؤكدة 
تنفيذ زيــادتــن فــي األســعــار األولـــى بنسبة 
1.5 بــاملــائــة وفــــق قـــانـــون الــتــعــديــل الــدولــي 
والثانية  املاضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
بنسبة 5 باملائة جــرى إقــرارهــا فــي إبــريــل/ 

نسيان املاضي. 
كــذلــك تــعــهــدت الــحــكــومــة بــالــتــدرج فــي رفــع 
الــــدعــــم عــــن الـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
وااللتزام بالتعويض عن طريق التحويات 
النقدية املباشرة لألسر املحتاجة واعتماد 
آلــيــة الــتــعــديــل الــتــلــقــائــي ألســعــار الــكــهــربــاء 

على  إنه  الحكومية  الوثيقة  وقالت  والغاز. 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــدم املـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ آلــيــة 
تــعــديــل األســـعـــار الــتــلــقــائــيــة، تــظــل املـــوازنـــة 
العامة للدولة معرضة لخطر ارتفاع نفقات 
ارتــفــاع األســعــار عامليا  دعــم الطاقة نتيجة 
وزيـــــــادة الــطــلــب املــحــلــي وانـــخـــفـــاض قيمة 

الدينار.
ودخــلــت تونس منذ 3 مــايــو/ أيــار الحالي 
في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من 
أجل برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات دوالر 
اجتماعيا  قاسية  إصاحات  وصفة  مقابل 
ينهي بموجبها الدعم على الغذاء والطاقة 
مــع احــتــواء كتلة األجـــور بــوقــف التفويض 
واعتماد آلية التسريح املبكر للموظفن في 

القطاع الحكومي.
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار املــــحــــروقــــات فــــي تــونــس 
إبريل/ نيسان املاضي إلى مستوى قياسي 
لم تسجله الباد سابقا بعد تعديل أجرته 

الــحــكــومــة عــلــى أثـــمـــان الــبــنــزيــن والـــســـوالر 
الثالثة من نوعها منذ  الزيادة  لتكون هذه 
بداية العام الحالي بعد رفع الثمن بنسبة 5 

في املائة دفعة واحدة.
ــد أبـــــرز  ــ ــ ــة أحـ ــاقــ ــطــ ــم الــ ــ ــ ويــــمــــثــــل خــــفــــض دعـ
التي يطالب  االقتصادي  اإلصــاح  عناوين 
تونس  ت 

ّ
تبن إذ  الــدولــيــون،  املقرضون  بها 

التعديل  تــمــوز 2016 طــريــقــة  يــولــيــو/  مــنــذ 
اآللــي ألســعــار املــحــروقــات عما بتوصيات 

صندوق النقد الدولي.
ومنذ بداية شهر مارس/ أذار 2020 تعتمد 
تــونــس فــي تعديل أســعــار املــحــروقــات على 
ــــذي أوكـــل  ــري الــطــاقــة واملـــالـــيـــة الـ ــ ــرار وزيــ ــ قـ
ــرار تــحــديــد األســـعـــار إلـــى الــلــجــنــة الفنية  قــ
املــواد  بيع  أســعــار  املكلفة بضبط ومتابعة 
على  القرار  أحــد فصول  البترولية. وينص 
أال يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5 باملئة 

عن السعر املعمول به وقت التعديل.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــواب فــــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي انــــتــــقــــادات حــــادة  ــ ــه نــ ــ وّجــ
للحكومة بــســبــب اســتــمــرار لــجــوئــهــا لــاقــتــراض رغــم 
االرتفاع الكبير في الديون. وقال عضو لجنة االقتصاد 
 
ّ
واالســتــثــمــار فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، مـــازن الــفــيــلــي، إن

»هـــنـــاك ديـــونـــا داخــلــيــة وخــارجــيــة وقـــروضـــا، ينتهي 
تــســديــدهــا ســنــة 2048، بــحــســب تــأكــيــد املــخــتــصــن«، 
مشيرًا في تصريح لوكالة األنباء العراقية )واع(، مساء 
 »الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 

ّ
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى أن

أن تكون  البرملانية اعترضت على االقتراض من دون 

هناك بدائل عن النفط أو تقليل النفقات«. وتابع: »من 
ــه »ال 

ّ
أن الخطأ لجوء الحكومة إلى الديون«، الفتا إلى 

الـــواقـــع لــتــعــظــيــم واردات  خـــطـــوات عــمــلــيــة عــلــى أرض 
والسياحة«.  والــزراعــة  الصناعة  قطاعات  فــي  الــعــراق 
يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه اللجنة املالية البرملانية 
حــاجــة الــعــراق إلـــى قـــروض داخــلــيــة وخــارجــيــة ضمن 
موازنة عام 2021. وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، 
 »تقدير القروض الداخلية 

ّ
في تصريحات صحافية، إن

والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من 
قبل وزارتي التخطيط واملالية«.

وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق 

العراق  على  املترتبة  والخارجية  الداخلية  الديون   
ّ
أن

 عن 40 
ً
تبلغ نحو 73 مليار دوالر، واجبة الدفع، فضا

مالية  بأزمة  العراق  ويمّر  دول.  لثماني  معلقة  مليارًا 
النفط عامليا، منذ  انخفاض أسعار  خانقة نتجت عن 
بداية تفشي وباء كورونا، وتفشي الفساد الذي تسبب 
بخسارة الباد مئات مليارات الدوالرات منذ االحتال 
ــركـــي عــــام 2003. وكـــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة املــالــيــة  ــيـ األمـ
وقــت سابق  في  قد كشف  الجبوري،  البرملانية، هيثم 
 سقف االقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 

ّ
أن

الداخلي  االقــتــراض  أمــا  2021 يتجاوز ملياري دوالر، 
من البنك املركزي فيقدر بحوالي 5 تريليونات دينار 

العراقية  الحكومات  وتتعرض  دوالر(.  مليارات   3.5(
املتتابعة النتقادات حادة بشأن االستمرار في سياسة 
البلد الغني بالنفط. وقــال مسؤول في  االقــتــراض في 
 »تراكم الديون بهذا 

ّ
هيئة النزاهة )مؤسسة رقابية( إن

الحجم الخطير تتحّمله جميع الحكومات التي توالت 
على الباد بعد عام 2003«.

»الــعــربــي  ــد املــســؤول نــفــســه، فــي تــصــريــح خـــاص لـــ وأكـ
ــذه الــحــكــومــات شــكــلــت حــاجــز   »أغـــلـــب هـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

لــة الــقــانــونــيــة، وعملت  حــمــايــة لــلــفــاســديــن مـــن املــســاء
معهم لتحقيق مكاسب مالية، كما تسببت سياساتها 

العامة في إهدار أموال الدولة«.

العراق: سداد الديون المتراكمة ينتهي سنة 2048

الجزائر: موازنة تكميلية 
لمواجهة كورونا

وضعت الحكومة الجزائرية موازنة 
عامة تكميلية ثانية، خصصت 
للتعديالت املالية املطلوبة، كرد 

فعل على تداعيات تواصل تفشي 
فيروس كورونا وانخفاض عائدات 

النفط بالرغم من تعافي أسعاره 
مؤخرًا، ومن املنتظر أن يعرض 

رئيس الحكومة عبد العزيز جراد 
النسخة التمهيدية على الرئيس عبد 

املجيد تبون )الصورة(، ملراجعتها 
واملصادقة عليها. وحسب الوثيقة 

التمهيدية التي اطلعت عليها 
»العربي الجديد« فإن املوازنة 

التكميلية لسنة 2021 تقترح عددًا 
من التدابير واإلجراءات، منها ما 

يصب في خانة تحفيز وتشجيع 
االستثمار وأخرى متصلة بتدابير 
ضريبية لدعم التحصيل الجبائي، 

مثل اقتراح رفع الرسم اإلضافي 
على املواد التبغية من 22 إلى 32 

دينارًا، إلى جانب تدابير خاصة في 
سياق تدعيم الصيرفة اإلسالمية. 

معرض يجمع 50 شركة بناء 
تركية في ليبيا

تشارك أكبر 50 شركة بناء تركية 
 Turkish Expo« في معرض

Construction« الذي سيفتح أبوابه 
بني 29-31 مايو/ أيار بالعاصمة 
الليبية طرابلس. وتنظم املعرض 

شركة »ICF للمعارض« التركية، 
برعاية اتحاد الغرف الصناعية 
والتجارية الليبية، من أجل البدء 
بإعادة إعمار ليبيا. ومن املنتظر 
أن يزور املعرض رئيس الوزراء 

الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزراء 
ومسؤولون رفيعو املستوى ورجال 

أعمال ومستثمرون. وفي حديث 
لألناضول أشار رئيس مجلس 
إدارة شركة »ICF للمعارض« 
مسعود أقبنار إلى أن »رجال 

األعمال األتراك التقوا الدبيبة مع 14 
وزيرًا من حكومته، أثناء زيارتهم 

األخيرة إلى تركيا«. وأكد أّن رجال 
األعمال أعربوا عن حماسهم تجاه 
دعوة الدبيبة رجال األعمال األتراك 

إلى العودة من جديد إلى ليبيا. 

انتعاش العقارات الفاخرة 
في نيويورك

أظهرت بيانات متخصصة بوادر 
انتعاشة مبكرة لسوق العقارات 

الفاخرة في نيويورك، بفضل نمو 
مفاجئ في اإليجارات، لتتقدم 

عاصمة املال األميركية على 
َعّد مركزًا عامليًا 

ُ
مدينة لندن التي ت

منافسًا، وعلى مدن عاملية أخرى.
ووفق الوسيط العقاري العاملي، 
»نايت فرانك«، ارتفعت أسعار 

اإليجارات في أغلى مناطق مانهاتن 
على أساس سنوي بنسبة %5.9 

خالل الربع األول من العام الجاري، 
وهي أول زيادة سنوية منذ إبريل/ 

نيسان من العام املاضي. في 
املقابل، ال تزال اإليجارات عبر 

املحيط األطلسي في أفضل مناطق 
وسط لندن في حالة من الركود بعد 

تراجعها بنسبة 14.3% منذ بداية 
العام وحتى نهاية مارس/ آذار، 

وفق البيانات التي أوردتها وكالة 
بلومبيرغ األميركية.

أخبار مختصرة

السلع الصينية 
تتفوق عالميًا

قفزت التجارة الخارجية الصينية بنحو 29% على أساس سنوي، لتسجل 11.62 تريليون يوان )1.8 تريليون دوالر( في األشهر األربعة األولى من العام 
 انتعاش العديد من االقتصادات العاملية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وإطاق العنان للطلب املكبوت. وكشفت بيانات 

ّ
الجاري 2021، وذلك في ظل

صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، أن حجم التجارة املسجل في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية إبريل/ نيسان، يمثل زيادة بنسبة 21.8% عن 
مستوى ما قبل جائحة كورونا في عام 2019. وزادت الصادرات املقومة باليوان بنسبة 33.8% عن العام املاضي، بينما ارتفعت الواردات املقومة باليوان 
بنسبة 22.7%، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة »شينخوا« الصينية، أمس السبت. وقفز الفائض التجاري بنحو 150% ليصل إلى 1.02 تريليون يوان.

اقتصاد
Sunday 9 May 2021
األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة

)Getty(
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مشروع قانون يثير مخاوف من تعطيل االستثمار

%3.7
الوطنية  للجنة  تقرير  حسب 
األمـــوال  غسل  لمكافحة 
األردنية،  ــاب  اإلره وتمويل 
المتحصالت  قيمة  تــقــّدر 
الجرائم  من  الناتجة  المالية 
المرتكبة  والتجارية  المالية 
مليار   1.33 بنحو  األردن  في 
نسبته  مــا  أو  سنويًا  دوالر 
المحلي  الناتج  مــن   %3.7

اإلجمالي.

تحقيق

دراسة حديثة: مستوى 
مخاطر غسل األموال في 

األردن مرتفع

انتقادات برلمانية حادة 
ومطالب بإلغاء مشروع 

القانون الجديد

عّمان ـ زيد الدبيسية

أثــــــــــار مــــــشــــــروع قــــــانــــــون جـــديـــد 
ملــكــافــحــة غــســل األمـــــوال وتــمــويــل 
ــنــــواب  ــدأ مـــجـــلـــس الــ ــ اإلرهـــــــــــاب، بــ
املــاضــي، حالة  الثالثاء  بمناقشته،  األردنـــي 
الــشــارع، بعدما أعلن  القلق والجدل في  من 
ــدد مـــن الــــنــــواب رفــضــهــم لـــهـــذا الــتــشــريــع،  عــ
ـــل 

ّ
يـــعـــط  - نــــظــــرهــــم  مــــــن وجـــــهـــــة   - لــــكــــونــــه 

األردنية،  السيادة  من  وينال  االستثمارات، 
وخاصة  املــقــاومــة،  اعتبار  بموجبه  ويمكن 
الفلسطينية، منظمات إرهابية، استنادًا إلى 

ارتباط القانون بمواثيق واتفاقيات دولية.
ورغم محاوالت الحكومة املتكررة للدفاع عن 
 حالة من االستياء ســادت بني 

ّ
القانون، فــإن

عــدد كبير من أعضاء مجلس الــنــواب، ممن 
يــضــغــطــون بــقــوة إللـــغـــاء بــعــض الــنــصــوص 
الواردة في مشروع القانون، وخصوصًا ما 
يتعلق بتمويل اإلرهــاب والتوسع بالفئات 
التدقيق  لــغــايــات  األمــــوال  املــشــمــولــة بغسل 

واملتابعة.
تــقــديــمــهــا  ســــيــــاق  فــــي  الـــحـــكـــومـــة  وأوردت 
ـــه جـــاء تلبية ملتطلبات 

ّ
أن الــقــانــون  ملــشــروع 

الــصــادرة  الــدولــيــة  باملعايير  الفني  االلــتــزام 
ــة الــــعــــمــــل املـــــالـــــي فـــــي مـــجـــال  ــمـــوعـ عـــــن مـــجـ
ــاب  ــ مــكــافــحــة غــســل األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهـ
بها  الخاصة  واملنهجية  التسلح  وانــتــشــار 
وفقًا لنتائج عملية التقييم املتبادل لألردن 
ولتجنب اآلثار السلبية لعدم تحقيقه تقدمًا 
التي  املعززة  املتابعة  ملموسًا خالل عملية 
واملالي  االقتصادي  النظام  على  ستنعكس 

لها.
ــاء فــي املـــشـــروع، بــحــســب األســبــاب  وكــمــا جـ
املــوجــبــة الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة، ستجري 
تــوســعــة نـــطـــاق الــفــئــات املــشــمــولــة بــأحــكــام 
الـــــقـــــانـــــون، وتــــحــــديــــد الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 
ــة فـــيـــه،  ــتـــصـ ــــات املـــخـ ــهـ ــ ــــجـ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ واإلشــ
ــيــــات الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــع صــــالحــ وتــــوســ
ــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب،  ــ ملــكــافــحــة غــســل األمــ
وتـــحـــديـــد مـــهـــام وحـــــدة املـــعـــلـــومـــات املــالــيــة 

وصالحياتها.
ــان الـــنـــائـــب، ونــقــيــب املــحــامــني األســـبـــق،  ــ وكـ

انتقادًا  النواب  أكثر  من  العرموطي،  صالح 
القانون، واصفًا تطبيقه في  وهجومًا على 
يومًا  إقــراره سيكون   

ّ
وأن باملصيبة،  األردن 

القانون   مشروع 
ّ
قاتمًا. وقال العرموطي إن

تمّس  التي  املخاطر  مــن  كثير  على  ينطوي 
ــرارات   قــ

ّ
الــســيــادة الــوطــنــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــــألردن بــتــحــديــد أّي  مــجــلــس األمــــن مــلــزمــة لـ
شــخــص كـــإرهـــابـــي اســـتـــنـــادًا إلــــى الــتــزامــات 
األردن الدولية وما جاء في مشروع القانون. 
 »القانون« من شأنه إلحاق األذى 

ّ
وأضاف أن

عام،  بشكل  االستثمار  وببيئة  باألردنيني، 
إذ سيخلق حالة من الرعب لدى املستثمرين 
من خالل اآلليات التي ستطبق للتحقق من 

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وانــــتــــقــــد الــــعــــرمــــوطــــي، الـــــــذي يـــــــرأس كــتــلــة 
اإلسالمي  التيار  على  املحسوبة  اإلصـــالح 
في مجلس النواب، توقيت مناقشة القانون، 
وذلــــك بــعــد فــتــرة قــريــبــة مــن إقــــرار مــعــاهــدة 
ــعـــت بـــني األردن  ـ

ّ
الــــدفــــاع املـــشـــتـــرك الـــتـــي وق

املــتــحــدة والــتــي تعطي الجيش  والـــواليـــات 
ــــي األراضـــــــي  ــة الــــحــــركــــة فـ ــريــ األمــــيــــركــــي حــ
ــا هو  ــى مـ ــب الــعــرمــوطــي إلــ ــ األردنــــيــــة. وذهـ

 القانون »فضفاض، 
ّ
أبعد من ذلك بقوله إن

املقاومة  بنوده تجريم حركات  وقــد تشمل 
فيها  بما  إرهابية  واعتبارها  الفلسطينية 
 الــقــانــون 

ّ
ــك أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، ذلــ

يخضع ألّي قــرارات يتخذها مجلس األمن 
ـــالءه في  ــ ــا زمـ ــ الــــدولــــي ويـــنـــصـــاع لـــهـــا. ودعـ
ــدم إقـــــــرار مـــشـــروع  ــ ــــى عـ مــجــلــس الــــنــــواب إلـ
القانون ورده إلى الحكومة. ويمنح مشروع 

الــقــانــون املــدعــي الــعــام املــخــتــص صالحية 
املــســتــخــدمــة  واألدوات  ــائــــط  الــــوســ ــز  حـــجـ
ــم غسل  ــرائـ أو املــــنــــوّي اســتــخــدامــهــا فـــي جـ
 األموال أو الجرائم األصلية املرتبطة بها أو 
جــــرائــــم تـــمـــويـــل اإلرهــــــــــاب، وإلـــــــــزام جــمــيــع 
الجهات املختصة بتزويد املدعي العام بما 
يطلبه مــن ســجــالت ومــعــلــومــات وبــيــانــات 
خــــالل املـــــدة الـــتـــي يـــحـــددهـــا لـــذلـــك، إضــافــة 
األمـــوال املحجوزة  إلــى إنشاء مكتب إلدارة 
واألصـــــــول املــــصــــادرة يــتــبــع الـــنـــائـــب الــعــام 
مباشرة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، إذ 
أو  املــحــجــوزة  األصـــول  إدارة  مهامه  تشمل 
املـــصـــادرة بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى قيمة 

هذه األصول.
ــال وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون  ــ ــي املـــقـــابـــل، قـ ــ وفـ
القانونية، محمود الخرابشة، في تصريحات 
املتطلبات  عن  الحديث   

ّ
إن أخيرًا،  صحافية، 

الــدولــيــة فــي مــشــروع قــانــون مــكــافــحــة غسل 
ـــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــاب لــســنــة 2020، ال  األمــ

يعني الخضوع ملتطلبات دولية.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك املركزي 
 مــشــروع قــانــون 

ّ
األردنـــــي، مــاهــر الــشــيــخ، إن

ــاب  ــ مــكــافــحــة غــســل األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهـ
لــيــس جـــديـــدًا، بــل هــو قــائــم مــنــذ عـــام 2007، 
ومــا حصل هــو مــشــروع قــانــون يتضمن ما 
الــنــواقــص،  الــقــانــون عـــام 2007 مــع  تضمنه 
فالقانون جزء من منظومة يلتزمها األردن 
 األردن 

ّ
بموجب اتفاقيات دولية. وأضاف أن

تقييم  كــان محل  2018 و2019  خــالل عامي 
دولي ملدى التزامه املعايير الدولية املتعلقة 

في هذا املجال.
ومن جانبه، قال الخبير االقتصادي، حسام 
ــراءات   الــتــوســع فــي تطبيق اإلجــ

ّ
عــايــش، إن

ــتــــي تـــســـتـــهـــدف مـــكـــافـــحـــة غـــســـل األمـــــــوال  الــ
وتمويل اإلرهاب، من دون مبرر، من شأنها 
الــتــي تجري  األمــــوال  التضييق على حــركــة 
املصادر،   بطريقة مشروعة ومعروفة 

ً
أصــال

مـــا يـــؤثـــر فـــي املــــــزاج الـــعـــام لــلــمــســتــثــمــريــن، 
ويضعف اهتماماتهم بالبيئة االستثمارية 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وأضـــاف  األردن.  فــي 
بعض التعديالت الواردة في القانون تخلق 
حالة من القلق وتعطي مؤشرات سلبية على 
 األردن بلد تكثر فيه حاالت غسل األموال، 

ّ
أن

وهــــذا غــيــر صــحــيــح، إذ وضــعــت الــحــكــومــة 
ملكافحة غسل  منذ سنوات طويلة  ضوابط 
 مــن 

ّ
األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــــاب. وقــــــال إن

 األردن كبقية 
ّ
أن أيــضــًا  املــخــاطــر األســاســيــة 

البلدان ملزم بتطبيق قــرارات مجلس األمن 
ــن  ــالـــي يــمــكــن مــجــلــس األمــ ــتـ ــالـ الـــــدولـــــي، وبـ
اعتبار أّي من فصائل املقاومة في فلسطني 
ق إجراءات مكافحة  طبَّ

ُ
منظمات إرهابية، وت

ـــدَرج في 
ُ
غسل األمــوال وتمويل اإلرهـــاب، وت

هذا السياق.
وفـــــرضـــــت الـــــصـــــراعـــــات ومــــنــــاطــــق الــــنــــزاع 
املنطقة  املخدرات في  واتساع نطاق تجارة 
الـــــذي يــبــذل  تـــحـــديـــات كــبــيــرة عــلــى األردن 
جــهــودًا اســتــثــنــائــيــة ملــكــافــحــة جــرائــم مالية 
أبــــرزهــــا غـــســـل األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــاب 
على املستويني املحلي والخارجي. وما زاد 
وتقارير  مراقبني  بحسب  التحديات،  حجم 
رسمية، وجود بيئة خصبة لعمليات غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، من أهمها التشابك 
العائلي مع بلدان مجاورة، ما يتيح إمكانية 

تحويل األموال بطرق متعّددة.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الــتــقــيــيــم الــوطــنــي ملخاطر 
 مستوى املخاطر 

ّ
غسل األموال في األردن أن

الــكــلــي لــغــســل األمـــــــوال فـــي الـــبـــالد مــرتــفــع، 
ومستوى تهديد تمويل اإلرهاب متوسط.

اللجنة  إليها  خلصت  التي  للنتائج  ووفقًا 
الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة غــســل األمــــــوال وتــمــويــل 
ــق تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ــ اإلرهــــــــاب األردنـــــيـــــة، ووفــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أخـــيـــرًا، يــقــع األردن في 

مـــركـــز ســــوق إقــلــيــمــي لــالتــجــار بــاملــخــدرات 
دوالر  ــيــــار  ــلــ مــ  1128 نــــحــــو  قـــيـــمـــتـــه  ــلـــغ  ــبـ تـ
قيمة  تقّدر  للجنة،  تقرير  وبحسب  تقريبًا. 
املــتــحــصــالت املــالــيــة الــنــاتــجــة مـــن الــجــرائــم 
املرتكبة في األردن بنحو 1.33 مليار دوالر 
الــنــاتــج  مــــن  نــســبــتــه %3.7  مــــا  أو  ســـنـــويـــًا، 
املحلي اإلجمالي. ووفقًا للتقرير، تقّدر قيمة 
ــم الــتــهــرب  ــرائـ املــتــحــصــالت الــنــاتــجــة مـــن جـ
ــار  الـــضـــريـــبـــي والـــســـطـــو والـــســـرقـــة واالتــــجــ
بــاملــخــدرات والــفــســاد والــرشــوة بما نسبته 
لــلــجــرائــم  املـــحـــلـــيـــة  املـــتـــحـــصـــالت  مــــن   %93
نحو  وهــي  الباقية،  النسبة  فيما  األصلية، 
فيها  بما  األخــــرى،  بــالــجــرائــم  مرتبطة   ،%7

االحتيال والتهريب.
»مكافحة تمويل 

اإلرهاب« باألردن

رغم محاوالت الحكومة األردنية المتكررة في الدفاع عن قانون جديد لمكافحة غسل األموال 
نصوص  بعض  إللغاء  يضغطون  برلمانيين  بين  سادت  االستياء  من  حالة  فإّن  اإلرهاب،  وتمويل 

القانون، خصوصًا ما يتعلق بتمويل اإلرهاب والتوسع بالفئات المشمولة بغسل األموال
انكماش االقتصاد... وصندوق النقد يدعم الحكومة

أظهرت بيانات حديثة من دائرة اإلحصاءات العامة )حكومية(، انكماش 
االقتصاد األردنـــي فــي الــربــع األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي بنسبة %1.6، 
للعام 2020  الــذي سبقه. وبالنسبة  الربع  بانكماش 2.2% في  مقارنة 
أكد  املــاضــي،  آذار  مــارس/  نهاية  االقتصاد 1.6%. وفــي  انكمش   ،

ّ
ككل

صندوق النقد الدولي، دعمه الحكومة األردنية في الحصول على قروض 
جــديــدة، مشيرًا إلــى أن عــّمــان تحرز تقدمًا فــي إصــاحــات اقتصادية 
نظرًا  دوالر،  مليون   200 بقيمة  قــرض  توفير  تأييده  مبديًا  رئيسية، 
أّن يصل  الصندوق  اململكة. ورجــح  التمويلية في  االحتياجات  الرتفاع 

التمويل  »أداة  تحت  املسحوب  املبلغ  ذلــك  فــي  بما  مــدفــوعــاتــه،  إجمالي 
السريع« خال الفترة من 2020 إلى 2024 إلى نحو 1.95 مليار دوالر.
ه سيطلق بالتعاون مع الحكومة األردنية، مشروعًا 

ّ
وقال البنك الدولي، إن

يحمل اسم »بيئة تنظيمية شاملة وشفافة لألعمال في األردن« خال 
ــه يسهم في املــشــروع بقرض قيمته 400 

ّ
العام الــجــاري، مشيرًا إلــى أن

مليون دوالر يقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير التابع له، فيما تبلغ 
مساهمة الحكومة األردنية 363 مليون دوالر، كما سيكون هناك تمويل 

»متعدد األطراف« للبرنامج االستثماري بقيمة 250 مليون دوالر.

قلق من 
تكتيف القانون 
الجديد حركة 
رؤوس األموال 
والتجارة 
)فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

املــهــدور فــي الجزائر  بــات الخبز 
قــضــّيــة تــــؤّرق الــحــكــومــة الــتــي لم 
تتمكن من إيجاد حٍل ناجع لها. 
ُيــَعــّد مهما جدًا  وعــلــى الــرغــم مــن أن الخبز 
الخبز  فــاتــورة  أن  إال  للمواطنني،  بالنسبة 
املــدعــم، واملـــهـــدور مــنــه، فتحت الــنــقــاش في 
الجزائر حول ضرورة مراجعة نظام الدعم 
التبذير، خاصة في املواد  البالد، لكبح  في 

االستهالكية والطاقية.
ومـــــع تــــكــــرار مـــشـــاهـــد تــــراكــــم الـــخـــبـــز أمــــام 
شــــوارع مختلف محافظات  فــي  الــقــمــامــات 
الجزائر، نشرت وزارة الداخلية والجماعات 
املحلية أرقاما مرعبة حول حجم تبذير مادة 
الــبــالد، حيث كشفت في تحقيق  الخبز في 
ميداني قامت به مصالحها أن الجزائريني 
قــامــوا بــرمــي كــمــيــات هــائــلــة مــن الــخــبــز في 
الفترة املمتدة بني 13 إبريل/نسان املنصرم 

والثاني من مايو/أيار الحالي.
وحسب أرقام الداخلية والجماعات املحلية 
الجزائرية، فإن حجم ما تم إهداره من خبز 

فــي 20 يــومــًا، تــجــاوز مــلــيــون كــيــلــوغــرام )4 
مــاليــني رغـــيـــف(، وكــانــت مــحــافــظــة البليدة 
بــــ 566243 رغــيــف  لــلــخــبــز  تـــبـــذيـــرا  األكـــثـــر 
 242972 بـــ  الجلفة  محافظة  تتبعها  خــبــز، 
رغيفا، ثم تلمسان بـ 235447 خبزة، فعنابة 
بـ  الـــجـــزائـــر  بــــ 216893 خـــبـــزة، والــعــاصــمــة 

150398 خبزة.
ــر مـــشـــاهـــد الــطــوابــيــر  ــزائـ ــّرر فــــي الـــجـ ــكـ ــتـ وتـ
الطويلة أمــام األفـــران واملــحــالت التي تبيع 
الــخــبــز، فيما يــتــزايــد الــتــهــافــت عــلــى اقتناء 
الـــخـــبـــز بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه فــــي املــنــاســبــات 

كشهر رمضان.
وكـــذلـــك، تــتــكــّرر مــشــاهــد بــاعــة الــخــبــز على 
األرصفة، خصوصا على الطرقات السريعة 
وفــــــي أســـــــــواق الــــخــــضــــار والـــــفـــــواكـــــه. ومـــن 
ــرى، تــزدهــر عــمــلــيــات جــمــع الخبز  جــهــة أخــ
»الــيــابــس« وبــيــعــه فــي الــجــزائــر الــتــي يقبل 
عــلــيــهــا الــصــغــار والـــكـــبـــار عــلــى حــــّد ســــواء، 
ــــوارع، ثــّم  ــــشـ ــــك فـــي بـــاحـــات املــبــانــي والـ وذلـ

يبيعونه ملرّبي الخراف واألبقار والدجاج.
وفـــي اتــصــال هــاتــفــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
باألمني العام التحاد الخبازين الجزائريني، 
أكد يوسف قلفاط، أنه على الرغم من تراجع 
اســتــهــالك الــعــائــالت الــجــزائــريــة للخبز في 
رمضان هذه السنة، إال أن اإلقبال على هذه 
املادة ما زال كبيرًا، مضيفًا أن املخابز على 

في رمضان  يوميًا  تنتج  الوطني  املستوى 
23 مليون رغيف خبز لـ 42 مليون جزائري، 
مقابل 20 مليون رغيف في األيــام العادية، 
ــــن دون  مـــوجـــهـــة لـــالســـتـــهـــالك املــــنــــزلــــي، مـ
والفنادق  للمطاعم  املوجه  الخبز  احتساب 
مــا يجعل  الربحية،  الــخــدمــات  مــن  وغيرها 
كمية ما ُينتج في غير رمضان بني 35 و40 

مليون رغيف خبز يوميا«.
من جهته، رأى الناطق الرسمي باسم اتحاد 
الـــتـــجـــار والـــحـــرفـــيـــني الـــجـــزائـــريـــني، طــاهــر 
للتبذير  السلع عــرضــة  »أكــثــر  أن  بــولــنــوار، 
هي املواد املدعمة من طرف الدولة، كالخبز 

والحليب والسكر والزيت وغيرها«.
»الـــعـــربـــي  ــنــــوار، فــــي حـــديـــث لــــ ــولــ وأشـــــــار بــ
»التبذير ال يقتصر على  أن  إلــى  الــجــديــد«، 
الــبــيــوت واملــطــاعــم، بــل حــتــى عــلــى مستوى 
غـــــرف تـــبـــريـــد املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــضـــر 
والــفــواكــه الــتــي صـــار يمتلكها كــل مــن هب 
ودب من أصحاب رؤوس األمــوال، من دون 
درايـــــة مــنــهــم بـــشـــروط الــحــفــظ والــتــبــريــد«. 
ــم الــــوحــــيــــد هــــو الـــربـــح  ــهـ ــمـ واعــــتــــبــــر أن »هـ
الــســريــع وحــســب، حيث يفسد كــل شهر ما 
نسبته 10 فــي املــائــة مــن هـــذه املــــواد داخــل 

غرف التبريد«.
استيرادا  الـــدول  أكثر  مــن  الــجــزائــر  وتعتبر 
الــجــزائــر بني  للقمح، إذ تــقــدر فــاتــورة قمح 
1.2 و1.5 مليار دوالر سنويا، فيما حددت 
بـــ 8.5  املــدعــم  الخبز  الحكومة سعر رغــيــف 
ــر جــــزائــــريــــة )الــــــــــدوالر = نـــحـــو 134  ــيـ ــانـ دنـ
بـــ15  الحقيقي  يــقــدر ســعــره  فيما  ــارا(،  ــنـ ديـ

دينارا للرغيف الواحد.
ــيــــس جــمــعــيــة حــمــايــة  ــال رئــ ــ وإلـــــــى ذلـــــــك، قــ
ــدي، إن  ــ ــ وإرشــــــــاد املــســتــهــلــك، مــصــطــفــى زبـ
»العائلة الجزائرية كانت تعتمد على جمع 

الخرطوم ـ العربي الجديد

تــقــتــرب الــحــكــومــة الــســودانــيــة مــن تخفيض 
ديــــون الــبــالد الــثــقــيــلــة، إذ قـــال وزيــــر املــالــيــة، 
 السودان اجتاز مراجعته 

ّ
جبريل إبراهيم، إن

الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فـــي خــطــوة صــوب 

تخفيف الدين.
وأوضح إبراهيم، في تدوينة له على »تويتر« 
 اجــتــيــاز 

ّ
أن الــجــمــعــة،  أمــــس  مـــن  مـــســـاء أول 

املراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن 
مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون وهي 
خــطــوة »مــن املــأمــول أن تسفر عــن تخفيض 
 عـــن خــطــوط 

ً
كــبــيــر لــديــن )الــــســــودان( فــضــال

ائتمان جديدة«.
ومن املتوقع أن يصل السودان، في يونيو/ 
ــرار« فــي ما  ــقـ حـــزيـــران املــقــبــل، إلـــى »نــقــطــة الـ
يــتــعــلــق بــأهــلــيــتــه ملـــبـــادرة تــخــفــيــض الـــديـــن، 
اقتصادي  برنامج إصــالح  انتهاء  وذلــك مع 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــــراف صــ ــإشـ ــ يـــســـتـــغـــرق عـــامـــًا بـ
الدولي، وبعد مؤتمر تستضيفه باريس في 
18 مايو/ أيار الجاري للنهوض باالستثمار 

ــــالد إلـــى  ــبـ ــ ــى الـ ــعـ ــسـ وتـــخـــفـــيـــف الــــــديــــــون. وتـ
تخفيف أعباء ديــون خارجية ال تقل عن 50 
مليار دوالر، أغلبها ثنائية. وتمكن السودان 
حــديــثــًا مــن الــحــصــول عــلــى قـــروض مرحلية 
من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع 

البنك الدولي والبنك األفريقي للتنمية.
وقـــال دبــلــومــاســي فــرنــســي، الــشــهــر املــاضــي، 
 بــالده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات 

ّ
إن

أخرى مع صندوق النقد واملضي في مبادرة 
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون.

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــودان مـــــن عــــزلــــة اقـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وعـــــانـــــى الـ
استمرت عقودا تحت حكم الرئيس املخلوع 
ــيــــح بــــه فــــي 2019  ــر، الـــــــذي أطــ ــيـ ــبـــشـ ــر الـ ــمـ عـ
ــر احــتــجــاجــات حــاشــدة أوقــــدت شــرارتــهــا  إثـ

ــة االقــتــصــاديــة. وكـــان وزيـــر االستثمار  األزمـ
الهادي محمد  السوداني،  الدولي  والتعاون 
إبـــراهـــيـــم، قـــد قــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
 هناك ثماني 

ّ
إن الجديد« الخميس املاضي، 

الــســودان من  أبــدت استعدادها إلعفاء  دول، 
 دولة على 

ّ
الديون، ويجري التفاوض مع كل

حدة.
 بــالده أجــرت العديد 

ّ
وأشــار إبراهيم إلــى أن

التي تتعلق بسعر الصرف  من اإلصالحات 
ــع الــدعــم،  )تــحــريــر الــجــنــيــه الـــســـودانـــي( ورفــ
ــازة عــدد مــن الــقــوانــني مــن بينها  وأخــيــرًا إجـ
قانون تشجيع االستثمار، وقانون الشراكة 
بني القطاعني العام والخاص، وإلغاء قانون 
مقاطعة إسرائيل، وإقرار النظامني التقليدي 
معتبرًا  البنكية،  التعامالت  في  واإلســالمــي 
 هذه اإلجـــراءات من أهم األمــور لالندماج 

ّ
أن

فــي الــعــالــم اقــتــصــاديــًا وتــجــاريــًا والــتــواصــل 
معه.

ــقــــرر أن يــعــقــد مـــؤتـــمـــر فــــي بـــاريـــس  ــن املــ ــ ومـ
أيــار الجاري لدعم السودان،  يــوم 18 مايو/ 
ويـــتـــوقـــع أن يــشــهــد حــســمــًا ملــلــفــات حــيــويــة 

تتعلق بالديون واالستثمارات.

عدنان أحمد

رغبته  املوازنة بني  السوري  النظام  يحاول 
فـــي تــقــديــم »حــــوافــــز« لــلــمــواطــنــني أو على 
ــة أجــــــواء »إيـــجـــابـــيـــة« مــرتــبــطــة  ــاعـ األقـــــل إشـ
باالنتخابات الرئاسية التي يعتزم إجراءها 
في السادس والعشرين من الشهر الجاري، 
ــوارد  ــ ــ ــواه مــــن ضـــعـــف اإلمــــكــــانــــات واملـ ــكــ وشــ
»منح  تقديم  إلــى  فيعمد  لــه،  املتاحة  املالية 
ومــــكــــرمــــات« لـــلـــمـــواطـــنـــني، لـــكـــن مــــن جــيــوب 

املواطنني أنفسهم.
وفي هذا اإلطار، أصدر رئيس النظام بشار 
األسد، أمس السبت، مرسومًا قضى بصرف 
سورية  لــيــرة  ألــف   50 قيمتها  مالية  منحة 
املـــدنـــيـــني  لــلــعــامــلــني  دوالرًا(   16 ــــي  ــوالـ ــ )حـ
والــعــســكــريــني و40 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة )13 
من  التقاعدية  املــعــاشــات  ألصــحــاب  دوالرًا( 

مدنيني وعسكريني.
الــرابــع من  أقــرت في  النظام  وكانت حكومة 
الشهر الجاري قانونًا يمنح بعض جرحى 
الــشــعــبــي« تعويضًا شهريًا  الــدفــاع  »قــــوات 
بقيمة 50 ألف ليرة سورية أيضًا، وذلك في 
ــذه املـــحـــاوالت الســتــرضــاء الــقــاعــدة  ــار هـ إطــ
قلة  دائمًا من  الــذي يشكو  للنظام  الشعبية 
والحصار  للعقوبات  ذلــك  عــازيــًا  الــيــد،  ذات 

ــي الــوقــت  ــارج. وفــ ــخــ املــــفــــروض عــلــيــه مـــن الــ
ــذت حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام ســلــســلــة  ــخــ نـــفـــســـه، اتــ
خــطــوات لتأمني مـــوارد إضــافــيــة تــرمــي إلى 
»رشــــــوة« الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لــلــنــظــام قبيل 
االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــســعــى الـــنـــظـــام لــتــأمــني 

تكاليف إجرائها من جيوب املواطن أيضًا.
ــار، انتهز الــنــظــام فــتــرة شهر  وفــي هــذا اإلطــ
رمضان، إذ يرسل فيه مئات آالف السوريني 
ــــى ذويــــهــــم فــي  ــاة الـــفـــطـــر إلـ ــ فــــي الــــخــــارج زكــ
ــــرض اقــتــطــاع  الـــداخـــل قــبــل عــيــد الــفــطــر، وفـ
عن  دوالر(   0.86( ســوريــة  لــيــرة   2650 مبلغ 

 حوالة خارجية، بذريعة ضريبة »إعادة 
ّ

كل
ــار«، إذ بــــدأت شـــركـــات الـــحـــواالت في  ــمــ اإلعــ
املبلغ  النظام باقتطاع هذا  مناطق سيطرة 
 حوالة من خارج سورية بغض النظر 

ّ
من كل

عن قيمتها.
ــل إعـــالم  ــائـ وتــشــيــر تـــقـــديـــرات نــشــرتــهــا وسـ
 مــــعــــدل حـــــــــواالت األفــــــــراد 

ّ
إلــــــى أن ــام  ــنــــظــ الــ

السوريني في الخارج إلى الداخل السوري، 
ارتــفــعــت مــن نــحــو 3 مــاليــني دوالر، إلـــى 10 

ماليني دوالر يوميًا خالل شهر رمضان.
املــقــتــطــع،  املــبــلــغ  قــيــمــة   

ّ
أن مــتــابــعــون  ورأى 

والتي تقل عن دوالر أميركي واحد، ال يمكن 
أن تسهم في إعادة اإلعمار املقدرة تكاليفها 
 الــنــظــام استغل 

ّ
بــمــلــيــارات الـــــــدوالرات، لــكــن

الفرصة لتأمني بعض نفقاته املستعجلة.
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، رفــع 
املائة،  في  مائة  بنسبة  الخبز  سعر  النظام 
كما رفع سعر الطحني، وبرر ذلك بالتكاليف 
ــي تـــأمـــني الــقــمــح  الـــعـــالـــيـــة والـــصـــعـــوبـــات فــ
الــحــرب والحصار  والــدقــيــق نتيجة ظـــروف 

املفروض على البالد.
والقـــى الــقــرار انــتــقــادات مــن جــانــب املــوالــني 
ــــر احـــتـــيـــاجـــات  ــــوفـ ـــــــــه قـــــد ال يـ

ّ
ــنــــظــــام، ألن ــلــ لــ

 عـــن تــجــاهــلــه احــتــيــاجــات 
ً
الـــعـــائـــالت، فــضــال

غير املتزوجني.

إهدار 
خبز الجزائريين

قرارات النظام األخيرة أرهقت معيشة المواطنين 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

السودان يقترب من تخفيف ديونه الثقيلة

منحة مالية من جيوب السوريين قبل العيد

4 ماليين رغيف »في القمامة« 
تعيد فتح ملف الدعم

تكررت مشاهد تراكم 
الخبز أمام القمامات 
في شوارع مختلف 
محافظات الجزائر، 

ونشرت وزارة التجارة 
أرقاما كبيرة حول حجم 

إهدار الخبز

تمويل مال وناس

مال وناس

المخابز تنتج 
يوميًا 23 مليون رغيف 

في رمضان

السودان حصل 
مؤخرًا على قروض 

من دول مانحة

»العولة« وهي عملية ادخار املواد الغذائية 
خوفًا من نفادها، لكن هذا السلوك دعمه في 
املستهلك  بــني  الثقة  انــعــدام  الحالي  الــوقــت 
والـــجـــهـــات الـــوصـــيـــة، بــســبــب االرتـــفـــاعـــات 
إذ  املــواد االستهالكية،  املفاجئة في أسعار 
الزال املواطن الجزائري يسرف ويبذر املواد 

الغذائية بشكر كبير«.
كــمــا لــفــت زبـــــدي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلــى »انــعــدام التنسيق بــني أفــراد 
الغذائية  املـــواد  الــواحــدة فــي شـــراء  العائلة 

االســتــهــالكــيــة حــيــث إنـــه فـــي عــائــلــة واحـــدة 
يشتري كل فــرد الخبز، وال يأكلون منه إال 
الــقــلــيــل فــيــمــا يـــرمـــون الــبــاقــي فـــي الــقــمــامــة، 
خاصة الخبز الــذي ال يمكن أكله في اليوم 
ــدم مــطــابــقــتــه  ــ الـــتـــالـــي لــــــــرداءة نــوعــيــتــه وعــ

املعايير املطلوبة.«
وشدد زبدي على ضرورة »مراجعة سياسة 
الدعم، خاصة على املواد التي تشهد تبذيرا 
كبيرا كالخبز، لكي يعرف املواطن قيمة هذه 
املــادة وما تدفعه الدولة لتوفيرها، مقارنة 

إليها وبالتالي  مع دول أخــرى تكاد تفتقر 
يتم الحفاظ على هذه السلع املهمة«.

ويــعــانــي الــجــزائــريــون مــن أزمــــات معيشية 
خــانــقــة وارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع. 
وحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ارتـــفـــعـــت نسبة 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
يناير/كانون الثاني 2021 بنسبة واحد في 
املنتجات  تــطــور  نتيجة  تغير  وهــو  املــائــة، 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــة واملـــــــــــواد الـ ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ الــــفــــالحــــيــــة الـ

الصناعية.

المواد المدعمة 
أكثر السلع عرضة 
)Getty( للتبذير
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