
9

تحويالت األردنيين تواصل الهبوط
عّمان ـ زيد الدبيسية

واصـــــلـــــت تــــحــــويــــات األردنـــــيـــــن 
انخفاضها  الــخــارج  فــي  العاملن 
ــام الـــــحـــــالـــــي بــســبــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ خـــــــــال الـ
ــا  ــ ــــورونـ ــيـــة لـــجـــائـــحـــة كـ ــبـ ــلـ ــــات الـــسـ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ الـ
ــار الـــنـــفـــط الــــــذي أثـــــر عــلــى  ــعــ وانـــخـــفـــاض أســ
اقـــتـــصـــاديـــات دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي األكــثــر 
تشغيا لأليدي العاملة األردنية من مختلف 
االختصاصات. وحسب أحدث بيانات للبنك 
ــركــــزي األردنـــــــي أطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي  املــ
الــجــديــد«، فــقــد انــخــفــض إجــمــالــي تــحــويــات 
األردنين العاملن في الخارج خال األشهر 
الثمانية األولى من العام الحالي بنسبة %10 
لتصل إلى 2.21 مليار دوالر مقارنة مع ذات 
الفترة من العام املاضي، فيما تراجعت بنسبة 
مقارنة  املــاضــي  آب  أغسطس/  11.5% خــال 
بالشهر الذي سبقه. وكان البنك الدولي توقع 
في تقرير أصــدره الثاثاء املاضي انخفاض 

تــحــويــات املغتربن املــالــيــة )الـــحـــواالت( إلى 
الــحــالــي،  الـــعـــام  خــــال   %12 بــنــســبــة  األردن 
بسبب األثر السلبي الستمرار تباطؤ معدالت 
النمو العاملي جراء جائحة كورونا املستجد 
فــــي الـــعـــالـــم. وتــعــتــبــر تـــحـــويـــات املــغــتــربــن 
ــد املـــصـــادر املــهــمــة لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى  أحــ
والدخل  املباشر  األجنبي  االستثمار  جانب 
السياحي واإليـــداعـــات بــالــدوالر عـــاوة على 

إيرادات الصادرات.
وبدأت تحويات األردنين في الخارج تتأثر 
ــار الــنــفــط  ــعـ ســلــبــا مــنــذ تـــداعـــيـــات هـــبـــوط أسـ
تداعيات  عن  الخليج فضا  اقتصادات  على 
ــا، فـــيـــمـــا تــتــوقــع  ــ ــ ــورونـ ــ ــ جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـ
الــخــارج  الحكومة عـــودة آالف املــواطــنــن مــن 
بعد إنهاء خدماتهم في مناطق عملهم على 
ــال رئـــيـــس جمعية  ــ ــذه الـــتـــداعـــيـــات. وقـ ــر هــ أثــ
السعودي  الــســام  األردنــيــن، عبد  الصرافن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن انــخــفــاض تحويات  لـــ
األردنين بخاصة في منطقة الخليج العربي 

ــيـــات الــســلــبــيــة  ــتـــداعـ ــان مــتــوقــعــا بــســبــب الـ ــ كـ
ــار الـــنـــفـــط وأزمـــــــة كـــورونـــا  ــعــ ــفـــاض أســ النـــخـ
ــا أثـــــر عـــلـــى اقـــتـــصـــاديـــات الــــــــدول املــنــتــجــة  مــ
الشركات  من  كثير  تعرض  وبالتالي  للنفط، 
تفاقمت  كبيرة  لخسائر  األعــمــال  وقــطــاعــات 
ــاف  ــا. وأضــ ــورونــ ــيـــروس كــ بــســبــب جــائــحــة فـ
انــخــفــاض تــحــويــات املغتربن خال  أثـــر  أن 
الفترة املنقضية من العام الحالي بدا واضحا 
مــن خــال هبوط تعامات شــركــات الصرافة 
املحلية في تلك الفترة حيث تشكل التدفقات 
املالية من املغتربن أحد أهم العوامل لتحريك 
ســــوق الــصــيــرفــة. ويـــتـــجـــاوز عــــدد املــغــتــربــن 
ــوالــــي 70  مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــوزعــــن عـــلـــى حــ
دولة بحسب اإلحصاءات الصادرة عن وزارة 
الخارجية، 80% منهم في دول الخليج و%11 
في الواليات املتحدة وكندا و3% في أوروبا، 
ــاقـــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والــنــســبــة  و3% فــــي بـ

املتبقية في مختلف بلدان العالم.
من جانبه قال رئيس املرصد العمالي األردني 

)مـــؤســـســـة مــجــتــمــع مــــدنــــي(، أحـــمـــد عــــوض، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: مـــن املــتــوقــع أن تشهد  لـــ
ــــن مــــزيــــدا من  ــيـ ــ تـــحـــويـــات املــغــتــربــن األردنـ
االنــخــفــاض خـــال الــفــتــرة املقبلة حيث بــدأت 
أعداد منهم بالعودة إلى الباد بعد تسريحهم 
من العمل أو تخفيض رواتبهم بشكل لم تعد 
املــالــيــة هــنــاك. وأضـــاف أن  التزاماتهم  تغطي 
عــــودة املــغــتــربــن ســتــؤدي أيــضــا إلـــى ارتــفــاع 
نــســبــة الــبــطــالــة الــتــي قــفــزت إلـــى 23% للربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، حــســب الــبــيــانــات 
ــرة اإلحـــصـــاءات  ــ الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن دائــ
العامة. وعملت غرفة تجارة األردن على إطاق 
منصة إلكترونية ملساعدة املغتربن املتوقعة 
االقتصاد  بمنظومة  لدمجهم  وذلــك  عودتهم 
الــوطــنــي ورفـــدهـــا بــخــبــرات جـــديـــدة. وتــوقــع 
الكباريتي،  نائل  األردن،  تجارة  غرفة  رئيس 
في وقــت سابق عــودة 20% من املغتربن في 
حال استمرار انكماش اقتصادات الدول جراء 

تداعيات كورونا الجديد.

الرباط ــ مصطفى قماس

ــادة الــرســوم  يتجه املــغــرب فــي الــعــام املــقــبــل إلـــى زيــ
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات ســلــع بــهــدف الــتــحــكــم في 
ــيـــد الــنــقــد  مــــيــــزان الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري وصـــيـــانـــة رصـ
األجنبي، في الوقت نفسه الذي يسعى إلى استبدال 

واردات بالتصنيع املحلي.
العام  مالية  قانون  مشروع  عبر  الحكومة  وتقترح 
املــقــبــل، زيــــادة رســـم االســتــيــراد املــطــبــق عــلــى ألــيــاف 
واملنسوجات  الحبر،  وخراطيش  بوليستيرات،  من 
املــخــصــصــة لــلــمــفــروشــات، ومــنــتــجــات الــشــكــوالتــة، 

واملستحضرات الغذائية املحتوية على الكاكاو.
الــزيــادة في رســوم االستيراد، كما أوضحت  ويبرر 
في  اإلدارة،  وإصـــاح  واملالية  االقتصاد  وزارة  ذلــك 
كــــون بــعــض رســـــوم االســـتـــيـــراد املــنــخــفــضــة تــعــوق 
تطور الصناعة املحلية وتحد من تنافسيتها، كما 
يجد تفسيره في التطلع إلي حماية صناعات مثل 

النسيج.
ــاري إلــــى زيــــادة  وكــــان املـــغـــرب عــمــد فـــي الـــعـــام الـــجـ
الصنع  املنتهية  السلع  الجمرك على بعض  حقوق 
املوجهة لاستهاك املستوردة من البلدان غير تلك 
الحر، حيث  للتبادل  باتفاقيات  معها  يرتبط  التي 

انتقلت من 25 في املائة إلى 30 في املائة في يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، قــبــل أن تــقــفــز مـــع تبني 
قــانــون مــالــيــة تــعــديــلــي فــي يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي 
ــارت زيــــادة حــقــوق الــجــمــرك،  إلـــى 40 فــي املــائــة. وأثــ
الفيدرالية  حفيظة  الحالي،  العام  في  اتخذت  التي 
الفاعلن  من  العديد  تضم  التي  للتجارة،  املغربية 
أريــد  التي  التدبير  ذلــك  اعتبرت  القطاع، حيث  فــي 
منها خفض االستيراد، يفضي إلى زيادة األسعار 

التي يتحملها املستهلك.
ويــعــتــبــر أنـــه يــتــوجــب التخفيف مــن الــتــعــويــل على 
آثــار  فــي تدعيم  املساهمة  بــهــدف  الـــــواردات،  بعض 

االنــعــاش االقــتــصــادي، الــذي يستند على خطة في 
حدود 13 مليار دوالر. ويتصور االقتصادي محمد 
املغرب  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  الشيكر، 
عليه االستناد على نوع من التصنيع الذي يساعد 
على بناء صناعة محلية يحيط املغرب بتفاصيلها، 
الـــتـــي تــتــجــلــى أكـــثـــر مـــن خــــال الــتــحــكــم فـــي املــســار 

الصناعي والتكنولوجي.
ويــضــيــف بـــأن ذلـــك لـــن يــتــأتــى ســـوى عــبــر تشجيع 
بالتعليم،  الــرقــي  يقتضي  الــذي  والتطوير،  البحث 
مع العمل على خلق نوع من التوافق حول توجهات 

التصنيع بن مختلف القوى االجتماعية.

خطة مغربية لخفض االستيراد وتشجيع اإلنتاج المحلي

مصر: استمرار الفقر رغم 
بيانات النمو الحكومية

بعد مرور أربعة أعوام على 
تطبيق الحكومة املصرية برنامجًا 
اقتصاديًا إصالحيا باالتفاق مع 

صندوق النقد الدولي، ال تزال أعداد 
كبيرة من املصريني تعيش في 

فقر مدقع، رغم البيانات الحكومية 
التي تتحدث عن النجاح في تحقيق 

نمو اقتصادي. في إبريل/ نيسان 
املاضي، فوجئ جابر، الشاب 

املصري الصعيدي، بتسريحه من 
الفندق الذي كان يعمل به في مدينة 

الغردقة السياحية على ساحل البحر 
األحمر شرقي مصر، بعد توقف 

حركة السفر والسياحة بسبب 
جائحة فيروس كورونا. يقول جابر 

لوكالة فرانس برس »ربما أحظى 
بفرصة أخرى بعد انتهاء الوباء، 
فأنا أعيل أربعة أطفال وزوجتي 
ووالدتي«. ثم يضيف »يكون من 
الصعب أحيانا توفير اللحم في 

وجباتنا، بسبب األسعار والظروف«. 
وحسب بيانات حكومية، حقق 
االقتصاد املصري نموًا بنسبة 

5.6% بنهاية العام املاضي 2019. 

تعاون إيراني مع الحوثيين 
في صيد األسماك

دعا وزير الثروة السمكية في 
الحكومة اليمنية التابعة لجماعة 
أنصار الله )الحوثيون(، محمد 

الزبيري، إلى االستفادة من تجربة 
إيران في قطاع صيد األسماك 

والثروة السمكية. وأفادت وكالة 
األنباء اإليرانية )ارنا( نقال عن 
وسائل إعالم يمنية ، أمس، أن 

وزير الثروة السمكية في الحكومة 
التابعة لحركة الحوثيني دعا خالل 
لقائه السفير اإليراني في صنعاء، 

حسن إيرلو، إلى االستفادة من 
التجربة والخبرة اإليرانية لتطوير 

صناعة الثروة السمكية في بالده. 
من جانبه أعلن السفير اإليراني 
في صنعاء استعداد بالده لنقل 

التجارب والخبرة إلى وزارة الثروة 
السمكية في اليمن لتطويرها.

العراق: اعتراض برلماني 
على االقتراض

أخفق البرملان العراقي في تمرير 
قانون االقتراض الذي تنتظره 

الحكومة لتأمني مرتبات املوظفني 
املتأخرةع، حيث تمر البالد بواحدة 

من أصعب األزمات املالية، بفعل 
تراجع أسعار النفط. واعترضت 

اللجنة املالية في البرملان العراقي على 
قانون االقتراض الذي يتيح للحكومة 

االقتراض الداخلي والخارجي، 
للخروج من أزمة تأخير صرف 

رواتب املوظفني، وفيما حّملت قوى 
سياسية الحكومة مسؤولية أزمة 

الرواتب، دعتها لصرفها من خالل 
األموال املتوفرة لديها من تصدير 
النفط. وتعلق الحكومة، آماال على 
تمرير القانون في البرملان. وقال 

عضو اللجنة املالية البرملانية، النائب 
»العربي الجديد«،  هوشيار عبد الله، لـ

»اتفقنا على تقليل نسبة القرض، 
رغم أن الحكومة خفضت الطلب من 

41 ترليون دينار )الدوالر = نحو 
1190 دينارا( إلى ما يقارب 31 

ترليون دينار«.

أخبار

نمو 
أرباح صناعة 

الورق

شهدت صناعة الورق الصينية نموا في األرباح خال األرباع الثاثة األولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات. وشهد 
القطاع ارتفاعا في األرباح بواقع 13.3 باملئة على أساس سنوي إلى 48.11 مليار يوان )حوالي 7.26 مليارات دوالر(. من جهة أخرى بلغت اإليرادات املجمعة 
لصناعة الــورق بالصن 910.74 مليارات يوان بن يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول، بانخفاض 5 باملئة على أساس سنوي. كما أظهرت بيانات 
الوزارة أن إنتاج الورق بلغ 91.02 مليون طن خال األرباع الثاثة األولى من العام الجاري، بانخفاض 1.8 باملئة على أساس سنوي. وفي شهر سبتمبر 

وحده، ارتفع إنتاج الورق بنسبة 5.3 باملئة على أساس سنوي إلى 11.51 مليون طن.

اقتصاد
Monday 9 November 2020
االثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  23  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2261  السنة السابعة
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القاهرة ـ العربي الجديد

قلعة  من  التخلص  املصرية،  الحكومة  قــررت 
الشركة  مديونيات  بسبب  والصلب  الحديد 
الــعــريــقــة الـــــرائـــــدة، فـــي مـــا وصـــفـــه مــراقــبــون 
الرسمي  الــقــرار  لكن  إكلينيكية«،  »تصفية  بـ
العمومية  الجمعية  بعقد  مرهون  اآلن  حتى 
لــلــشــركــة. الـــبـــدايـــة كـــانـــت حــكــومــيــة خــالــصــة، 
عندما أعلنت إدارة الشركة املصرية للحديد 
ــلــــب، وبـــطـــلـــب مــــن الـــشـــركـــة الــقــابــضــة  والــــصــ
األعــمــال  قــطــاع  ووزارة  املعدنية،  للصناعات 
املـــصـــريـــة، الــــدعــــوة لــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
لــلــشــركــة، مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي، إلعــــادة 
ــا لــلــقــانــون رقــم 

ً
تــشــكــيــل مــجــلــس اإلدارة طــبــق

األســاســي  النظام  وتعديل   ،2020 لسنة   185
املناجم  نشاط  فصل  على  واملــوافــقــة  للشركة 
واملحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس 
شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة 
أن  للشركة، وعلى  الحاليني  املساهمني  لــذات 
بالشركة على سهم  كــل حــامــل سهم  يحصل 
ــديــــدة، عـــلـــى أن يــتــم  مـــجـــانـــي بـــالـــشـــركـــة الــــجــ
الشركة  وقــيــام  الــدفــتــريــة،  بالقيمة  التقسيم 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لم تشفع قرارات الجهات الحكومية في قطاع 
غزة باستئناف عمل القطاعات االقتصادية 
ــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة فــي  بــشــكــل مــــتــــدرج خـ
التجارية  املــنــشــآت واملــحــال  أحـــوال  تحسني 
املختلفة بعد فترة اإلغاق التي جرت بفعل 
ــدة قــطــاعــات  ــ ــا. وتـــعـــانـــي عـ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
اقــتــصــاديــة مــن آثـــار جائحة كــورونــا بشكٍل 
واملطاعم  الــفــنــادق  قطاع  واضـــح، خصوصًا 
ــرًا الســــتــــمــــرار حــظــر  ــظــ ــــي، وذلـــــــك نــ ــاهـ ــ ــقـ ــ واملـ
الليلي، األمر الذي انعكس بالسلب  التجول 
املنشآت. وتغلق  لهذه  املالية  العائدات  على 

بــاتــخــاذ اإلجــــــراءات الـــازمـــة فــي هـــذا الــشــأن. 
ولعلمهم بأن هذه القرارات ما هي إال محاولة 
لتصفيتها،  يــمــهــد  بــشــكــل  الــشــركــة  لــتــقــســيــم 
حاول مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية 
داخـــلـــهـــا، مــنــع انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
وقــررت  للقضاء.  سريًعا  باالحتكام  للشركة 
الـــدولـــة  بــمــجــلــس  اإلداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة 
ــوى الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة  ــ ــ ــة، تـــأجـــيـــل دعـ املــــصــــريــ
الــهــنــدســيــة واملــعــدنــيــة واللجنة  لــلــصــنــاعــات 
النقابية وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة 
قطاع  وزيــر  ضــد  الوطنية،  والصلب  الحديد 
الشركة  إدارة  العام، ورئيس مجلس  األعمال 
القابضة للصناعات املعدنية، لوقف مقررات 
ــر الـــعـــاديـــة  ــيـ الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الـــعـــاديـــة وغـ
أكتوبر/تشرين   12 في  عقدت  التي  للشركة، 
ــة على  ــقـ ــوافـ املـ فــيــهــا  ــي، وتـــقـــرر  ــاضــ املــ األول 
مــقــتــرح فــصــل نــشــاط املــحــاجــر واملــنــاجــم في 
لــنــفــس املــســاهــمــني.  شــركــة مستقلة مــمــلــوكــة 
وأكــد مــراقــبــون أن قــرار التقسيم هــذا، مــا هو 
إال »تــصــفــيــة إكــلــيــنــيــكــيــة« وتــمــهــيــد إلغـــاق 
املناجم  تنمية  على  التركيز  بــهــدف  الــشــركــة 
في الواحات البحرية املصرية، لكن ما يعرقل 

ــتـــصـــاديـــة  ــآت االقـ ــشــ ــنــ مــخــتــلــف املــــحــــال واملــ
أبوابها يوميًا في الساعة 8 مساًء بالتوقيت 
بداية لحظر  الساعة  هــذه  إذ تعتبر  املحلي، 
التجول الذي يستمر حتى السابعة صباحًا. 
املنشآت  لهذه  املختصة  الجهات  إلــزام  ومــع 
واملحال التجارية املختلفة باتخاذ إجراءات 
االقتصادية  األزمــة  تنعكس  وقائية خاصة، 
مواطن  مليوني  من  أكثر  منها  يعاني  التي 
ــاعـــات  ــطـ ــقـ ــًا عــــلــــى تــــعــــافــــي الـ ــبـ ــلـ ــزة سـ ــ ــ فـــــي غـ
ــن تــبــعــات اإلغـــــــاق. ويــلــعــب  االقـــتـــصـــاديـــة مـ
نقص السيولة النقدية املتوفرة لدى السكان 
ــادة حــالــة الـــركـــود الــتــي تتزامن  دورًا فــي زيــ
املناطق وتنصيفها بأنها  إغــاق بعض  مع 
مناطق حمراء تمنع الحركة والتجول فيها، 
إلــــى جـــانـــب الــعــمــل لـــســـاعـــات مــــحــــدودة في 

بعض املناطق األخرى.
الوقت ذاتــه، اختار بعض أصحاب هذه  في 
املـــنـــشـــآت اســـتـــمـــرار إغـــاقـــهـــا، تـــفـــاديـــًا أليـــة 
خسائر إضافية، في ظل عــدم وجــود نشاط 
ــتـــي ســبــقــت  اقـــتـــصـــادي مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة الـ
ــاع.  وال تــوجــد  ــطـ ــقـ تــفــشــي الـــفـــيـــروس فـــي الـ
التي  االقتصادية  الخسائر  تقديرات بحجم 

هذه القرارات أنها ال بد أن تصدر من الجمعية 
العمومية للشركة، بموجب القانون.

وفــــي 2 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
أوصــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــاســتــمــرار نــشــاط 
ــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  ــقــ ــعــ ــة حـــتـــى انــ ــركــ الــــشــ
ــت  ــ ــن الـــــــدراســـــــة، كـــمـــا أوصـ ــ ــلـــة ملــــزيــــد مـ ــبـ ــقـ املـ
في  والراكد  املخزون  املنتج  بسرعة تصريف 
ــــدة الــدائــنــة واملــديــنــة  ــــة األرصـ الــشــركــة ودراسـ
واألرصـــدة املتوقفة للعماء واملــورديــن، على 
املركزي  الجهاز  أبداها  التي  الشكوك  خلفية 
مصرية(  رسمية  رقابية  )جهة  للمحاسبات 
حـــول قـــدرة الــشــركــة عــلــى االســتــمــرار فــى ظل 
ــتــــاج وعـــدم  تـــراكـــم املـــديـــونـــيـــات وضـــعـــف اإلنــ

القدرة على سداد االلتزامات.
اتخاذ  بسرعة  العمومية  الجمعية  وأوصـــت 
القانونية الازمة بشأن السرقات  اإلجــراءات 

والتاعب والتزوير واالختاس.
ــة، بـــحـــســـب األرقـــــــام  ــركــ وتــــقــــدر خـــســـائـــر الــــشــ
جنيه  مليون   784 بحوالي  املعلنة،  الرسمية 
ــام  ــعـ الـ ــــال  خــ ــهـــات(  ــيـ ــنـ جـ  5.75  = )الـــــــــــدوالر 
الــديــون املستحقة  املــاضــي، كما بلغ إجمالي 
عليها أكثر من 8 مليارات جنيه، حتى 2019.

أصـــابـــت الــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
ــزة، إال أن هــيــئــة املـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق  ــ فــــي غــ
والخدمات السياحية )غير حكومية( ذكرت 
أن هذا القطاع تكّبد خسائر تبلغ 90 مليون 
مباشر  وغــيــر  مباشر  بشكل  أميركي  دوالر 
منذ مــارس/ آذار املاضي. في األثــنــاء، يقول 
املتحدث باسم الهيئة الفلسطينية للمطاعم 
معني  بغزة  السياحية  والخدمات  والفنادق 
أبو الخير إن 7 آالف عامل موزعني على أكثر 
مــن 500 مــنــشــأة ومــرفــق ســيــاحــي تــضــرروا 
أبو  ويضيف  كــورونــا.  جائحة  انتشار  منذ 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن اســتــئــنــاف  الــخــيــر لـ
الحال  لم يحسن  عمل األنشطة االقتصادية 
نظرًا  السياحي  الــقــطــاع  صعيد  على  كثيرًا 

الستمرار حظر التجول في الفترة املسائية، 
وهو ما يحرم هذه املنشآت من الزبائن خال 

هذه الفترة التي تشكل ذروة العمل.
ــدوره، يــؤكــد نــائــب رئــيــس جمعية رجــال  ــ بـ
أبــو  نــبــيــل  غـــزة  فــي  الفلسطينيني  األعـــمـــال 
مــعــيــلــق أن تــاحــق الـــعـــوامـــل مـــن اســتــمــرار 
للحصار اإلسرائيلي واالنقسام إلى جانب 
تـــراجـــع املــانــحــني عـــن تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع في 
الــقــطــاع وتــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا تؤثر 
على املشهد االقتصادي بشكٍل كامل. ويبني 
أن جائحة  الجديد«  »العربي  لـ  أبــو معيلق 
عــلــى  الـــضـــغـــط  ــــن حـــجـــم  مـ كـــــورونـــــا زادت 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة وعــــززت مــن حجم 
الخسائر التي تكبدها االقتصاد املحلي في 
غــزة على مــدار السنوات املاضية، وهــو ما 
قد يدفع باتجاه انهيارات جديدة. ويوضح 
أن إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لــجــمــيــع 
القطاعات االقتصادية في غزة ال تزيد عن 
15 إلى 20 في املائة منذ استئناف األنشطة 
انتشار  بعد  متصاعد  بشكل  االقــتــصــاديــة 
فيروس كورونا إلى جانب استمرار توقف 

بعض القطاعات.

اقتصاد غزة يعاني رغم استئناف األنشطةمصر: تصفية إكلينيكية لـ»قلعة الحديد والصلب«

تصاعد الجدل حول 
سعر الفائدة والسياسات 

النقدية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــكـــاتـــفـــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــوامــــل 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة لتهبط 
بــالــلــيــرة الــتــركــيــة إلــــى مــســتــويــات 
قياسية، ما أدى إلى إطاحة محافظ املصرف 
الخطوة  املركزي، مراد أويصال، من منصبه، 
التي يراها مراقبون أنها مقلقة للمستثمرين 
ــرون أنـــهـــا جــيــدة  ــ واألســــــــواق، فــيــمــا يـــؤكـــد أخــ

وستكون لها انعكاسات إيجابية.
املاضي،  األول  تشرين   / أكتوبر  بــدايــة  ومنذ 
الــلــيــرة حــوالــي 7% مــن قيمتها مقابل  فــقــدت 
الـــدوالر، إذ يــدور سعر العملة التركية حاليا 
حول 8.5 ليرات مقابل الدوالر، في حني هبطت 

ما يزيد عن 30% منذ بداية العام الجاري.

قصة التهاوي 
في  الفاشل  االنقاب  ليلة  أن  مراقبون  يعتبر 
تــمــوز 2016، كانت  يــولــيــو/  تــركــيــا، منتصف 
تاريخًا جديدًا لليرة، وقت تراجع سعر صرفها 
إلى 2.94 ليرة، لتفقد نحو 4% من قيمتها، قبل 
بــأول يــوم عمل بعد يومي عطلة  أن تتحسن 
عقب االنقاب، بنحو 3%، إال أن حاجز 3 ليرات 
لــلــدوالر لــم يــكــن بــعــيــدًا، عــلــى رغـــم مــا اعتبره 
مــراقــبــون وقــتــذاك »حــاجــزًا نفسيًا« إن تعدته 

الليرة فستستمر بالتراجع.
وأتت تفجيرات عدة طاولت الواليات التركية 
بــعــد االنــــقــــاب، ربـــمـــا أهــمــهــا وأخـــطـــرهـــا في 
السلطان  تفجيري  شــهــدت  الــتــي  إســطــنــبــول، 
أحمد وبشكتاش ليتراجع سعر الصرف تباعًا 
ليصل إلى 3.521 ليرات، وتحافظ الليرة على 
هذا املستوى، مع تذبذبات طفيفة، حتى مطلع 
مايو/ أيار 2017 وقت سجلت العملة املحلية 
أعلى سعر أمام الدوالر في 5 شهور عند 3.531 
ليرات، بعدما فقدت 3% من قيمتها لتغلق عام 
لــلــدوالر على  لــيــرات  2017 على نحو 3.8146 
خلفية أزمات سياسية مع أميركا. وفي الثامن 
أعلنت   ،2017 عــام  األول  أكتوبر/ تشرين  مــن 
سفارة الواليات املتحدة في أنقرة تعليق جميع 
والقنصليات  مقرها  فــي  التأشيرات  خــدمــات 
املهاجرين«،  »باستثناء  تركيا  في  األميركية 
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن 
بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح 
مقرها  في  األميركيني  للمواطنني  التأشيرات 
وجميع القنصليات التركية بالواليات املتحدة. 
واندلع هذا التوتر بني البلدين، بعد صدور حكم 
قضائي تركي بحبس »متني طوبوز« املوظف 
في القنصلية األميركية العامة في إسطنبول، 
بتهم مختلفة بينها »التجسس«. ودخلت الليرة 
عام 2018 بتحسن نسبته 1.16% بعد انتهاء 
ليبلغ  أنقرة وواشنطن،  التأشيرات بني  أزمــة 
الليرة  لتحافظ  لــيــرات،  الـــدوالر 3.7711  سعر 
على استقرارها نهاية 2018 بنحو 3.8 ليرات 
التراجع  مشوار  املاضي  العام  لتبدأ  للدوالر، 
لتتعدى 5 ليرات حتى شهر إبريل/ نيسان وقت 
هوت إلى ما دون 7 ليرات، لتتحسن وتنهي عام 
2019 عند 5.8 ليرات مقابل العملة األميركية، 
ليكون عام 2020 األكثر تراجعًا، بعد أن خسرت 
الــلــيــرة أكــثــر مــن 30% مــن قيمتها هـــذا الــعــام 

وتتهاوى إلى نحو 8.5 ليرات للدوالر. 

أردوغان والمصرف المركزي 
واصـــلـــت الــعــمــلــة الــتــركــيــة تــدحــرجــهــا وســط 
ــــني الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب  خـــــــاف واضـــــــــح بــ
أردوغـــان، وقــيــادات املصرف املــركــزي، إذ يرى 

ــان ضـــــرورة خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة من  ــ ــ أردوغـ
أجل إنعاش االقتصاد، في حني يلجأ قيادات 
ــفـــائـــدة  ــــع ســـعـــر الـ ــــى رفــ ــزي إلــ ــ ــركـ ــ املــــصــــرف املـ
للحد مــن نــزيــف الــلــيــرة. وكـــان ســعــر الــفــائــدة 
املصرفية بلغ في يوليو/تموز 2019 نحو 24 
املــركــزي وقتذاك،  يعتمد محافظ  ولــم  باملائة، 
نقدية،  أو  مالية  أدوات  أي  قايا،  مــراد تشتني 
لتحسني سعر الصرف الذي تهاوى لنحو 5.7 
ليرات مقابل الدوالر، سوى رفع سعر الفائدة.

فما كان من الرئيس التركي، املعروف أنه ضد 
رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة املــصــرفــيــة ومـــع تحفيز 
إال  منه،  اإلنتاجي  على  واالعــتــمــاد  االقتصاد 
األربــع سنوات، فترة  انقضاء  أن تدخل وقبل 
تشتني قايا فقام بعزله ليصدر في 6 يوليو/ 
تموز من العام املاضي، مرسومًا رئاسيًا يعني 
خــالــه، نــائــب املــحــافــظ املــقــال، مـــراد أويــصــال 
صاحب التجربة الكبيرة باملصارف منذ عام 
، تــنــاغــم املــحــافــظ أويـــصـــال مع 

ً
1998. وفـــعـــا

بالتخفيض  وبــدأ  ــراك،  األتـ الساسة  توجهات 
الــتــدريــجــي لــســعــر الــفــائــدة، لــتــتــراجــع مــن 24 
الـــشـــهـــر املـــاضـــي،  ــــى 8.25 بـــاملـــائـــة  بـــاملـــائـــة إلـ
وقــت بـــدأت الــلــيــرة تنفلت مــن قبضة املــركــزي 
وتــتــراجــع عــلــى نــحــو مــتــســارع رغـــم الــتــدخــل 
املباشر، وضخ كتل دوالريــة أثــرت على حجم 
ــزي، فــعــاود  ــركــ االحــتــيــاطــي لــــدى املـــصـــرف املــ
الــفــائــدة، كـــأداة نقدية فاعلة  الســتــخــدام سعر 
ومــبــاشــرة، لــوقــف تــدهــور ســعــر العملة التي 
تــعــدت ثــمــانــي لـــيـــرات مــقــابــل الــــــدوالر، ليرفع 
توليه منصب  منذ  مــرة  الــفــائــدة وألول  سعر 
املــحــافــظ، بــنــحــو 200 نــقــطــة أســــاس لتصبح 

الفائدة 10.25 باملائة.
»الــعــربــي الجديد«  وحــســب مــصــادر خــاصــة لـــ
كان املحافظ املقال، يخطط لرفع سعر الفائدة 
خـــال اجــتــمــاع املــصــرف املــركــزي فــي التاسع 
عشر من الشهر الجاري، لكن الرئيس التركي 
أمــــس،  مــــن  أول  أصـــــــدر صــبــيــحــة  إذ  ســـبـــقـــه، 
مرسومًا رئاسيًا بعزل أويصال وتعيني وزير 

املالية السابق ناجي آغبال بدال منه.
أردوغـــان بإقالة املحافظ،  الرئيس  ولــم يكتف 
بـــل أردف املـــرســـوم بـــقـــرارات تــعــيــني إبــراهــيــم 
واملــوازنــة  االستراتيجية  إلدارة  رئيًسا  شنل 
ا لناجي آغبال، كما عنّي وزير 

ً
بالرئاسة خلف

االقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق، نــهــاد زيــبــكــجــي، عــضــوًا 
بــلــجــنــة الـــســـيـــاســـات االقــــتــــصــــاديــــة بـــرئـــاســـة 
يــراه مراقبون، تحصني  ما  الجمهورية، وهو 

السياسة النقدية ضد ما وصفه أردوغان قبل 
وأسعار  الفائدة  أي  الشيطان«  »مثلث  بـ أيــام 
الصرف والتضخم، وكرر أردوغان تأكيده بأن 
حل التضخم وتحسني سعر الصرف، ال يأتي 
عــبــر رفـــع ســعــر الــفــائــدة، بــل مــن خـــال إخـــراج 
األموال من خزائن املصارف وتوجيهها نحو 

االقتصاد الحقيقي واالستثمار.

تدخل المسؤولين وأسباب اقتصادية
يــــــرى مــــراقــــبــــون أن تــــدخــــل الــــســــاســــة، وفـــي 
النقدية  بالسياسة  الــدولــة  رئــيــس  مقدمتهم 
ــــزي، ســيــزيــد  ــــركـ ــة مـــحـــافـــظ املــــصــــرف املـ ــالــ وإقــ
قــلــق األســـــــواق وتــــراجــــع ســعــر الــــصــــرف، كما 
املــبــاشــر للرئاسة  الــتــدخــل  أن  يضيف هـــؤالء، 
ــن تــوجــس  ــيـــاســـات املــــالــــيــــة، يـــزيـــد مــ فــــي الـــسـ
دخولها  قبل  األمـــوال،  ورؤوس  االستثمارات 
ــر االقـــتـــصـــاد الــتــركــي  ــ إلــــى تــركــيــا. وعـــلـــق وزيـ
الــســابــق، زعــيــم حـــزب الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم 
)ديـــفـــا(، عــلــي بــابــاجــان، عــلــى إقــالــة أردوغــــان 
تراجع  مــواصــلــة  بعد  املــركــزي  البنك  ملحافظ 
التركية أمام العمات األجنبية، قائا:  الليرة 
»ال يمكن الهروب من املسؤولية بإقالة محافظ 
املركزي، وإلقاء اللوم على البيروقراطية، هذه 

األمة ليست ساذجة«.
ــــاف بــابــاجــان خـــال حــديــثــه فـــي مؤتمر  وأضـ
الــــحــــزب بـــمـــديـــنـــة »مــــــارديــــــن« الـــســـبـــت: »لــقــد 
يكن يستمع  لــم  ألنــه  السابق  املحافظ  غــيــروا 
للبنك  جــديــًدا  ا 

ً
محافظ وجلبوا  لتعليماتهم، 

املركزي ليفعل ما يقولونه، ماذا حدث؟ سعر 
ا، والبطالة آخذة في  صرف العملة يزداد سوًء
االرتـــفـــاع«. وفــي املــقــابــل، يــرد املحلل التركي، 
يوسف كاتب أوغــلــو: »مــن حق رئيس الدولة 
املــركــزي،  املــصــرف  دســتــوريــًا، تغيير محافظ 
وليس في ذلك تدخل، بل القرار جاء للمحافظة 
على سياسة الدولة باالعتماد على االقتصاد 
فقط،  املصرفي  أو  الخدمي  ولــيــس  اإلنــتــاجــي 

املتبدلة  للهزات واألســبــاب  وعــدم االستجابة 
ــادي تــــرســــمــــه تـــركـــيـــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــتـــغـــيـــيـــر نــــهــــج اقـ

ليوصلها لحلم املئوية عام 2023«.
»العربي الجديد،«، فإن  وحسب كاتب أوغلو، لـ
الــدولــة، معروف ويتمحور حول  نهج رئيس 
ضرورة خفض الفائدة على الليرة واالعتماد 
أكثر على االستدانة بالعملة املحلية، وتحفيز 
زيــادة  عبر  األجنبية  العمات  على  الحصول 
ــادرات والـــســـيـــاحـــة والـــنـــشـــاط الــعــقــاري  ــ ــــصـ الـ
نظام  استخدام  الغذائية، وكذلك  والصادرات 
املقايضة في التجارة مع بعض الدول لتقليل 
الــحــاجــة لــلــعــمــات الــصــعــبــة الـــتـــي تــســتــنــزف 
احتياطات الباد من العمات األجنبية. كما 
أن تخفيض سعر الفائدة، يساهم بتخفيض 
كلفة تسديد الديون األجنبية وكلفة خدمتها 
الشهرية«. ويضيف كاتب أوغلو أن رفع سعر 
الفائدة املصرفية لن يحسن من سعر الليرة، 
األســبــاب سياسية واقــتــصــاديــة، وأهمها  ألن 
لــهــا عــاقــة بـــآثـــار عـــام كـــورونـــا الــتــي طــاولــت 
االقــتــصــادات الــكــبــرى أكــثــر مــن تركيا بكثير، 
الــيــوم، 10.25% هو  الــفــائــدة  أن سعر  معتبرًا 

جيد بل عال نسبيًا.
واعــتــبــر املــحــلــل الــتــركــي أن الــربــع األخــيــر من 
ــام الـــــجـــــاري، ســيــشــهــد تــحــســنــًا بـــتـــوازن  ــعــ الــ
الــعــمــات األجــنــبــيــة بــالــســوق الــتــركــيــة، ســواء 
املاضي  الشهر  ارتفعت  التي  الــصــادرات  عبر 
يمكن  ما  أو  دوالر(  مليار   17.3( كبير  بشكل 
أن تجذبه تركيا من السياحة العاجية. ومن 
جــانــبــه، يــؤكــد أســتــاذ النقد بجامعة مــارديــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــتــركــيــة، مسلم طـــاالس لـــ
أن ســرعــة تبديل املــحــافــظ، مــن مــؤشــرات عدم 
األدوات  أن  كما  املــركــزي،  املــصــرف  استقالية 
املتاحة، قليلة خال فترة التوترات السياسية 
ــكــــون ســعــر  ــذا قــــد يــ ــ ــا، لــ ــ ــورونــ ــ ــتــــرة كــ وآثــــــــار فــ
الفائدة األداة الوحيدة املتاحة لضبط السوق 

ومحاولة وقف تراجع سعر صرف الليرة. 
ويضيف طاالس أن لألسواق قرون استشعار 
وقلما تستجيب لتصريحات املسؤولني، حتى 
ــرّوج منهم بعد وصـــول جــوزيــف بايدن  مــن يـ
للبيت األبيض، أو ما يتم تداوله من احتمال 
عــقــوبــات وتــخــفــيــض الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي، 
االقتصادي  األداء  بناء على  تتنبأ  فــاألســواق 
ومدى انكشافه وحركة املبيع والشراء، أكثر مما 
أستاذ  التصريحات. ويختم  تنشغل بتحليل 

النقد بجامعة ماردين التركية، أن تدخل رئيس 
الدولة مباشرة، خاصة بعد رفع املحافظ السابق 
أول مرة سعر الفائدة، سيكون له آثار سلبية 
على الليرة، وإن لفترة محددة، من بعدها، قد 
يحدث العكس كما رأينا خال تخفيض سعر 
الفائدة وقت كانت تتحسن الليرة. واعتبر أن 
األســبــاب االقتصادية، مــن تــراجــع الــصــادرات 
وعائدات السياحة وارتفاع الدين العام، إضافة 
لألسباب السياسية وتوترات املنطقة، هي التي 

أدت إلى تراجع سعر صرف العملة التركية.

عكس التوقعات
لم تصب توقعات املحللني بتحسن السياحة 
والــصــادرات خــال العام الــجــاري، كما خابت 
آمال البنك املركزي التركي، الذي أعلن سابقًا 
الــعــام، عن 6.99  الـــدوالر نهاية  أال يزيد سعر 
ليرات تركية ونسبة التضخم عن حدود 9.54 
باملائة، إذ زاد الــدوالر إلى 8.5 ليرات ووصل 
بــزيــادة  مشفوعني   ،%12 عتبة  إلــى  التضخم 
نسب عجز املوازنة وامليزان التجاري، ليكون 
عــام 2020 وفــق مــراقــبــني، األســـوأ على تركيا 
اقتصاديا منذ سنوات. ويشير مراقبون إلى 
لــتــراجــع ســعــر صــرف  الحقيقية  أن األســـبـــاب 
الليرة، ال تتعلق بشكل أساس بسعر الفائدة، 
كــمــا يــــرون أن رفـــع ســعــر الــفــائــدة لـــن ينعش 
األوروبية  السياسية،  التوترات  بواقع  الليرة 
الــتــركــيــة بــســبــب الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــغــاز 
بــالــبــحــر املـــتـــوســـط والــــتــــوتــــرات بــأذربــيــجــان 
ــاب اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ  عـ

ً
وســــــوريــــــة، فــــضــــا

ارتبطت هــذا الــعــام بــإغــاقــات كــورونــا، ســواء 
تــراجــع الــصــادرات الــتــي تــعــدت الــعــام املاضي 
 109.1 نـــحـــو  إلـــــى  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  180 عـــتـــبـــة 
الثالث هذا  الربع  نهاية  مليارات دوالر حتى 
العام، أو السياحة التي يعول عليها األتــراك، 
كرافعة لاقتصاد ومولدة للقطع األجنبي، إذ 
لم يصل عــدد السياح األجــانــب لتركيا، حتى 
نهاية الربع الثالث إلى 10 مايني سائح، في 
ــال عــلــى 57 مليون  ــ حــني كــانــت الــخــطــط واآلمـ
سائح هذا العام، بعد جذب 52 مليون سائح 

العام املاضي، حسب بيانات رسمية.

خسائر الليرة التركية: القـصة الكاملة

بشكل  تدحرجها  التركية  الليرة  واصلت 
سريع أمام الدوالر األميركي، وسط مخاوف 
من مخاطر كبيرة على االقتصاد في حالة 

العملة  نزيف  أنقرة في وقف  عدم نجاح 
المحلية، األمر الذي أدى إلى إطاحة الرئيس 
محافظ  أردوغان  طيب  رجب  التركي 

المصرف المركزي، مراد أويصال، من منصبه، 
مدى  حول  الخالفات  تصاعد  ظل  في 
وحسب  الفائدة،  سعر  رفع  آلية  نجاعة 

مراقبين لـ»العربي الجديد«، فإن العديد من 
العوامل السياسية واالقتصادية وراء تهاوي 

العملة التركية إلى مستويات قياسية

خسر قطاع الفندقة 
والمطاعم 90 مليون 

دوالر منذ مارس

مؤشرات
األسواق

وفد سعودي 
اقتصادي يزور 

العراق
ــة األنـــبـــاء  ــالــ قـــالـــت وكــ
)واس(  ــوديــــة  الــــســــعــ
ــد، إن وفــدا  أمـــس األحــ
ــا بــــرئــــاســــة وزيــــــري  ســــعــــوديــ
ومحافظ  والـــزراعـــة  الصناعة 
ــراق  ــعـ الـ زار  املــــركــــزي  الـــبـــنـــك 
ــــة  ــال ــــوكــ أمــــــــس. وأوضــــــحــــــت ال
تــأتــي  الـــــزيـــــارة  أن  الـــرســـمـــيـــة 
تمهيدا الجتماع قادم بني ولي 
العهد السعودي األمير محمد 
ــوزراء  ــ بـــن ســلــمــان ورئـــيـــس الـ
الكاظمي.  مصطفى  الــعــراقــي 
ــل مـــــن الــــريــــاض  وتـــســـعـــى كـــ
العالقات  توطيد  إلــى  وبــغــداد 
االقــتــصــاديــة بــني الــبــلــديــن في 
العديد من األنشطة واملجاالت. 
ــراق والــســعــوديــة  ــعــ ــ وشـــكـــل ال
لــجــنــة خـــاصـــة لـــلـــتـــعـــاون بــني 
ــــيــــو/ تــمــوز  ــديـــن فــــي يــــول ــلـ ــبـ الـ
امللفات  بحث  بهدف  املــاضــي، 

االقتصادية واالستثمارية.

األردن: األزمة 
االقتصادية تهيمن 

على االنتخابات 
إلى  األردنيون  يتوجه 
صــــنــــاديــــق االقـــــتـــــراع 
النتخاب  الثالثاء  غــدًا 
مــجــلــس نــــواب جــديــد فــي ظل 
ظـــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة 
ــلـــت اهـــتـــمـــامـــهـــم يـــتـــركـــز  ــعـ جـ
اليومية،  على شؤون حياتهم 
ــا مــن  ــي بـــلـــد يـــعـــانـــي أيــــضــ ــ فـ
ــــات تـــفـــشـــي فــــيــــروس  ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
ــا املـــســـتـــجـــد. وتـــأثـــر  ــ ــ ــورون ــ كــ
ــتــــصــــاد األردنــــــــــي بـــشـــدة  االقــ
جـــــراء الـــنـــزاعـــات فـــي الـــعـــراق 
مئات  واستضافته  وســوريــة، 
اآلالف من الالجئني السوريني 
ــــذيــــن يــشــكــلــون عــبــئــا عــلــى  ال
كاهل اململكة محدودة املوارد. 
وفــاقــمــت جــائــحــة كــوفــيــد-19 
األوضـــــاع االقــتــصــاديــة. ففي 
ــاع الـــســـيـــاحـــي وحــــــده،  ــطــ ــقــ ــ ال
ثـــالثـــة  نــــحــــو  األردن  خــــســــر 
مــلــيــارات دوالر مــن الــعــائــدات 
األولى  الثمانية  خالل األشهر 
مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي بــســبــب 
آالف  وبـــــــاتـــــــت  اإلغـــــــــالقـــــــــات 
ــائــــف مـــــهـــــددة. وســجــل  ــوظــ ــ ال
الــيــوم أكــثــر من  لــغــايــة  األردن 
بكوفيد-19  إصابة  ألــف  مائة 
وأكــثــر مــن ألــف وفـــاة. ويناهز 
مليار   45 الــعــام  األردن  ديـــن 
دوالر، ووصلت نسبة البطالة 
العام  منتصف  باملئة   23 الــى 

الحالي.

أول طائرة لـ»فالي 
دبي« اإلماراتية 
تصل إلى إسرائيل

ـــت طـــائـــرة تــابــعــة 
ّ
حـــط

لــشــركــة »فــــالي دبــي« 
اإلماراتية، أمس األحد، 
في مطار بن غوريون الدولي، 
بمدينة تل أبيب، وذلك في أول 
رحلة لها إلــى إســرائــيــل. جاء 
ــــك، وفـــق مــا أفــــادت بــه قناة  ذل
نشرت  الــتــي  الرسمية  ــان«  »كـ
لحظات  يــوثــق  فــيــديــو،  مقطع 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــرة اإلمــ ــائــ ــطــ ــ ــبــــوط ال هــ
فــي املــطــار اإلســرائــيــلــي. ومن 
املقرر أن تبدأ الشركة رسميا 
رحــالتــهــا املــنــتــظــمــة بـــني دبــي 
ــارا مـــن 26  ــبـ ــتـ وتــــل أبـــيـــب، اعـ
ــانـــي  ــثـ ــبــــر/ تــــشــــريــــن الـ ــمــ نــــوفــ
الجاري، بحسب املصدر ذاته. 
ــــي، أعــلــنــت  ــــاضـ ــاء املـ ــ ــعــ ــ ــ واألرب
ــران املـــمـــلـــوكـــة  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــــركـ شـ
لحكومة دبــي، فــي بــيــان، أنها 
ــقـــوم بــتــشــغــيــل رحــلــتــني  ــتـ سـ
يــومــيــا، بـــواقـــع 14 رحــلــة في 
ــاري دبـــي  ــطــ ــــوع بــــني مــ ــبـ ــ األسـ

الدولي، و»بن غوريون«.
وذكــرت أن هذا اإلعــالن، يأتي 
ــنــقــل  ــة ال ــيـ ــاقـ ــفـ ــاب اتـ ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
الـــجـــوي املـــوقـــعـــة مـــؤخـــرا بني 
ــل، وبــــدء  ــيــ ــرائــ اإلمـــــــــارات وإســ
والشحن  املسافرين  رحـــالت 
ــبــــل شــــركــــات  الـــــجـــــوي مـــــن قــ

الطيران الوطنية األخرى.

تكبّدت القطاعات 
االقتصادية في غزة 
خسائر فادحة جراء 

تفشي فيروس كورونا

متفرقات اقتصادية

عقبات تواجه الشركة المصرية للحديد والصلب رغم تصاعد حركة البناء )خالد دسوقي/فرانس برس(

العملة التركية انخفضت إلى نحو 8.5 ليرات مقابل الدوالر األميركي )فرانس برس(

خالفات حول رفع سعر الفائدة )األناضول(

الغالف

تم افتتاح البنك المركزي التركي في عام 1931، وتأسس كشركة مساهمة. 
وُخصصت 15 في المائة فقط من أسهم البنك للدولة، و85 في المائة من 
ملكيته كانت تعود للقطاع الخاص الذي كان يسيطر عليه عبر مجموعة 
من البنوك بمقدمتها الزراعي. وحتى عام 1970، كان القطاع الخاص هو 
المركزي، ولكن  البنك  بشكل شبه كامل على سياسات وقرارات  يسيطر  من 
في عام 1971 تم رفع حصص ملكية الدولة من 15 في المائة لتصل إلى 
عام  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  حقبة  بدء  ومع  المائة.  في   50
2002، ارتفعت ملكية الدولة بالبنك المركزي لتصبح 55 في المائة، وقامت 
و2 في  التركي،  األحمر  الهالل  لصالح  المائة  في   1 بنقل ملكية  الحكومة 

المائة لصالح هيئة الضمان االجتماعي.

الدولة تمتلك 55% من البنك المركزي

Monday 9 November 2020 Monday 9 November 2020
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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موسى مهدي

ــنـــوات عــصــيــبــة من  ــع سـ ــ بــعــد أربـ
التوترات التجارية واالقتصادية 
العالم  عاشها  والجيوسياسية 
ــالـــد تـــرامـــب، عــّمــت الــفــرحــة شـــوارع  مـــع دونـ
الـــواليـــات املــتــحــدة والــعــالــم، وســــاد ارتــيــاح 
كــبــيــر فــــي أوســـــــاط كـــبـــار املــســتــثــمــريــن فــي 
ــال الــتــي ارتــفــعــت طـــوال تعامالت  أســــواق املـ
نتائج  أظــهــرت  بعدما  والخميس،  األربــعــاء 
ــابــــات الــــتــــقــــدم الـــــواضـــــح لــلــمــرشــح  ــتــــخــ االنــ
ــايـــدن. ومـــع إعــــالن فــوز  الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
بـــايـــدن الــســاحــق بــــــ290 صــوتــا مــقــابــل 214 
ــرامـــب، يــتــوقــع خـــبـــراء أن  صــوتــا لـــدونـــالـــد تـ
ــتـــواصـــل ارتــــفــــاع مــــؤشــــرات أســـــــواق املــــال  يـ
خالل األسبوع الجاري. وال يبدو حتى اآلن 
أن األســــــواق قــلــقــة مـــن احــتــجــاجــات تــرامــب 
والــقــضــايــا الــقــانــونــيــة الـــتـــي يـــنـــوي رفــعــهــا 
واتهاماته  االنتخابات  نزاهة  في  للتشكيك 
للحزب الديمقراطي بسرقة النتيجة، وربما 
ــإعــــادة االنـــتـــخـــابـــات فـــي بعض  مــطــالــبــتــه بــ
الــواليــات. في هــذا الــشــأن، يقول كريستوفر 
ستانتون، مدير االستثمار في شركة »صن 
رايز كابيتال بارتنرز«، إن »بايدن نبأ عظيم 
لألسواق.. تعبنا جميعا من تقلبات السوق 
املصاحبة لتغريدات ترامب«. على الصعيد 
الـــدولـــي، هــنــاك ارتــيــاح كبير إلـــى أن »عــزلــة 
أمــيــركــا« قــد انــتــهــت، وأن واشــنــطــن ستعود 
مــرة أخــرى للعب دورهــا الفاعل في املحيط 
تترنح  التي  العاملية  والتجارة  االقتصادي 
تحت ضربات كورونا. ويرى محللون أن فوز 
بايدن سيخفف التوتر التجاري مع الصني، 
ــارة الــعــاملــيــة  ــتـــجـ وســـيـــدعـــم دور مــنــظــمــة الـ
وفعاليتها في تسيير وتنظيم العالقات بني 
الدول. ولكن ماذا يعني فوز بايدن بالنسبة 
ألسواق األسهم والصرف والطاقة والتجارة 

العاملية واألسواق الناشئة؟
ــتـــوقـــع أن  ــن املـ ــلــــي، مــ ــداخــ عـــلـــى الــصــعــيــد الــ
يساهم فوز جو بايدن في تسريع التحفيز 
االقــتــصــادي الــذي تحتاجه األســـواق املالية 
بــقــوة فـــي هـــذه الــفــتــرة الــتــي تــتــراجــع فيها 
القوة الشرائية، بسبب الضائقة املالية التي 
تعيشها األســر األميركية وارتــفــاع معدالت 
األميركي  االقتصاد  نمو  ويعتمد  البطالة. 
ــر مــــن اعـــتـــمـــاده  ــثـ ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة أكـ عـــلـــى الــ
في  الشرائية  القوة  الــصــادرات. وتقدر  على 
الــواليــات املتحدة بنحو 14 تريليون دوالر 
في العام. وال يتوقع محللون أن يقود فوز 
بايدن إلى إجراء تعديالت كبيرة أو سريعة 
الوعود  الرغم من  الضرائب، على  نظام  في 
التي قطعها في االنتخابات، وذلك ببساطة 
ــازة الــتــشــريــعــات الــجــديــدة لــن تكون  ألن إجــ

سهلة مثل القرارات الرئاسية. 
فــي هــذا الــشــأن، يقول إيــان كــاتــز، املــديــر في 
شــركــة »ألــفــا بــارتــنــرز«، ومــقــرهــا نــيــويــورك: 
»كانت هناك مخاوف في سوق وول ستريت 
بــايــدن »ضــريــبــة الصفقات  إدارة  ــرار  إقــ مــن 
ــــاوف اخـــتـــفـــت«.  ــــخـ ــة«، ولـــكـــن هـــــذه املـ ــيــ ــالــ املــ
ويرى كاتز أن إدارة بايدن ربما لن تقر هذه 
ستريت،  وول  فــي  الصفقات  على  الضريبة 
حــتــى فـــي حــــال فــــوز الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
فــي انــتــخــابــات الــشــيــوخ املتبقية فــي بعض 
الـــواليـــات فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املقبل. 
ولــــدى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي حــالــيــا أغلبية 
الحزب  يسيطر  بينما  الــنــواب،  مجلس  فــي 
الــجــمــهــوري عــلــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وهــمــا 
أيــة تشريعات  إجــازة  املهمان في  املجلسان 

جديدة. 
ويرى محللون في صحيفة »وول ستريت« 
عــلــى  الـــضـــرائـــب  ســـتـــرفـــع  ــايــــدن  بــ إدارة  أن 
الــتــجــاريــة، ولكنها  ــال  ــمـ املــســتــثــمــريــن واألعـ
فـــي املــقــابــل ســتــوفــر مــنــاخــا مـــن االســتــقــرار 
ــــات املـــتـــحـــدة،  ــــواليـ الـــتـــجـــاري مــــع شــــركــــاء الـ
مــقــارنــة بــالــتــوتــرات الــتــجــاريــة وتــهــديــدات 
ــتــــي ضــــربــــت أعــــمــــال الـــشـــركـــات  الـــــرســـــوم الــ
ــكــــت عــمــلــيــات  األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــخــــارج وأربــ
االســتــثــمــار. كــمــا أن تــرامــب عــمــل عــلــى خلق 
الشركات  العديد من  عـــداوات شخصية مع 
انتشار  مــع  للتعامل  بالنسبة  أمــا  الــكــبــرى. 

قــالــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن مــنــظــمــة الــبــلــدان 
املصدرة للنفط »أوبك« إن أعضاء رئيسيني 
فــي املنظمة يــخــشــون مــن تــجــدد الــتــوتــرات 
داخــــل مــا ُيــعــرف بــتــحــالــف »أوبــــــك+«، الــذي 
الكبار  يضم بجانب دول املنظمة املنتجني 
مـــن خـــارجـــهـــا، فـــي ظـــل رئـــاســـة جـــو بــايــدن 
ــدة، وإنــــهــــم ســيــفــتــقــدون  ــحــ ــتــ ــات املــ ــلــــواليــ لــ
ــــذي تـــحـــّول من  الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب الـ
تطبيق  في  إلــى مساعدتها  املنظمة  انتقاد 
خـــفـــض ضـــخـــم غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى إنـــتـــاج 

جائحة كــورونــا، فقال بــايــدن إنــه »لــن يقوم 
بإغالق االقتصاد، وإنما سيعمل على إغالق 
انتشار جائحة كورونا«، أي أنه سيحاصر 
ــة. وتـــشـــيـــر خـــطـــة بـــايـــدن  ــائـــحـ ــار الـــجـ ــشـ ــتـ انـ
بــشــأن الــضــرائــب إلــى أنــه سيرفع الضرائب 
الــحــالــي %21  الــشــركــات مــن مستواها  على 
إلـــى 28%، وســيــزيــد الــضــرائــب الــدنــيــا على 
ــارج مــن  ــ ــخـ ــ ــول الــــتــــي تــجــنــيــهــا مــــن الـ ــ ــدخـ ــ الـ
مستواها الحالي 10.5% إلى 21%، كما وعد 
التي  الضريبية  اإلعــفــاءات  بمراجعة  كذلك 

منحها ترامب لألثرياء. 
ــرامــــب فــي  ــوات قـــضـــاهـــا تــ ــنــ وبـــعـــد أربــــــع ســ
تغريداته عن ارتــفــاع مــؤشــرات ســوق »وول 
ــدا املــســتــثــمــرون أكـــثـــر ســعــادة  ســـتـــريـــت«، بــ
بــمــغــادرتــه البيت األبــيــض. ورغـــم أن جــذور 

الــرئــيــس بــايــدن لــيــســت أرســتــقــراطــيــة، فإنه 
يــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر مـــن رجــــــاالت املـــــال في 
»وول ستريت«. يذكر أن ترامب كان يتوهم 
أن سوق املال تحبه ويقول في تغريداته إنه 
»إذا لم أفز في االنتخابات الرئاسية بوالية 
ثانية فإن األسهم ستنهار«، ولكن ما حدث 
االرتــفــاع وتبدو سعيدة  السوق تواصل  أن 

بسقوطه في االنتخابات. 
الصرف، يتوقع خبراء  أســواق  على صعيد 
الــنــاشــئــة من  األســـــواق  عــمــالت  أن تستفيد 
خــــســــارة تــــرامــــب بــســبــب الـــتـــراجـــع املــتــوقــع 
الــــدوالر. وحــســب التقارير  فــي سعر صــرف 
الصادرة من مصرفني عامليني كبيرين هما 
كــريــدي أغــريــكــول الــفــرنــســي و»يـــو بــي أس« 
الــســويــســري، فــــإن الــــــدوالر ســيــشــهــد املــزيــد 

ــدن تــغــيــيــرات في  ــايـ ــحـــدث بـ الـــنـــفـــط. وقــــد ُيـ
الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع ثـــــالث دول 
السعودية  أوبـــك، هــي  فــي  أعــضــاء رئيسية 
وفنزويال  وإيــــران  املنظمة،  فــي  منتج  أكــبــر 
روسيا  مــع  وكــذلــك  لعقوبات،  الخاضعتان 
املــنــتــج الــرئــيــســي غــيــر الــعــضــو فـــي أوبــــك، 
والـــتـــي تــعــد أكــبــر مــنــتــج لــلــخــام بـــني الـــدول 
ــار مـــا بــات  ــ املــتــحــالــفــة مـــع املــنــظــمــة، فـــي إطـ

يعرف بمجموعة »أوبك+«.
ــارم لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــصــ وحــــجــــب الـــتـــطـــبـــيـــق الــ

األميركية على إيــران وفنزويال املاليني من 
قــرر بايدن  الــســوق، وإذا  النفط عــن  براميل 
تخفيف اإلجــراءات على أي من البلدين في 
األعــوام املقبلة، فــإن زيــادة اإلنتاج قد تزيد 
مــن صــعــوبــة مــضــاهــاة الــعــرض للطلب من 
ــال بــايــدن  ــــالل حــمــلــتــه، قــ ــك. وخـ ــ جـــانـــب أوبــ
إنــه سيعود إلــى االتــفــاق الــنــووي املبرم مع 
إذا عــاودت طهران االلتزام  إيــران في 2015 
بـــه. ولــكــن مــثــل هـــذه الــخــطــوة قــد تستغرق 
وقــتــا فــي ظــل الــتــعــقــيــدات السياسية داخــل 

الكونغرس األميركي. 
وكان ترامب انسحب من االتفاق في مايو/

ــار 2018، لــيــعــيــد فـــرض الــعــقــوبــات الــتــي  أيــ
ويخشى  النفطية.  إيـــران  صــــادرات  قلصت 
ــــد عـــــودة  ــزيـ ــ ــبــــعــــض فـــــي أوبـــــــــك مـــــن أن تـ الــ
ــيـــة تــخــمــة املـــعـــروض ما  اإلمــــــــدادات اإليـــرانـ
أخـــرى،  أمــاكــن  فــي  تخفيضات  تقابلها  لــم 
ولديهم بواعث قلق حيال استمرار مشاركة 
ــال مـــصـــدر فــي  ــ مـــوســـكـــو فــــي »أوبــــــــــك+«. وقــ
االنتخابات،  اتــضــاح نتيجة  إنــه قبل  أوبــك 
ــــران، وعندئذ  إيـ يــعــاد تقييم عــقــوبــات  »قـــد 
ستعود إلى السوق، ومن ثم ستعود تخمة 
املعروض، وسيكون اتفاق الخفض الحالي 

في خطر«.
ــقــــود ســيــاســة  ــا تــ ــمــ ــل، ربــ ــابــ ــقــ ــكــــن فــــي املــ ولــ
بــايــدن إلــى تــراجــع إنــتــاج النفط الصخري 
األميركي، بسبب تداعياتها على االستثمار 
ويخطط  األميركي.  النفط  إنتاج  قطاع  في 
بايدن إلنفاق تريليوني دوالر على الطاقة 
املستثمرين  أن  ما سيعني  املتجددة، وهــو 
ــع تـــمـــويـــالت  ــ ــمــــا ســـيـــحـــجـــمـــون عــــن وضــ ربــ
التي  الــصــخــري  النفط  فــي صناعة  جــديــدة 

تعاني من الديون واإلفالسات.
)العربي الجديد(

املقبل. ولكن خسارة الــدوالر ربما لن تكون 
كبيرة بسبب جاذبية األصول األميركية. في 
هذا الشأن، يقول تحليل لشركة »آر بي سي 
»الطلب  إن  البريطانية،  ماركتس«  كابيتال 
على األصول األميركية سيدعم سعر صرف 

الدوالر في العام املقبل«. 
ــة الـــطـــاقـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــى صـــعـــيـــد تــــداعــــيــــات سـ عـ

ــبـــراء أن تــكــون  لــلــمــرشــح بــــايــــدن، يــتــوقــع خـ
األميركي وأسعار  الصخري  النفط  صناعة 
فــوز بايدن،  العاملية من بني ضحايا  النفط 
للطاقة  الديمقراطي خطة  الرئيس  طــرح  إذ 
املعتمدة  التقليدية  للطاقة   

ً
بديال املتجددة 

لتقييد  كما يخطط  النفط ومشتقاته،  على 
الــواليــات  فــي  النفطية  الكشوفات  إجــــراءات 
ــي املــحــمــيــات  ــدة وحـــظـــر الــتــنــقــيــب فــ ــحـ ــتـ املـ
الطبيعية. وحسب تحليل لوكالة »ستاندرد 
االئتماني،  للتصنيف  األميركية  بــورز«  آند 
فإن الرئيس بايدن ربما سيتمكن من إعادة 
أمــيــركــا إلـــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ ربما 
األبيض،  البيت  دخوله  من  األول  اليوم  في 
ولكنه سيجد صعوبة في إجازة تشريعات 
جـــديـــدة تــغــيــر ســيــاســات الــطــاقــة الــحــالــيــة، 

خاصة إذا لم يتمكن الحزب الديمقراطي من 
الشيوخ.  أغلبية في مجلس  الحصول على 
وحــســب وكــالــة »ســتــانــدرد آنـــد بــــورز«، فــإن 
ــايـــدن يـــنـــوي اســتــثــمــار تــريــلــيــونــي دوالر  بـ
فـــي الــطــاقــة املـــتـــجـــددة. وتـــدعـــو الــخــطــة إلــى 
الــســيــارات  فـــي  اســتــثــمــار 400 مــلــيــار دوالر 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وإنــــشــــاء 500 مــحــطــة شــحــن 
كــهــربــائــي فــي الـــواليـــات واملــــدن األمــيــركــيــة، 
كما سيمنح خصما على الضرائب ملشتري 
الطاقة  ومستخدمي  الكهربائية  السيارات 
املتجددة. من جانبها، تتوقع وكالة موديز 
أن خطة بايدن للطاقة املتجددة ستسرع من 
نهاية صناعة الفحم الحجري. على صعيد 
إيــجــابــيــات خــطــة بــايــدن لــلــطــاقــة املــتــجــددة، 
يرى مات بريديرت، الخبير االستثماري في 

شركة »إيــكــو فــن فــي لــنــدن« أن خطة بايدن 
للطاقة النظيفة ستغير سلوكيات املستهلك 
األمــيــركــي مــن دون أن تــضــيــف كــلــفــة مالية 
بريديرت  وقــال  املعيشية.  مليزانيته  جديدة 
إن »املــســتــهــلــك األمـــيـــركـــي لـــن يـــدفـــع مــقــابــل 
الخضراء، وذلك  للطاقة  بايدن  تنفيذ خطة 
ببساطة ألن كلفة الطاقة الخضراء وأسعار 
السيارات الكهربائية تواصل االنخفاض«. 

ــال مـــرتـــاحـــة  ــ ــ املـ تــــبــــدو أســــــــواق  حـــتـــى اآلن، 
ــر مــــنــــزعــــجــــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــــوط تـــــــرامـــــــب وغــ ــقـ ــ ــــسـ لـ
احــتــمــاالت فـــرض ضــرائــب إضــافــيــة عليها. 
كما أن ترجيح حـــدوث مــرونــة فــي عالقات 
التجارة بني واشنطن وبكني يسمح للبنوك 
األميركية وشركات التقنية بتحقيق املزيد 

من األرباح في آسيا.

اقتصاد 
جو بايدن

أوبك ستفتقد دونالد ترامب

)Getty( احتفاالت مدينة المال في نيويورك بسقوط ترامب

)Getty( محل صرافة في طهران)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( جانب من منطقة الفاو في العراق

بايدن قد يجد صعوبة 
في إجازة التشريعات 

الخاصة بالطاقة

ــال  ـــوز بــــايــــدن. وقـ ــال فـ ــن الــخــســائــر فـــي حــ مـ
خبير أسواق الصرف في مصرف أغريكول، 
استفاد من  »الـــدوالر  إن  فالنتني مارينوف، 
السياسة الحمائية للرئيس دونالد ترامب، 

وهذه السياسة ستنتهي في عهد بايدن«. 
تتجه  األميركية،  الفائدة  على صعيد سعر 
االحتياط  أن مصرف  إلــى  التوقعات  معظم 
ــيــــركــــي(  ــنــــك املـــــركـــــزي األمــ ــبــ ــي )الــ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
ســيــحــافــظ عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة املــنــخــفــض 
الــحــالــي الـــذي يــتــراوح بــني صفر و0.25 في 
املائة خالل إدارة بايدن وربما لسنتني على 
األقــــل، حــســب الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
رئيس البنك املركزي األميركي، جيروم باول. 
وبالتالي، فإن معدل الفائدة ربما لن يكون 
ذا تأثير يذكر على سعر الدوالر خالل العام 

التداعيات المتوقعة في أسواق 
المال بعد خسارة ترامب

ــل الــــعــــراقــــي، نــاصــر  ــقـ ــنـ قــــــال وزيـــــــر الـ
ــاك  ــنـ أمــــــــس األحـــــــــــد، إن هـ ــي،  ــلــ ــبــ ــشــ الــ
شــــركــــات صــيــنــيــة قــــدمــــت خــدمــاتــهــا 
لتنفيذ مشروع ميناء »الفاو الكبير« 
ــد خـــالل  ــ فــــي مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة. وأكــ
تصريحات نقلتها الصحف العراقية، 
بـــالـــتـــفـــاوض  أن »الـــــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرة 
مــع شــركــة دايــــو الــكــوريــة بخصوص 
ــاو الـــكـــبـــيـــر«. وأضـــــــاف أن  ــفــ مـــيـــنـــاء الــ
الفاو  ميناء  فــي  عقدين  لديها  »دايـــو 
واالخــتــالف   ،2021 عـــام  فــي  ينتهيان 
ــدد الــزمــنــيــة  ــ مــعــهــا عــلــى األعـــمـــاق واملـ
واملبالغ«. وتابع وزير النقل العراقي: 
»في حال لم يتم االتفاق مع دايو، فإن 
هــنــاك شــركــات قــدمــت خــدمــاتــهــا، من 
بينها شركات صينية«. وكانت شركة 
»دايــــــو« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، أوقــفــت 

العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، 
في البصرة جنوب العراق في التاسع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، 
ــة مـــديـــرهـــا  ــثــ ــلــــى جــ ــد الــــعــــثــــور عــ ــعــ بــ
ــا. ويــــذكــــر أن حـــجـــر أســــاس  مـــشـــنـــوقـ
مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في 
النقل  وزارة  وأوضــحــت   ،2010 الــعــام 
ــاصـــر حــســني  الـــعـــراقـــيـــة أن الــــوزيــــر نـ
الصيغة  عــلــى  االتــفــاق  أعــلــن  الشبلي 
النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع 
الــشــركــة الــكــوريــة املــنــفــذة لــلــمــشــروع، 
الــذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليارات 
الفساد وعــدم االستقرار  دوالر. ولكن 
الــســيــاســي يــعــيــقــان تــنــفــيــذ املــشــاريــع 
ــــراق، خـــاصـــة وســـــط ســيــطــرة  ــعـ ــ فــــي الـ

املليشيات على القرار.
)العربي الجديد(

أعلن البنك املركزي اإليــرانــي عن طرح 
الــعــمــلــة  مـــن  دوالر  مــلــيــون   180 نــحــو 
الــســوق، خــالل تعامالت  فــي  األجنبية 
فــي بيان،  البنك  يــوم السبت. وأوضـــح 
عوائد  مــن  دوالر  مليون   146 نحو  أن 
املــــصــــّدريــــن تــــم بــيــعــهــا بــشــكــل حـــوالـــة 
ــا« اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــمـ ــيـ فــــي مــنــظــومــة »نـ
املــخــصــصــة لــعــرض وبــيــع الــعــمــلــة بني 
املصّدرين واملستوردين. ولفت املركزي 
ــرانــــي إلــــى أن مــتــوســط ســعــر بيع  اإليــ
ــــدوالر بــلــغ فــي الــتــعــامــالت 240.181  الـ
ريـــــــــاال. كـــمـــا قــــــال إنــــــه طــــــرح نـــحـــو 33 
السوق  فــي  أجنبيا  نقدًا  دوالر  مليون 
ــو الـــســـوق املــخــصــص  »املـــتـــشـــكـــل«، وهــ
لعرض وطلب العملة من دون وساطة، 
بمتوسط سعر 242.164 رياال للدوالر 
ــران فــي فــك عزلتها  الـــواحـــد. وتــأمــل إيــ

الــدولــيــة بعد فــوز جــو بــايــدن برئاسة 
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة. وقــــــــال الـــرئـــيـــس 
اإليــرانــي حسن روحــانــي، أمــس األحــد، 
إن فوز بايدن في االنتخابات الرئاسية 
لواشنطن  »فــرصــة«  يشكل  األمــيــركــيــة 
دونالد  »أخــطــاء« عهد  عــن  للتعويض 
تــرامــب الــــذي اعــتــمــد ســيــاســة ضغوط 
ــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة حــيــال  وعـ
طــهــران. وقــال روحــانــي، في بيان نشر 
ــتــــرونــــي لـــلـــرئـــاســـة  ــكــ ــــع اإللــ ــــوقـ ــلـــى املـ عـ
اإليرانية، إن »سياسة اإلدارة األميركية 
املــؤذيــة والخاطئة فــي األعـــوام الثالثة 
الناس  قبل  من  مدانة  تكن  لم  املاضية 
في كل أنحاء العالم فحسب، بل أيضا 
لــقــيــت مــعــارضــة مـــن ســـكـــان الـــواليـــات 

املتحدة في االنتخابات األخيرة«.
)العربي الجديد(

تنفيذ مشروع الفاو 
العراقي

المركزي اإليراني يطرح 
دوالرات في السوق

اقتصاد الناس

رغم أن إدارة جو بايدن، حسب وعودها، سترفع الضرائب على األعمال 
التجارية والمستثمرين، إال أن أسواق المال بدت في أسعد لحظاتها 
بسقوط دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تفتح اليوم على ارتفاع كبير، 

خاصة في قطاعي التقنية والطاقة المتجددة

أصبحت أميركا أكبر مصدر للخدمات إلى الصين، وقد ساهمت بأكبر قدر 
في عجز هذا البلد في تجارة الخدمات في عام 2019. وبلغت واردات 
أميركا  ــن  م الصينية  الــخــدمــات 
المؤتمر  منذ  دوالر،  مليار   257.45
الشيوعي  للحزب  الــــ19  الوطني 
ذكرت  حسبما   ،2017 في  الصيني 
بكين في تقرير صدر على هامش 
الثالث  ــي  ــدول ال الــصــيــن  مــعــرض 
للواردات المقام حاليا. وقال التقرير 
إن السمة المميزة للتعاون الصيني-
األميركي في تجارة الخدمات هي 

إفادة للطرفين.

تعاون مع الصين في تجارة الخدمات
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قالت االتحاد للطيران أمس األحد، إن رئيس الشؤون التجارية فيها سيتنحى 
عن منصبه في الناقلة اململوكة لحكومة أبوظبي في إطار إعادة هيكلة واسعة 
النطاق لإلدارة في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات من جراء جائحة فيروس 
كورونا. وسيغادر روبن كامارك، هو وثالثة مسؤولني تنفيذيني كبار آخرين، 
الشركة ليتولى أعضاء آخرون باإلدارة مهامهم، حسبما ذكرته شركة الطيران 
إلــى تأثير كوفيد-19 وقالت إنها جــزء من  التغييرات  في بيان. وعــزت االتحاد 
علنت 

ُ
خطط لتقليص حجم الشركة إلى ناقلة متوسطة، في إطار إعادة تنظيم أ

قبل عامني.
وقال توني دوغالس الرئيس التنفيذي للشركة »بصفتنا شركة أعمال تجارية 
التدريجي مع  التكيف  بإمكاننا مواصلة عملية  لن يكون  تتحلى باملسؤولية، 
سوق عمل نرى بوضوح أنها تغيرت على مدى املستقبل املنظور. »يمر قطاع 
الطيران بأسوأ أزماته على اإلطالق منذ بدء تفشي فيروس كورونا هذا العام«. 
منيت االتحاد بخسائر بلغت 5.62 مليارات دوالر في األعوام األربعة قبل 2020، 

وخفضت الوظائف واألجور في ظل تفاقم الخسائر هذا العام.

تــواصــل املبيعات العقارية فــي إمـــارة دبــي تراجعها فــي ســوق راكــد يهرب منه 
املستثمرون خوفا من تكبد املزيد من الخسائر. وحققت التصرفات العقارية في 
دائرة األراضي واألمالك في دبي أكثر من 446 مليون درهم، ومنها 260 مليون 
درهم مبايعة عقارية. وشهدت الدائرة أمس األحد تسجيل 202 مبايعة بقيمة 
260 مليون درهــم، منها مبايعة واحــدة لألراضي بقيمة 2 مليون درهــم و201 
مبايعة للشقق والفلل بقيمة 258 مليون درهم. وانحصرت مبايعات األراضي 
في صفقة واحــدة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة ند الشبا. أما في ما يتعلق 
بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم بمنطقة 
معيصم األول كأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهــم في منطقة 

معيصم األول وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم في منطقة جميرا الثانية. 

أظهرت أرقام جديد نشرتها مجلة اإليكونوميست البريطانية أن الدين العام في 
الناتج اإلجمالي العام املقبل. وتوقعت املجلة  البحرين سيصل إلى 131% من 
أن تصل نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي في البحرين إلى 131% العام 
املقبل، بزيادة 34% في املتوسط من العام 2000 إلى العام 2016. وكان مصرف 
البحرين املركزي قد توقع في تقرير حديث أن يصل الدين الحكومي إلى %110 
من الناتج املحلي اإلجمالي نهاية العام الحالي، على أن يتراجع إلى نحو %105 

خالل العام 2021.

أخبار في صور

األزمة المالية تخنق االتحاد للطيران 

تراجع الصفقات العقارية بدبي 

تفاقم ديون البحرين

)Getty( طائرة تابعة لخطوط االتحاد بمطار أبوظبي

)Getty( جانب من العاصمة البحرينية المنامة التي تعيش اكبر ضائقة مالية
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