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الكويت: تزايد طلبات تصفية األعمال
الكويت ــ أحمد الزعبي

كــشــف تــقــريــر صـــــادر عـــن وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية، عن 
فــي طلبات  غــيــر مسبوقة  زيــــادة 
الشهرين  خـــال  األعــمــال  الــشــطــب وتصفية 
املـــاضـــيـــن، فـــي ظـــل الــقــيــود الــتــي فرضتها 
كورونا،  فيروس  انتشار  ملواجهة  الحكومة 
فيما أعرب فاعلون في القطاع التجاري عن 
بتمديد حظر  األخــيــر  الــقــرار  مــن  إحباطهم 
الــبــاد حتى 22  فــي عموم  الجزئي  التجول 

إبريل/ نيسان الجاري.
»العربي  عليه  اطلعت  الـــذي  التقرير  وأشـــار 
الجديد« إلى إغاق نحو 1750 نشاطا تجاريا 
ــده فـــي ظـــل تــداعــيــات  فـــي قــطــاع األغـــذيـــة وحــ
ــد مــصــدر مـــســـؤول فـــي وزارة  الــجــائــحــة. وأكــ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي تصريح خـــاص، أن 
الوزارة قد تضطر إلى رفض العديد من طلبات 

والخصومات  والــتــنــزيــات  الــعــروض  تقديم 
التجارية  املــنــشــآت  مــن  الكثير  قدمتها  الــتــي 
مؤخرا، نتيجة عدم توافر الشروط الصحية 
والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة. وقال 
املسؤول إن الــوزارة تتخوف من التزاحم في 
حال املوافقة على طرح التنزيات، وبالتالي 
تزايد حاالت اإلصابة بكورونا التي شهدت 
ارتفاعًا قياسيًا منذ أكثر من شهر بمتوسط 
ــوزارة  يــومــي 1500 إصــابــة، مشيرا إلــى أن الـ
مضطرة إلعــادة النظر في طلبات العروض، 
الــتــجــاريــة تحرص  رغـــم أن غالبية األنــشــطــة 
ــتـــرويـــج  ــل زيــــــــادة الـ ــ ــلـــى تـــقـــديـــمـــهـــا مــــن أجــ عـ
لضمان  سيولة  وتــوفــيــر  واملــنــتــجــات  للسلع 
االســتــمــراريــة وتــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لــلــوفــاء 
العمال  وأجـــور  اإليــجــارات  مثل  بالتزاماتها 
والرسوم الحكومية وغيرها من األمور التي 

تتطلب توفير سيولة. 
الـــوزراء مؤخرا، تمديد فرض  وقــرر مجلس 

حــظــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي حــتــى 22 إبـــريـــل/ 
نــيــســان الـــجـــاري، مـــع تــعــديــل عـــدد ســاعــات 
الــحــظــر لــيــبــدأ مـــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاًء 
ــة صــــبــــاحــــًا، مــع  ــامـــسـ ــخـ ــتــــى الــــســــاعــــة الـ وحــ
السماح لخدمة توصيل الطلبات إلى املنازل 

بالعمل حتى الساعة الواحدة صباحا.
مــروان  الكويتي،  االقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
ســامــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن االقــتــصــاد 
تشهد  التجارية  القطاعات  وكافة  الكويتي 
ــورًا غــيــر مــســبــوق بــســبــب اإلجـــــــراءات  ــدهــ تــ
االحـــتـــرازيـــة والــــقــــرارات االســتــثــنــائــيــة الــتــي 
املاضية،  األشــهــر  خــال  الحكومة  فرضتها 
ــرت تــلــك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــضـــيـــفـــا أنــــــــه »فــــــــي حــــــــال اسـ
اإلجــــــراءات قــد نــشــهــد املــزيــد مــن اإلغــاقــات 
لألنشطة التجارية«. في السياق، قال حمود 
مــبــارك، وهــو صاحب متجر لألكسسوارات 
ــرادات  والــهــدايــا فــي منطقة الــســاملــيــة، إن إيــ
محله تراجعت بنسبة 90% منذ فرض حظر 

التجول في السابع من مارس/ آذار املاضي، 
مشيرا إلى أنه ال يستطيع الوفاء بالتزاماته 
األوضــاع كما هي،  استمرت  وإذا  الشهرية، 
نهائيا. وكــان  إغــاق نشاطه  إلــى  سيضطر 
مجلس األمة )البرملان(، قد أقر نهاية مارس/ 
املـــشـــروعـــات  لـــدعـــم  قـــانـــونـــًا  ــــي،  ــــاضـ املـ آذار 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة املــتــضــررة مـــن أزمـــة 
كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل 
يصل إلى 250 ألف دينار )828 ألف دوالر(، 
تضمن الحكومة 80% منه، وهو ما اعتبره 
اقتصاد غير كاف ملواجهة تداعيات  خبراء 
ــال أســتــاذ االقــتــصــاد فــي جامعة  األزمــــة. وقـ
الحكومة  »على  الكندري:  عبدالله  الكويت، 
ــتــــراجــــع عــــن قـــــــرار فـــــرض حـــظـــر الـــتـــجـــول  الــ
ــزئـــي، واالكــــتــــفــــاء بــتــشــديــد اإلجــــــــراءات  ــجـ الـ
االحترازية فقط، الفتا إلى أن هناك موجات 
الخسائر  بسبب  العمال  تسريح  من  كبيرة 

الفادحة التي تتكبدها األنشطة املختلفة.

بكين ــ العربي الجديد

فــرضــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، غـــرامـــة مــالــيــة ضخمة 
عـــلـــى عـــمـــاق الـــتـــجـــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة »عـــلـــي بـــابـــا«، 
بقيمة 2.8 مليار دوالر، بسبب ما وصفته بسلوكها 
اإلجــــراء بمثابة تحذير  هـــذا  يــعــّد  فيما  االحــتــكــاري، 
التكنولوجيا، إذ تسعى بكن إلى  إلــى قطاع  واضــح 
الحّد من هيمنة الشركات الخاصة على خدمات باتت 
حــيــويــة، فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. وذكــرت 
الهيئة   

ّ
أن السبت،  أمس  الصينية،  وكالة »شينخوا« 

الوطنية لتنظيم السوق أمرت »علي بابا« بالتوقف 

عن األنشطة غير القانونية ودفع غرامة تبلغ 18.228 
مليار يوان )حوالي 2.79 مليار دوالر أميركي(، وهو 
ما يعادل 4% من مبيعاتها في الصن في عام 2019.

وتـــم فـــرض الــعــقــوبــة وفــقــًا لــقــانــون مكافحة االحــتــكــار 
تم  وأدلـــة  مكثف  تحقيق  نتيجة  على  بــنــاًء  الصيني، 
بابا« ومنصات وشركات تنافسية  جمعها من »علي 
 ســلــوك »عــلــي بــابــا« في 

ّ
أخــــرى. ووفــقــًا للتحقيق، فـــإن

املنافسة  يعيق  الــحــصــري«  التعامل  »اتــفــاقــيــة  تنفيذ 
فـــي ســـوق الــخــدمــات الــصــيــنــيــة الــتــي تــشــمــل منصات 
ــرنــــت، ويـــعـــيـــق الــتــدفــق  ــتــ الـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة عـــبـــر اإلنــ
ــوارد، ويــنــتــهــك الحقوق  ــ الــحــّر للسلع والــخــدمــات واملــ

واملـــصـــالـــح املـــشـــروعـــة لــلــتــجــار عــلــى املـــنـــصـــة، وكــذلــك 
مصالح املستهلكن. ويرسل اإلجراء الحكومي تحذيرًا 
واضحًا إلى قطاع التكنولوجيا، إذ تفحص الحكومة 
التأثير الذي تمارسه شركات مثل »علي بابا« وعماق 
وسائل التواصل االجتماعي »تينسنت هولدنغ« على 
مجاالت عملها، بدءًا من بيانات املستهلك إلى عمليات 
الـــدمـــج واالســـتـــحـــواذ. وشـــهـــدت الــصــن - أكــبــر ســوق 
- زيــادة في  العالم  للبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت في 
إجمالي املبيعات للعام الثامن على التوالي في 2020، 
نسبته  بلغت  بارتفاع  دوالر،  تريليون   1.82 مسجلة 
10.9% عن 2019، وفق مركز معلومات شبكة اإلنترنت. 

ها ستعقد مؤتمرًا 
ّ
وقالت »علي بابا« في بيان، أمس، إن

عبر الهاتف، صباح اإلثنن، بتوقيت هونغ كونغ، للرّد 
على األسئلة العالقة حول قرار تغريمها.

وما زال من غير الواضح ما إذا كانت هيئة الرقابة أو 
الوكاالت األخــرى قد تطالب بمزيد من اإلجـــراءات رغم 
فرض الغرامة. فهناك قلق من املنظمن، على سبيل املثال، 
بشأن قدرة »علي بابا« على التأثير في الخطاب العام، 
ويريدون من الشركة بيع بعض أصولها اإلعامية، بما 
فــي ذلــك صحيفة »ســـاوث تشاينا مورنينغ بــوســت«، 
وهي صحيفة تصدر باللغة اإلنكليزية في هونغ كونغ، 

وفق وكالة »بلومبيرغ« األميركية.

الصين تكسر هيمنة »علي بابا« بتغريمها 2.8 مليار دوالر

النظام السوري يعلن عودة 
مصفاة بانياس للعمل

أعلنت وزارة النفط والثروة املعدنية 
لدى النظام السوري، عن عودة 

مصفاة بانياس للعمل، أمس، ما 
 أزمة الوقود التي 

ّ
يسهم في حل

تعيشها عموم مناطق سيطرة 
النظام السوري منذ أسابيع.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في 

»فيسبوك« أّن عودة املصفاة جاءت 
بعد »توفر النفط الخام مما يساهم 

في تعزيز كميات املشتقات 
املوزعة«.

وقال مدير املصفاة محمود 
قاسم، في تصريح نشر على 

ه مع عودة 
ّ
موقع الوزارة، إن

مصفاة بانياس إلى »العمل بطاقة 
إنتاجية ممتازة مما يساعد في 
طرح كميات أكبر من املنتجات 
النفطية، وسوف يلمس السوق 

هذا االرتياح قريبًا«.
وكانت مصفاة بانياس توقفت عن 

العمل في 9 مارس/ آذار املاضي، 
نتيجة عدم توفر املادة األولية 

)الفيول( والتي يجري تأمينها من 
الخارج، لتشهد مناطق سيطرة 
النظام منذ أسابيع، أزمة وقود 

خانقة أدت إلى جمود شبه كامل 
لحركة النقل داخل املدن وخارجها.

ووفق مصدر في حكومة النظام 
السوري، وصلت ناقلة نفط إيرانية 

إلى ميناء بانياس. وكان موقع 
»تانكر تراكرز« املتخصص في 

تعقب ناقالت النفط، ذكر قبل 
نحو أسبوع أّن سفينة إيرانية 
على متنها مليون برميل من 

النفط الخام في طريقها إلى ميناء 
بانياس، وهي جزء من أسطول 

أكبر من الناقالت املتجهة إلى 
الساحل السوري.

احتجاجات في البصرة لصرف 
الرواتب

تظاهر آالف املوظفني باألجر 
اليومي، في املؤسسات الحكومية 
بمحافظة البصرة جنوبي العراق، 

أمس السبت، للمطالبة بصرف 
رواتبهم املتأخرة ألكثر من عام.

وذكر شهود عيان لوكالة 
»األناضول« أّن أكثر من 3 آالف 

موظف من العاملني باألجر 
اليومي، تظاهروا أمام مبنى اإلدارة 

املحلية في البصرة، مضيفني 
أّن املتظاهرين طالبوا بصرف 

رواتبهم املتأخرة ألكثر من عام، 
 عن تحويلهم إلى موظفني 

ً
فضال

بعقود توظيف ثابتة في املوازنة 
االتحادية. كما ندد املتظاهرون 
بعدم تضمني البرملان فقرة في 

املوازنة العامة )لعام 2121( تتيح 
تحويل عقودهم من صفة األجور 

اليومية إلى عقود ثابتة، وفق 
الشهود. في مطلع 2020، أطلقت 

محافظة البصرة، خطة لتعيني 
30 ألف شخص بصفة موظف 

بأجر يومي في مؤسسات الدولة 
املختلفة خصوصًا الخدمية، 

في مسعى الحتواء احتجاجات 
البطالة. وتقول املحافظة، إّن سبب 
تأخير صرف املستحقات املالية 

للموظفني بأجور يومية، يعود إلى 
عدم الحصول على أموال كافية 

من الحكومة االتحادية.

أخبار

اإلغالق 
يخنق مطاعم 

اليونان

القيود الحكومية املشددة ملواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث ال تعتزم السلطات  اليونان لخطر اإلفــاس، في ظل  تتعرض معظم مطاعم 
السماح بفتح املطاعم واملقاهي مجددًا إال بعد عيد الفصح األرثوذكسي في مطلع مايو/أيار املقبل. ويعمل نحو 330 ألف شخص على األقل في قطاع 
املطاعم، وفق رئيس نقابة أصحاب املطاعم يورغوس كافاتاس، مشيرا في تصريحات لوكالة فرانس برس، إلى أن ستًا من كل عشر مؤسسات تواجه 
خطر اإلغاق. ورصدت الحكومة موازنة قدرها 330 مليون يورو بتمويل أوروبي لتنشيط القطاع، فيما أعلنت وزارة التنمية واالستثمار أن املطاعم 
ستحصل على قروض تعادل قيمتها 7% من إجمالي مبيعاتها في عام 2019، إال أن عاملن في القطاع يشككون في جدوى هذه اإلجراءات. وأدت عمليات 

اإلغاق املطولة إلى زيادة الضغط على االقتصاد، حيث فّعلت الدولة تدابير اإلغاق منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

اقتصاد
Sunday 11 April 2021
األحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــدرة  ــقـ ــ ــل الـــــغـــــاء وتــــــهــــــاوي الـ ــعـ ــشـ يـ
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــن واســـتـــمـــرار 
ــفــــســــاد، وفـــــق مـــواطـــنـــن وخـــبـــراء  الــ
ــاد، مــــوجــــة جــــديــــدة مــــن الـــــحـــــراك فــي  ــتــــصــ اقــ
ــر، لــلــمــطــالــبــة بـــتـــغـــيـــيـــرات ســيــاســيــة  ــزائــ الــــجــ
وتـــحـــســـن األوضـــــــــاع املـــعـــيـــشـــيـــة، إذ تـــواجـــه 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــة وأصـــــــحـــــــاب الـ ــطــ ــوســ ــتــ الــــطــــبــــقــــة املــ
املحدودة صعوبات منذ سنوات عدة، اشتدت 
 اإلجــراءات 

ّ
حدتها في اآلونــة األخيرة في ظل

ملواجهة  الــحــكــومــة  اتبعتها  الــتــي  التقشفية 
 عن 

ً
تـــراجـــع عـــائـــدات تــصــديــر الــنــفــط، فـــضـــا

الـــ112  الجمعة  تداعيات جائحة كورونا. في 
مــن عــمــر الـــحـــراك الــشــعــبــي، الــــذي انــدلــع قبل 
املواطن كمال غزوبي،  أكثر من عامن، خــرج 
املوظف في شركة عمومية، ليعبر عن سخطه 
 
ً
من ضيق العيش، أول من أمس الجمعة، قائا
»العربي الجديد«: »خرج الشعب في الثاني  لـ
والعشرين من فبراير/ شباط 2019، من أجل 
إسقاط نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين، 
وهذا تحقق بالفعل، ذهب بوتفليقة وُسجن 
أكثر من 150 شخصًا كانوا ينهبون من مال 
الشعب، لكن ماذا تغير في حياة الجزائرين؟ 
مــا زال اآلالف مــن الشباب فــي بطالة، وحتى 
ــم لتغطية  أجــــورهــ تــكــفــيــهــم  يــعــمــلــون ال  مـــن 

نفقاتهم األساسية«.
وغــيــر بعيد عــن مــقــر الــبــريــد املـــركـــزي، معقل 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فــــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، 
»الــعــربــي  لـــ بــن عفلة  املــوظــفــة صبرينة  تــقــول 

بـــالـــكـــرامـــة  ــالـــب  ــطـ يـ »الــــشــــعــــب   
ّ
إن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

فـــي الــعــيــش مــنــذ الــجــمــعــة األولــــــــى... الــشــعــب 
وإذا  معيشيًا«.  ومــطــحــون  اجتماعيًا  منهار 
كــانــت الــشــعــارات الــســيــاســيــة تــغــيــرت بتغير 
 الشعارات 

ّ
املعطيات السياسية في الباد، فإن

ــت ثــابــتــة منذ  املــجــتــمــعــيــة واملــعــيــشــيــة مـــا زالــ
ــرى الــخــبــيــر  ــ ــراك الـــجـــزائـــريـــن. ويــ ــ انـــــــدالع حــ
 »تــــردي 

ّ
االقــــتــــصــــادي، إســمــاعــيــل الملـــــاس أن

ـــاء املــعــيــشــة دفــعــا  ــ األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة وغـ
عــدة،  بــطــرق  عــن سخطهم  للتعبير  كــثــيــريــن 
املجتمعية  املــطــالــب  تحويل  األمـــر  بلغ  حتى 
إلى شعارات سياسية تطالب بتغيير النظام 
 
ّ
وإصــــاح الــقــوانــن، وذلــــك إيــمــانــًا مــنــهــم بــأن
اإلصاح السياسي سيقود حتمًا إلى تحسن 
»العربي  األوضاع املعيشية«. ويقول الملاس  لـ
ــلـــوا لــســنــوات   »الـــجـــزائـــريـــن ظـ

ّ
ــديـــد« إن الـــجـ

يرون مشاهد الفساد، يقابلها تراجع القدرة 
ــر عــلــى  ــزائـ ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي كـــانـــت الـــجـ الـــشـــرائـ
الطبقة  الطبقية بعد زوال  الدخول في  وشــك 
 هذه املخاوف سّرعت 

ّ
الوسطى، وبالتالي فإن

بـــانـــفـــجـــار الــــوضــــع فــــي 22 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
ألــف وظيفة،  العمل 51  2019«. وفقدت ســوق 
خال العام املاضي 2020، بسبب إغاق كثير 
مـــن املــصــانــع، ضــمــن الــقــيــود الــتــي فرضتها 
جائحة كورونا، وقيود حكومية على بعض 

في  رسمية صـــادرة  بيانات  وفــق  القطاعات، 
منتصف مارس/ آذار املاضي. وتشير بيانات 
 
ّ
وزارة اإلحــصــاء واالســتــشــراف أخــيــرًا، إلــى أن
وبلغت   ،2020 فــي   %13 فاقت  البطالة  نسبة 
الــجــامــعــات، و27% بن  عــنــد خــريــجــي   %23

الشباب. 
ومـــع صــعــوبــات ســـوق الــعــمــل، تــواجــه الــبــاد 
إذ تراجعت عائدات  ضغوطًا مالية متزايدة، 
تصدير النفط بنحو 10 مليارات دوالر العام 
املـــاضـــي، مــقــارنــة بــعــام 2019، وفـــق بــيــانــات 
أخــيــرًا. وانخفضت  الطاقة  صــادرة عن وزارة 
إيــرادات الدولة من النقد األجنبي منذ 2014 
بــســبــب الـــصـــدمـــات الــنــفــطــيــة املــتــعــاقــبــة، من 
مــلــيــار دوالر   23 نــحــو  إلـــى  مــلــيــار دوالر   60
الــعــام املــاضــي. الشابة يقن، وهي  فــي نهاية 
طالبة في كلية الطب، تقول: »ما الذي تغير؟ 
انتخبوا رئيسًا ووعــدونــا بجزائر  ال شـــيء... 
جديدة، لكن في الحقيقة هي جزائر مشوهة 

أكثر من جزائر بوتفليقة«.
بدوره يرى الشاب زين الدين، وهو طالب في 
الهندسة  باختصاص  الـــزوار«  »بــاب  جامعة 
الــذي  الــريــعــي هــو  »االقــتــصــاد   

ّ
أن الصناعية 

 ما فعله 
ّ

جعل الباد تتأخر، وزاد الفساد، فكل
نظام بوتفليقة وما قبله، كان بأموال النفط... 
واالقــتــصــاديــة  املجتمعية  الــبــاد  مشاكل   

ّ
كــل

ــهــا بـــأمـــوال الــنــفــط، وهــــو مـــا جعل 
ّ
جــــرى حــل

الباد تتأخر عقودًا حتى مقارنة بجيراننا«.
وانــعــكــســت الــصــعــوبــات املــالــيــة عــلــى العملة 
املــحــلــيــة، فــقــد قــفــز ســعــر الـــــــدوالر األمــيــركــي 
إلى نحو 133 دينارًا جزائريًا، نهاية  رسميًا 
مــارس/ آذار املــاضــي، ، بينما كــان سعره 83 
ديـــنـــارًا، قــبــل أزمـــة تــهــاوي أســعــار الــنــفــط في 
ــر فـــقـــدان الــديــنــار بــريــقــه بــســرعــة،  ــ ـ

ّ
2014. وأث

بــاإلضــافــة إلـــى تــهــاوي عــائــدات الــنــفــط، على 
الذي  الصعبة،  العملة  الجزائر من  احتياطي 
يـــقـــّدر حــالــيــًا بـــــ42 مــلــيــار دوالر، بــيــنــمــا كــان 

يتخطى 194 مليار دوالر في نهاية 2013.
ــان، الـــتـــي تــحــضــر شــهــادة  ــ ــرى الـــشـــابـــة ريــ ــ وتـ
»الجزائر   

ّ
أن النقدي،  االقتصاد  في  دكــتــوراه 

ــؤّمـــن مــســتــقــبــلــهــا االقـــتـــصـــادي  يــمــكــنــهــا أن تـ
مــن خـــال تــحــريــك قــطــاع الــصــنــاعــة والــزراعــة 
والسياحة فقط، من دون الحاجة إلى عائدات 
 هــذه 

ّ
الــنــفــط، وبــحــســب األرقــــام الــرســمــيــة فـــإن

الـــقـــطـــاعـــات تـــعـــانـــي عـــجـــزًا بـــأكـــثـــر مــــن ثــاثــة 
مــايــن وظــيــفــة، وبــالــتــالــي يمكن استغالها 
من خال دعم روح املــبــادرة، وإزالــة العراقيل 
اإلداريــة، والفساد اإلداري واملالي الذي جعل 
أقـــلـــيـــة مــــن الـــشـــعـــب تـــــــزداد ثـــــــروة، مــــن خـــال 
امــتــصــاصــهــا لــقــروض مــصــرفــيــة ضخمة من 

دون استثمارها«.

تونس ـ إيمان الحامدي

مّكنت تحويات املغتربن من إسعاف رصيد الباد من النقد 
في  العملة  مــن  على مستوى مستقر  يحافظ  الـــذي  األجــنــبــي 
حدود 157 يوم توريد، ما سّهل على البنك املركزي مهمة منع 
الــدوالر والــيــورو، نتيجة الوضع  التهاوي مقابل  الدينار من 

االقتصادي الصعب في الباد.
زيادة  التونسي عن  املركزي  للبنك  بيانات إحصائية  كشفت 
إلى نهاية  بالخارج،  التونسين  باملائة في تحويات  بـــ11.2 
مــارس/آذار املاضي، التي بلغت 1427 مليون دينار، أي نحو 
509 ماين دوالر، مقابل 1298 مليون دينار خال ذات الفترة 
من العام املاضي. ويواصل التونسيون رغم تداعيات جائحة 
كورونا على عائداتهم في بلدان اإلقامة، إسعاف أرصدة البنك 
الــبــاد أهم  فــقــدان  املــركــزي بــمــوارد مــن العملة الصعبة، بعد 
مصادر النقد األجنبي، ال سيما قطاعي السياحة، وصادرات 
البنك املركزي، في بيان، نهاية مــارس/آذار  الفوسفات. وقــال 
 مداخيل العملة الصعبة زادت 11.2 في املائة، ما 

ّ
املاضي، إن

ساهم في تعويض جزئي النخفاض املداخيل السياحية التي 
تراجعت بـ55.9 في املائة.

 موجوداته الصافية من العملة الصعبة 
ّ
وأكد البنك املركزي أن

بلغت 21.8 مليار دينار )نحو 7 مليارات و800 مليون دوالر(، 
ما يكفي لتأمن 157 يومًا من الواردات، مقابل 20 مليار دينار 
)نحو 7 مليارات و150 مليون دوالر( خال الفترة نفسها العام 

املاضي، أي ما يعادل 115 يومًا من التوريد.
وتكشف زيادة تحويات التونسين في الخارج حجم التزام 
املــغــتــربــن تــجــاه أســـرهـــم الــتــي تــفــاقــم وضــعــهــا بــعــد جائحة 
كورونا وخسارة أكثر من 270 ألف تونسي مصادر دخولهم، 
بــحــســب الــخــبــيــر املـــالـــي مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، الــــذي قــال 
 جزءًا من تحويات التونسين يذهب 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

إلــــى اإلنـــفـــاق األســــــري، مــســتــبــعــدًا أن تــكــون زيـــــادة الــتــحــويــل 
موّجهة لاستثمار أو لادخار.

 التحويات التي تذهب لاستهاك 
ّ
وأّكد الخبير االقتصادي أن

ـــن حــاجــتــهــا  ــات املـــالـــيـــة لــــأســــر، وتـــقـــلـــل مـ ــوبـ ــعـ تــخــفــف الـــصـ

يبقى  االقتصادي  انعكاسها   
ّ
أن غير  الحكومية،  للمساعدات 

تكون  أن  يجب  املغتربن  تحويات   
ّ
أن إلــى  مشيرًا  مــحــدودًا، 

بتوجيهها نحو  الجديد،  االقــتــصــادي  البناء  فــي  رافـــدًا مهمًا 
االستثمار في قطاعات خالقة للثروة.

ويــحــاول البنك املــركــزي دفــع القطاع املــالــي نحو جــذب مزيد 
مــن الــعــمــاء التونسين فــي الــخــارج، واالســتــفــادة مــن دخــول 
1.6 مــلــيــون تــونــســي فــي املــهــجــر، عــبــر تحفيزهم عــلــى وضــع 
أموالهم في البنوك املحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة مجزية. 
إلــى اعتماد خطة جــذب مزيد من  املــركــزي التونسي  ويسعى 
للحفاظ على رصيد مطمئن  الــخــارج،  فــي  التونسين  أمـــوال 
عمليات  لتسيير  الباد  بمواصلة  يسمح  األجنبي  النقد  من 
ر 

ّ
التوريد األساسية وسداد أقساط الديون املستحقة، بعد تعث

السياحي،  القطاع  عــودة  وإرجــاء  الفوسفات،  قطاع  استعادة 
بسبب تواصل الجائحة الصحية.

ــا، هـــوت عـــائـــدات الــقــطــاع السياحي  وبــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
بنسبة 65 في املائة، العام املاضي، فيما يغيب أفق استعادة 
الــقــطــاع نشاطه هــذا املــوســم، نتيجة تــواصــل إغـــاق الــحــدود 
مــع الــجــزائــر الــتــي تــوفــر مــا يــزيــد عــن مليوني ســائــح للسوق 
األســواق.  بقية  للحجوزات على  تــام  التونسية، وتوقف شبه 
والسياحة في تونس، من أبرز مصادر النقد األجنبي الواردة 
إلى الباد، وتشكل حصة رئيسة من الناتج املحلي اإلجمالي 
التي تواجه منذ عقد، تحديات سياسية واقتصادية  للباد، 
واســتــثــمــاريــة. وكـــانـــت دراســـــة حــكــومــيــة صــــدرت عــــام 2017، 
الخارج،  التونسين املغتربن في  كشفت عن تطور مساهمة 
بــمــعــدل ســنــوي ال يــقــل عـــن 5 فـــي املـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
املــحــلــي، وتــطــرقــت الـــدراســـة إلـــى تــطــور الــتــحــويــات املختلفة 
خال السنوات العشر األخيرة بشكل كبير، إذ كانت تبلغ نحو 
 ،2006 عــام  دوالر(  مليون   800 )نحو  تونسي  ديــنــار  ملياري 
بينما بلغت 3.9 مليارات دينار، أي نحو 1.4 مليار دوالر، عام 
 تحويات التونسين بالخارج 

ّ
2016. وأشارت الدراسة إلى أن

ــم مـــصـــادر تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــالــنــســبــة  ــد أهــ تــمــثــل أحــ
 تحويات املهاجرين توفر 

ّ
لاقتصاد التونسي، مشيرة إلى أن

نحو 20 في املائة من االدخار الوطني.

الجزائر: غضب من الغالء والفساد 
في موجة جديدة للحراك

)Getty( جانب من التظاهرات التي شهدتها الجزائر أول من أمس الجمعة)كورونا يهوي باإليرادات السياحية )ياسين قائدي/األناضول

التحويالت الخارجية ترّمم خسائر السياحة

لم تتغير الشعارات 
المجتمعية والمعيشية 

رغم تغير المشهد 
السياسي في الجزائر، 

منذ اندالع الحراك في 
فبراير/ شباط 2019، والذي 

أطاح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، فقد أطلت 

الشعارات نفسها في 
موجة حراك جديدة، 

في ظّل الغالء واستمرار 
الفساد

مصر: تقييم المرشحين 
للعمل في العاصمة اإلدارية
قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز املركزي 

للتنظيم واإلدارة، املسؤول عن التوظيف 
بالجهات الحكومية في مصر، إّن الجهاز 

يواصل تقييم املوظفني الذين تقوم جهاتهم 
بإرسال بياناتهم للجهاز لترشيحهم 

لالنتقال إلى العاصمة اإلدارية.
ونقلت صحيفة »املال« االقتصادية اليومية 

عن الشيخ قوله، أمس السبت، إّن الجهاز 
انتهى أخرًا من تقييم 2296 موظفًا، لتحديد 

احتياجاتهم التدريبية، تمهيدًا إللحاقهم 
بالبرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز 

لجميع املرشحني لالنتقال، مشيرًا إلى أّن 
عدد املوظفني املرشحني لالنتقال بلغ حتى 

اآلن 40 ألفًا و177 موظفًا، وجاٍر إرسال 
نتائج التقييم إلى الوزارات والجهات املنتقلة.

برنامج للتشغيل في األردن
أطلقت غرفة صناعة عّمان بالتعاون مع 
الوكالة األملانية للتعاون الدولي، برنامجًا 

للتشغيل في القطاع الصناعي باألردن، بعد 
تدريب الباحثني عن العمل وتأهيلهم.
وقالت الغرفة في بيان، أمس السبت، 

إّن البرنامج يأتي ضمن إطار مشروع 
التجارة ألجل التشغيل، املمّول من الوزارة 

االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي 
والتنمية، والحكومة الهولندية، الذي يندرج 
تحت محور تعزيز خدمات التشغيل في 
الشركات التصديرية. ووفق رئيس غرفة 

صناعة عّمان، فتحي الجغبير، يعتبر القطاع 
الصناعي املشّغل األكبر للعمالة األردنية، 
إذ يشّغل ما يزيد على ربع مليون عامل 

وعاملة، يشكل األردنيون من بينهم أكثر من 
90%. وأشار الجغبير إلى أّن هناك صورة 
نمطية سلبية سائدة عند الشباب عن بيئة 

العمل في املصانع، أسهمت بعزوف بعضهم 
عن العمل وتفضيل قطاعات أخرى، الفتًا 

إلى أّن جائحة كورونا أثبتت أّن القطاع 
الصناعي من القطاعات التي توفر األمان 

الوظيفي للعاملني فيه. وبحسب بيان الغرفة، 
تشير أرقام املؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي، إلى أّن معدل الرواتب في القطاع 
الصناعي يصل إلى نحو 508 دنانير 

)716 دوالرًا( للفرد شهريًا، في الصناعات 
التحويلية، وأكثر من ضعفيها في صناعات 

التعدين واستغالل املحاجر، وما يقرب 
من 875 دينارًا )1234 دوالرًا( في إمدادات 
الكهرباء والغاز واملاء، فيما يصل املتوسط 
العام الكلي لألجور إلى 534 دينارًا )753 

دوالرًا( إلى جانب مزايا أخرى.

أزمة الرقائق تهدد 
سيارات هيونداي

قالت شركة »هيونداي موتور« الكورية 
الجنوبية إنها ستعلق اإلنتاج مؤقتًا في 
مصنع محلي، بسبب نقص في الرقائق 

اإللكترونية ) أشباه املوصالت(، والتي 
توصف بأنها »أدمغة« السيارات الحديثة. 

وصّرح متحدث باسم الشركة لوكالة 
»يونهاب« الكورية، أمس، بأن هيونداي 
ستوقف تشغيل مصنع »أسان« الواقع 
على بعد 100 كيلومتر جنوب سيول، 

الذي ينتج سيارات »غرانديور« و»سوناتا«، 
من االثنني إلى الثالثاء من األسبوع 

املقبل. وسبق أن أعلنت الشركة وقف أحد 
مصانعها في مدينة أولسان جنوب شرق 

سيول بسبب نقص أجزاء الرقائق في 
الفترة من 7 إلى 14 إبريل/ نيسان الجاري، 

الذي ينتج سيارة »أيونيك 5« الكهربائية 
بالكامل وسيارة »كونا« الرياضية متعددة 

األغراض. 

إيران تجدد دعوتها لممر 
بديل عن قناة السويس

جددت إيران عبر سفيرها لدى موسكو، 
كاظم جاللي، دعوتها إلى ضرورة 

 من 
ً
تفعيل ممر »شمال-جنوب«، بدال

قناة السويس املصرية، بوصفه أرخص 
وأكثر موثوقية، ويسهل التجارة بني 

أوروبا والشرق األقصى. وأضاف جاللي 
في مقابلة مع صحيفة »فيدوموستي« 

الروسية أن ممر »شمال-جنوب« يحظی 
 
ً
بإمكانات فعلية للتجارة والتبادل، قائال

وفق ما نقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية 
لألنباء« ارنا« إنه »من املتوقع أن يوفر هذا 
املسار الجديد األرضية للحضور النشط 

لشركات الخدمات اللوجستية وخلق بيئة 
تنافسية بينها«. وتابع أن الدول األعضاء 
في املمر تريد إنشاء الشركات املشتركة 

بينها لتفعيله، داعيًا هذه الدول إلی توفير 
األرضية املناسبة إلنشاء وتشغيل هذه 

الشركات في أسرع وقت ممكن.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%13
حديثة  ــات  ــان ــي ب أظــهــرت 
اإلحصاء  وزارة  عن  صادرة 
أّن  الجزائرية،  واالستشراف 
 %13 فاقت  البطالة  نسبة 
الماضي  العام  نهاية  في 
النسبة  وصلت  بينما   ،2020
بــيــن خــريــجــي الــجــامــعــات 
نحو  وإلى   ،%23 إلى  فقط 

27% بين الشباب.

تقارير عربية

تونسمال وسياسة

ــوق مــســقــط لــــــألوراق  ــ أكـــمـــلـــت سـ
املالية خطوات تحويلها إلى شركة 
مــســاهــمــة عــمــانــيــة مــقــفــلــة تــتــبــع 
جهاز االستثمار العماني، اعتبارًا 
مــن الــيــوم األحــــد، فــي خــطــوة من 
شأنها تعزيز االستثمار، وفق ما 
نقلت وكالة األنباء العمانية، أمس، 
عــن عــبــد الــلــه بــن ســالــم الــســاملــي، 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس 

لسوق املال العمانية.
تحويل سوق  إّن  الــســاملــي،  وقـــال 
مسقط لــألوراق املالية إلى شركة 
بـــمـــســـمـــى »بـــــــورصـــــــة مـــســـقـــط« 
ــّد نــقــلــة  ــعـ كــمــؤســســة مــســتــقــلــة يـ
إلــى مرحلة جــديــدة،  تــقــود  نوعية 
الــذي  املنهجي  التطور  إطــار  وفــق 
قطاع  تطوير  في  السلطنة  تتبعه 
ــنــــهــــوض  ــ وال املــــــــــال،  رأس  ســـــــوق 
بـــمـــؤســـســـاتـــه لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
ها من 

ّ
املرحلة الراهنة، إلى جانب أن

الدولية  املنظمات  متطلبات  أبـــرز 
الـــتـــي تــضــفــي االســتــقــاللــيــة على 
السوق وتكسبه املزيد من املهنية 

واملوضوعية في إدارة عملياته.

بورصة مسقط 
تتحول لشركة 

مساهمة
ريان محمد

إلــــى تغيير  الـــيـــومـــي  ارتــــفــــاع األســــعــــار  أدى 
كثير من العادات الغذائية التي اعتاد عليها 
ــقـــود مـــضـــت، فــأصــبــح  الــــســــوريــــون طــــــوال عـ
كل  عن  االستغناء  للغالبية  الشاغل  الشغل 
احتياجاتهم  مــن  عــنــه  االســتــغــنــاء  مــا يمكن 
ــهـــدد أمــنــهــم  ــدأ يـ ــ ــيــــة، األمــــــر الــــــذي بـ األســــاســ

الغذائي.
يــدخــل عــبــدو أيــــوب )33 عـــامـــا(، مــوظــف في 
الــقــطــاع الـــعـــام فـــي دمـــشـــق، إلــــى دكــــان لبيع 
املواد الغذائية على أطراف دمشق الجنوبية 
وهــو يحمل بــيــده طبقًا صغيرًا مــن املــعــدن، 
طالبا مــن الــبــائــع أن يضع لــه بــداخــلــه ثاث 

ماعق من اللبنة فقط، بلغ ثمنها ألف ليرة 
ملوظف  بالنسبة  كبير  مبلغ  وهـــو  ســوريــة، 
دخله الشهري ال يتجاوز 55 ألف ليرة )يبلغ 
سعر صــرف الـــدوالر األميركي الــواحــد نحو 
اللبنة  القليلة من  4300 ليرة(. »هــذه الكمية 
ــه وطــفــلــيــه«،  ــتـ هـــي وجــبــة الــفــطــور لـــه وزوجـ

بحسب حديث أيوب مع »العربي الجديد«.
وأضاف: »منذ بداية انتشار فيروس كورونا 
الـــجـــديـــد فـــي شــهــر آذار/ مـــــارس فـــي الــعــام 
املاضي، بدأ الوضع املعيشي يتراجع بشكل 
مــتــســارع فـــي ظـــل ارتـــفـــاع األســـعـــار بــصــورة 
شبه يومية، وانهيار القيمة الشرائية لليرة، 
الغذائي،  بغناها  معروفة  السورية  فاملائدة 
وكـــانـــت تـــوجـــد فـــي وجـــبـــة الـــفـــطـــور األلـــبـــان 
ــكـــدوس  ــتـــون بـــأنـــواعـــه واملـ ــزيـ واألجــــبــــان والـ
والــزيــت والزعتر والبيض واملــربــيــات وهــذه 
الــيــوم في  أيــضــا متنوعة بشكل كــبــيــر، لــكــن 
وجبة الفطور لن يكون على مائدتنا سوى 
اللنب سنستخدمها  الثاث من  املاعق  هذه 
مـــــع أربـــــعـــــة أرغـــــفـــــة مـــــن الــــخــــبــــز لــتــحــضــيــر 

ساندويش لبنة، دون أي إضافة؛ ال زيت وال 
خضار وال كأس من الحليب أو الشاي«.

أبــو كريم قسومة  لــدى عائلة  املــائــدة  ليست 
)42 عــامــا( أفــضــل مــن مــائــدة أيــــوب، فوجبة 
الفطور اليوم ستقتصر على طبق من الزعتر 
وإلــى جانبه طبق وضــع بــه القليل مــن املــاء 
بدال من أن يكون من الزيت، قائا في حديث 
نوعا  أصبح  »الــزيــت  الجديد«:  »العربي  مع 
من  الواحد  الكيلوغرام  فسعر  الرفاهية،  من 
زيت الزيتون وصل إلى حدود 10 آالف ليرة، 
أما زيت دوار الشمس فسعر الكيلوغرام منه 
وصـــل إلـــى نــحــو 12 ألـــف لــيــرة، وأقــــل عائلة 
تحتاج إلى أربعة كيلوغرامات من الزيت في 
الشهر، أي أن راتــب املوظف لن يكفي لشراء 

الزيت فقط«.
وتابع: »حتى وجبة الغداء تغيرت مكوناتها، 
فاللحم والدجاج أصبحا من املنسيات، ولم 
نعد نستخدم السمنة«، الفتا إلى أن »تسوق 
مــكــونــات وجــبــة الـــغـــداء أمـــر مـــرهـــق، فيجب 
وبما  قــدر حاجتنا  على  منتجات  نــؤمــن  أن 
يتوفر من مال، وهذه ليست حالة شخصية 
السوق  إلى  اليوم تذهب  العائات  بل غالب 
تستطلع أسعار املواد التي تحتاجها، ومن 
الــشــراء بالحبة مثا حبة بصل و4  ثم تبدأ 

حبات بندورة و4 حبات بطاطا«.
أن يطلب أحدهم  وأضــاف: »ليس مستغربا 
زيتًا بخمسمائة أو ألف ليرة؛ وهــذه، اليوم، 
ــادات جــديــدة عــلــى الــســوريــن، فــهــم كــانــوا  عــ
بالكيلوغرام،  الــشــراء  على  سابقا  معتادين 
إضافة إلى املونة التي غالبا ما تكون داخل 
ــواد مثل  ــ كـــل مـــنـــزل مـــن الــســمــن والـــزيـــت ومــ
ــرز والـــبـــرغـــل والـــعـــدس وغــيــرهــا  ــ الــســكــر والــ
في  تعرف  كما  الناشفة  الغذائية  املـــواد  مــن 

سورية«. 
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــــال  شــــاكــــر الـــعـــلـــي، صــاحــب 
بــقــالــة لبيع مـــواد غــذائــيــة وخــضــار وفــواكــه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــــادات  ـــ فـــي دمـــشـــق لـ
الـــشـــراء تــغــيــرت بــشــكــل كــبــيــر لـــدى املجتمع 
ــن الــطــبــيــعــي أن  الـــــســـــوري، حـــيـــث أصـــبـــح مــ
أو  بالحبة  الــزبــون ويشتري خــضــارًا  يدخل 
بمبلغ مــحــدد، غــالــبــا الــنــاس لــم تــعــد تطلب 

شيئًا بالكيلوغرام«. وأضاف: »الفواكه اليوم 
تــقــتــصــر عــلــى نــــوع أو نـــوعـــن مـــن الــفــواكــه 
ــــدودة فــالــنــاس  ــــحـ ــة، وبـــكـــمـــيـــات مـ ــيـ ــمـ املـــوسـ
ــفـــواكـــه مـــن الــكــمــالــيــات،  أصــبــحــت تــعــتــبــر الـ
ــواد  وهـــنـــاك مـــن اســتــغــنــى عـــن الــكــثــيــر مـــن املـ
الــتــي تــدخــل فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــعــائــلــة، 

كاملتة أو أنواع البزورات الشعبية«.
ــار تــضــاعــفــت مــنــذ الــشــهــر  ــعــ وبــــن أن »األســ
السكر  الــيــوم، فسعر كيلوغرام  إلــى  املــاضــي 
ارتــفــع مــن نــحــو 1500 لــيــرة إلـــى ثــاثــة آالف 
لــيــرة، أمــا الــرز فارتفع مــن 1700 ليرة إلــى 3 
ألفًا  ارتــفــع مــن 15  آالف، وكــيــلــوغــرام السمن 
ــتـــى الـــحـــبـــوب األســـاســـيـــة  ــفــــًا، وحـ ــــى 30 ألــ إلـ
ارتفعت فسعر كيلو العدس ال يقل عن 2300 
لــيــرة ســوريــة فيما كــان ســعــره سابقًا 1700 
ليرة، وسعر كيلو الحمص الحب حاليًا هو 

ثاثة آالف ليرة مرتفعا ألف ليرة«.
وقــال العلي: »حتى الناس التي كانت تلجأ 
ــة الــخــاصــة  ــيـ ــغـــذائـ لـــبـــســـطـــات بـــيـــع املـــــــواد الـ
بــاملــســاعــدات اإلغـــاثـــيـــة، والـــتـــي كــانــت نــوعــا 
مــا تعتبر ذات أســعــار أقــل مــن مثياتها في 
السوق، وخاصة أنها تباع في الشوارع أي ال 
يحمل عليها تكاليف أجور الدكان والرسوم 
والخدمات، أصبحت تبيع بأسعار قريبة من 
مثياتها في املحال، ما حرم شريحة واسعة 

من إمكانية الحصول عليها«.    
يشار إلى أن السورين يعانون انتشار الفقر 
املدقع في ظل ارتفاع نسب البطالة وضعف 
ــحــتــســب األســـعـــار على 

ُ
الـــدخـــول، فـــي وقـــت ت

أساس الدوالر.
التابع لأمم  العاملي  األغــذيــة  برنامج  وكــان 
 12.4 مليون 

ّ
املتحدة أعلن الشهر املاضي، أن

للعثور على  فــي ســوريــة يكافحون  شخص 
مـــا يــكــفــيــهــم مـــن الـــطـــعـــام، فـــي زيـــــادة كــبــيــرة 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا »مــقــلــقــة«، مــبــيــنــا أن الــرقــم 
السورين  الــســكــان  مــن  بــاملــائــة  أن 60  يعني 
يعانون اآلن انعدام األمن الغذائي، بناًء على 
نــتــائــج تقييم وطــنــي فــي أواخــــر عـــام 2020، 
ويــمــثــل ذلــــك زيــــــادة حـــــادة مـــن 9.3 مــايــن 
شخص كانوا يعانون انعدام األمن الغذائي 

في مايو/ أيار من العام املاضي.

تعاٍف عقاري يعزز آمال النموالغالء يدفع السوريين لالستغناء عن سلع ضرورية

االرتفاع الكبير في أسعار السلع يرهق المواطنين )دليل سليمان/فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

مــســتــثــمــري قطاع  رئــيــس جمعية  ــال  قـ
الــعــوامــلــة،  فـــي األردن، كــمــال  اإلســـكـــان 
إن الــقــطــاع الــعــقــاري بـــدأ يــشــهــد حــالــة 
الجاري،  العام  بداية  منذ  التعافي  من 
بعد التراجع الكبير الذي شهده خال 

السنوات الثاث املاضية.
وأضــــــــاف الـــعـــوامـــلـــة فــــي تــصــريــحــات 
القطاع  أن  الجديد«  »العربي  لـ خاصة 
ــرة، خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــائــ تـــــعـــــرض لــــخــــســ
خــال الــعــام املــاضــي، بسبب انخفاض 
املــبــيــعــات بــشــكــل غــيــر مــســبــوق بسبب 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

جائحة فيروس كورونا.
العام  األردن يشهد هــذا  أن  إلــى  ولــفــت 
ارتــفــاعــًا فــي الــطــلــب عــلــى شـــراء الشقق 
السكنية واألراضي ومختلف العقارات، 
ما يشير إلى بدء مرحلة التعافي بعد 
سنوات من الخسائر والتدهور لدرجة 
هـــــروب الـــعـــديـــد مـــن املــســتــثــمــريــن إلــى 
بلدان  إلى  استثماراتهم  ونقل  الخارج 

أخرى مثل تركيا واإلمارات.
فــإنــه وبحسب بيانات  الــعــواملــة  ووفـــق 
دائـــرة األراضــــي واملــســاحــة الحكومية، 
فــقــد ارتــفــعــت حــركــة بــيــع الــعــقــار خــال 
إذ  الــربــع األول مــن 2019 بنسبة %44، 
 %24 بــنــســبــة  الـــشـــقـــق  مــبــيــعــات  زادت 
مــقــارنــة مع  بــنــســبــة %51،  واألراضـــــــي 

الفترة ذاتها من العام املاضي.
وكــــــانــــــت بـــــيـــــانـــــات دائــــــــــــرة األراضــــــــــي 
واملـــســـاحـــة، أظـــهـــرت أن حــجــم الـــتـــداول 
في سوق العقار والذي يشمل بيوعات 
ــارات وشـــــراءهـــــا انـــخـــفـــض %26  ــقــ ــعــ الــ
خال العام املاضي، لتبلغ قيمته 3.418 
مــلــيــارات ديــنــار أردنــــي )4.8 مــلــيــارات 

دوالر(.
وأقرت الحكومة في وقت سابق حزمة 
مـــن اإلجـــــــراءات الــتــي اســتــهــدفــت وقــف 
ــار، مــــن ضــمــنــهــا  ــقــ ــعــ تــــدهــــور قــــطــــاع الــ
تخفيض رسوم وقيم تسجيل األراضي 

وقالت   .%50 بنسبة  السكنية  والشقق 
دائــرة األراضــي واملساحة في تقريرها 
ــاءات  ــفــ  قــيــمــة إعــ

ّ
ــر إن ــيــ ــهـــري األخــ الـــشـ

الــربــع األول من  الشقق ارتــفــعــت خــال 
مع  مقارنة   %75 بنسبة  الجاري  العام 
 35 حــوالــي  غ 

ُ
لتبل  2019 عـــام  مثيلتها 

مليون دوالر.
ولــم تفصح دائـــرة األراضـــي واملساحة 
عن أرقــام املقارنات مع الفترة املناظرة 
ــا أرجـــعـــه  ــــي، وهـــــو مــ ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــن الــ مــ
ــــن، فــي  ــــوافـ ــام مـــنـــاف صـ ــعــ ــا الــ ــرهـ ــديـ مـ
»العربي الجديد«،  تصريحات خاصة لـ
إلـــى أن تــخــرج املحصلة واقــعــيــة، كــون 
والــعــمــل بسبب  املــؤســســات  أن تعطيل 
جــائــحــة كـــورونـــا بـــدأ فــي مــــارس/ آذار 
2020، وبالتالي األفضل أال تتم املقارنة 
مع تلك الفترة وإنما مع فترة كانت فيه 

األعمال مستمرة وغير متوقفة.
وقال الخبير االقتصادي، مازن مرجي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عــــودة قــطــاع  لـــ
العقارات للتعافي له مدلوالت إيجابية 
ـــي مــن  ــعــــانـ ـــى االقـــــتـــــصـــــاد الـــــــــذي يــ ــلـ عــ
صعوبات غير مسبوقة تفاقمت بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
الــكــثــيــر  وأضـــــــــاف مــــرجــــي أن هـــنـــالـــك 
ــأداء ســوق  ــ مـــن الــقــطــاعــات املــرتــبــطــة بــ
متوقعًا  وتــداوالتــه،  ونشاطه  العقارات 
أن يطاول التحسن العديد من املجاالت 
ومستلزمات  اإلنــشــائــيــة  كــالــصــنــاعــات 

البناء وغيرها.
ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع 
مـــبـــيـــعـــات الـــــعـــــقـــــارات، بـــحـــســـب دائــــــرة 
امللكية  قــانــون  تطبيق  بـــدء  ـــي،  األراضـــ
العقارية املتطور الذي سهل اإلجراءات 
وشـــجـــع أيـــضـــًا عــلــى االســتــثــمــار الـــذي 
يـــضـــمـــن حــــمــــايــــة واســـــتـــــقـــــرار املــلــكــيــة 
العقارية، إذ ألغى الكثير من املسميات 
ــراءات الــتــي كــانــت تــشــكــل عائقًا  ــ ــ واإلجـ

ملزاولة النشاط العقاري.
وقــال مستثمرون في القطاع إن حركة 
الطلب على العقارات، وال سيما الشقق 

ــح  ــ ــعــــت بـــشـــكـــل واضـ ــراجــ ــة، تــ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث املـــاضـــيـــة، في 
وقـــت ارتــفــعــت فــيــه كــلــف الــبــنــاء بسبب 
الــضــرائــب والـــرســـوم وتــعــقــيــدات نظام 
األبـــنـــيـــة، وانـــخـــفـــاض املـــبـــيـــعـــات لــغــيــر 
األردنين من العرب واألجانب والزيادة 
الكبيرة واملبالغ فيها ألسعار األراضي.

بــوضــع خطة  وأوصـــت لجنة مختصة 
ــا عــلــى  ــ ــــورونــ ــتـــصـــدي ألثــــــر وبــــــــاء كــ ــلـ لـ
الــعــقــارات »بــهــدف تحفيز الــقــطــاع في 
ــلـــة املــقــبــلــة وصـــــــواًل الســتــدامــتــه  املـــرحـ
وزيادة النمو واملحافظة على العاملن 
الحيوية  القطاعات  مــن  باعتباره  فيه 
واملحرك للعديد من القطاعات املرتبطة 
بـــــه.  وتــشــيــر بـــيـــانـــات رســمــيــة إلــــى أن 
عدد شركات اإلسكان يبلغ نحو 2700 
شركة برأسمال يراوح بن 3.5 مليارات 

دوالر و4.23 مليارات دوالر.
وبــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة األردنـــــيـــــة مـــؤخـــرًا، 
ــة عــلــى  ــيـ ــفـ ــيـ ــفـ اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــــراءات تـــخـ
ــتـــصـــاديـــة واملـــواطـــنـــن  الـــقـــطـــاعـــات االقـ
يمر  التي  االحتقان  بالتزامن مع حالة 
بها الشارع والدعوات املتكررة لتنظيم 
احـــتـــجـــاجـــات فـــي كـــافـــة أرجــــــاء الـــبـــاد. 
وتتصدر املطالبات بتحسن األوضاع 
ــة وتـــخـــفـــيـــض الـــضـــرائـــب  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، أولــــويــــات الــشــارع 
والــحــمــات الــتــي تــنــظــم مــن حــن آلخــر 

عبر منصات التواصل االجتماعي.
وأطلقت الحكومة قبل نحو أسبوعن، 
وتخفيفية  تحفيزية  إجـــــراءات  حــزمــة 
تــتــضــمــن  دوالر،  مـــلـــيـــار   1.1 بـــقـــيـــمـــة 
ــرامـــج الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة  تــعــزيــز بـ
وتــوســيــعــهــا وتـــمـــديـــدهـــا واملــحــافــظــة 
القطاع  فــي  القائمة  العمل  فــرص  على 
والتخفيف  التشغيل  وتحفيز  الخاص 
ــام  ــعـ ــل الـ ــقـ ــنـ ــاع الـ ــلـــى قــــطــ مــــن اآلثــــــــار عـ
واألنــشــطــة االســتــثــمــاريــة فـــي املــنــاطــق 
الــتــنــمــويــة وتــأجــيــل أقـــســـاط الـــقـــروض 
على املقترضن من صناديق اإلقراض 

الحكومية حتى نهاية العام الحالي.

األردنمعيشة

60 % من السكان 
يعانون انعدام 

األمن الغذائي
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