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األردنيون ينقذون سوق العقارات
عمان ـ زيد الدبيسية

ــتــــريــــات األردنـــــيـــــن  أنـــــقـــــذت مــــشــ
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة مـــن الــتــراجــع 
خالل األشهر الخمسة األولى من 
العام الجاري، رغم التراجع الحاد في إقبال 
األجانب والعرب على السوق بفعل تداعيات 
تــزال تلقي  التي ال  جائحة فيروس كورونا 
بــظــالل ســلــبــيــة عــلــى االســتــثــمــار فـــي معظم 
ــال طــــالل الــــزبــــن، املــتــحــدث  ــ دول الـــعـــالـــم. وقـ
ــــرة األراضـــــي واملــســاحــة  الــرســمــي بــاســم دائـ
األردنــــيــــة الــحــكــومــيــة، فـــي تــصــريــح خــاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه رغـــم تــحــســن أداء  لـــ
الــقــطــاع الــعــقــاري األردنــــي منذ بــدايــة العام 
وحتى نهاية مايو/ أيار، بعد حالة التراجع 
الــتــي شــهــدهــا خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن، إال 
أن مــشــتــريــات األجـــانـــب لـــأراضـــي واملــنــازل 

واملباني ما زالت متراجعة.
ــانــــب  ــــن أن مـــشـــتـــريـــات األجــ ــزبـ ــ الـ وأوضـــــــــح 

للعقارت خــالل األشهر الخمسة األولــى من 
مشيرا   ،%17 بنسبة  انخفضت  الــعــام  هـــذا 
إلــى  تراجع مبيعات الشقق 2% واألراضــي 
مـــن 2019.  نــفــســهــا  بــالــفــتــرة   

ً
مـــقـــارنـــة  %40

وتعتبر دائرة األراضي واملساحة عام 2019 
الــجــاري، حيث  للعام  بالنسبة  مقارنة  عــام 
ــــالل األشـــهـــر  تـــوقـــفـــت مــخــتــلــف األنـــشـــطـــة خـ
األولـــى مــن عــام 2020 بسبب اإلغـــالق العام 
الناجم عن جائحة فيروس كورونا. وأشار 
ــبـــب تـــراجـــع  ــــى أن سـ املـــــســـــؤول األردنـــــــــي إلــ
مشتريات العرب واألجانب للعقارات يعود 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، الــتــي  ــورونــ ــــى جـــائـــحـــة كــ إلـ
أثــــــرت عـــلـــى مــخــتــلــف املــــجــــاالت واألنـــشـــطـــة 
الــبــلــدان، متوقعا  فــي مختلف  االقــتــصــاديــة 
ــراء الــعــقــارات  ــ أن يــتــحــســن اإلقـــبـــال عــلــى شـ
مـــن قــبــل األجـــانـــب خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة مع 
الجائحة  صعيد  على  اإليجابية  التطورات 
وخطة الحكومة للصيف اآلمــن، مضيفا أن 
مــشــتــريــات الــعــرب واألجـــانـــب لــلــعــقــارات في 

الــدافــعــة لنشاط  الــعــوامــل  مــن  عتبر 
ُ
ت األردن 
السوق.

ورغــم تــراجــع مشتريات األجــانــب والــعــرب، 
ارتــفــع إجــمــالــي مــبــيــعــات الــســوق مــن حيث 
الخمسة  األشــهــر  خـــالل   %37 بنسبة  الــكــم 
األولى من العام، حيث زادت مبيعات الشقق 
 بالفترة 

ً
بنسبة 23% واألراضي 42% مقارنة

مــلــيــار   2.32 مــســجــلــة   ،2019 مــــن  نــفــســهــا 
دوالر. ووفق املتحدث باسم دائرة األراضي 
واملساحة، ارتفع حجم التداول خالل مايو/ 
أيار وحده بنسبة 8% مقارنة بالشهر نفسه 
دوالر،  مــلــيــون   432 لــيــبــلــغ   ،2019 عـــام  مـــن 
الفتا إلى أن اإلجــراءات التحفيزية التي ما 
ارتفاع  زالت تقدمها الحكومة ساهمت في 
مــبــيــعــات الــشــقــق واألراضـــــي خـــالل األشــهــر 
ــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، حيث  الــخــمــســة األولـ
البيع  على عمليات  اإلعــفــاءات  قيمة  بلغت 
والشراء حوالي 56 مليون دوالر خالل تلك 
الفترة، إضافة إلى بدء العمل بقانون امللكية 

االخــتــالالت  مــن  الــذي عالج كثيرًا  العقارية 
ــزة لـــالســـتـــثـــمـــار  ــفــ ــحــ ــودًا مــ ــ ــنــ ــ ويـــتـــضـــمـــن بــ

وتسهيل اإلجراءات.
وقــــــــال كــــمــــال الــــعــــوامــــلــــة، رئــــيــــس جــمــعــيــة 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــاع اإلســــــكــــــان، لـ ــطــ مـــســـتـــثـــمـــري قــ
الـــقـــطـــاع  ــي  ــ ــد«، إن املـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــى تـــحـــســـن نــــشــــاط الــــســــوق  ــ ــ يـــتـــطـــلـــعـــون إلـ
ــــالل الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة مــــع عــــودة  الـــعـــقـــاري خـ
تعطل  بعد  تدريجيًا،  إلى طبيعتها  الحياة 
معظم األنــشــطــة االقــتــصــاديــة منذ أكــثــر من 
عــام بسبب جائحة كــورونــا وتــراجــع حركة 
السفر بن مختلف البلدان. وأضاف العواملة 
أن تــخــفــيــف الـــقـــيـــود عـــن حـــركـــة املــســافــريــن 
سيعني عودة آالف األردنين املغتربن في 
الــخــارج خــالل هــذا الصيف، وكــذلــك تحسن 
الـــســـفـــر مــــن األردن وإلــــيــــه واملـــوســـم  ــة  حـــركـ
السياحي، ما يساهم في ارتفاع الطلب على 
واملنازل،  السكنية  الشقق  العقارات، خاصة 

حيث تعد مشتريات املغتربن مهمة.

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسي أعلى مستوى في عام نهاية  الروبل  سجل 
ــام مـــن لـــقـــاء مــرتــقــب بن  ــ األســــبــــوع املــــاضــــي، قــبــل أيـ
جو  واألميركي  بوتن  فالديمير  الروسي  الرئيسن 
الــروس على أن يؤدي  بــايــدن، إذ يعول املستثمرون 

اللقاء إلى تهدئة التوترات بن البلدين.
، ألول مـــرة منذ 

ً
ــــال ــــدوالر إلـــى نــحــو 72 روبـ وهـــوى الـ

املــحــلــلــن في  كــبــيــر  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2020. ويــعــتــبــر 
 
ّ
مجموعة »تيلي تريد« للتداول، مارك غويخمان، أن

ارتفاع أسعار  العوامل، وفي مقدمتها  مجموعة من 

لــلــبــرمــيــل، وراء هــذا  الــنــفــط إلـــى أكــثــر مــن 72 دوالرًا 
الصعود، متوقعًا أن يكون أيضًا للقاء بوتن وبايدن، 
املقرر عقده في جنيف األربعاء املقبل، تأثير هام على 
أمزجة املستثمرين في األصول الروسية. ويتوقع أاّل 
الــروبــل،  على مستوى  أهمية  الجديد  األســبــوع   

ّ
يقل

مضيفًا: »الــيــوم الــرئــيــســي هــو 16 يــونــيــو/حــزيــران، 
حــن سيلتقي بــوتــن مــع بــايــدن فــي فــيــال ال غــرانــج 
التي تعود للقرن الـ18 في جنيف«. ويقول: »سيراقب 
املستثمرون عن كثب األجواء واللهجة بالقمة، ودرجة 
التعاون وتفاصيل  وآفــاق  الجانبن،  تطابق مواقف 
اتفاقات وقرارات محددة مما يعتمد عليه استيعاب 

الــداعــمــة للروبل من  الــعــوامــل  أو  األســـواق للمخاطر 
عقوبات  فــرض  واحــتــمــال  السياسية،  النظر  وجــهــة 
جديدة على روسيا، وهي عوامل كانت مهيمنة على 
سعر صرف الروبل خالل األشهر املاضية«.   ويلفت 
ه سيتم في 16 يونيو أيضًا اإلعالن عن نتائج 

ّ
إلى أن

اجــتــمــاع االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي األمــيــركــي وتوقعاته 
االقــتــصــاديــة، ومـــا إذا كــانــت الـــزيـــادة غــيــر املسبوقة 
لوتيرة التضخم ستدفعه للحديث عن آفاق تشديد 
الــســيــاســات االقــتــصــاديــة، مــا قــد يشكل دعــمــا لسعر 

صرف الدوالر، بما في ذلك أمام الروبل.
الدوالر  أمام  الروسي مواقعه  الروبل  وتزامن تعزيز 

مــع إعـــالن املــصــرف املــركــزي الـــروســـي، يـــوم الجمعة 
املـــاضـــي، عـــن رفـــع ســعــر الــفــائــدة األســاســيــة بنسبة 
إبريل/ إلــى مستوى  بذلك  لتعود   ،%5.5 إلــى   %0.5

ذروة  شـــهـــدا  الـــلـــذيـــن   2020 ــار  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ ومـ نـــيـــســـان 
إجــراءات اإلغــالق الكلي وسط تمدد جائحة كورونا 
حــــول الـــعـــالـــم. وأرجـــــع املـــركـــزي الـــروســـي قـــــراره إلــى 
أعلى  بوتيرة  والعاملي  الروسي  االقتصادين  تعافي 
من التوقعات السابقة، وسط زيادة مساهمة العوامل 
املــتــعــلــقــة بـــزيـــادة الــطــلــب فــي مــعــدل الــتــضــخــم، الــذي 
ارتفع في مايو/أيار املاضي في روسيا إلى 6% على 

أساس سنوي.

الروبل الروسي بأعلى مستوياته قبل لقاء بوتين وبايدن

خطط لحل أزمة الكهرباء 
في العراق 

قال مصطفى الكاظمي، رئيس 
الوزراء العراقي، إن حكومته 

وضعت خططًا متكاملة ستساعد 
على حل معضلة الكهرباء في 

البالد نهائيًا. وأضاف الكاظمي، 
خالل افتتاحه املحطة الغازية 

املركبة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

بطاقة 500 ميغاوات كمرحلة 
أولى في محافظة ذي قار )جنوب 
شرق(، أمس السبت، إن معضلة 

 جادة 
ً
الكهرباء »تتطلب حلوال

وشجاعة، وهذا ما تعمل عليه 
الحكومة بكل قوة«. ويعاني العراق 

من أزمة مزمنة في الكهرباء منذ 
عقود جراء الحصار والحروب 

املتتالية. وتشهد البالد منذ سنوات 
احتجاجات شعبية على االنقطاع 

املتكرر للكهرباء، وخاصة في 
فصل الصيف. وأشار الكاظمي 

إلى أن املحطة الغازية املركبة 
ستنتج طاقة كهربائية أكثر من 
نظيراتها »وهي في الوقت نفسه 

تحافظ على البيئة باستخدام 
الغازات املستخرجة منها التي 

كانت تهدر سابقًا«.

تسريب بيانات زبائن 
لـ»فولكسفاغن« و»أودي«

أعلنت مجموعة »فولكسفاغن« 
األملانية املصنعة للسيارات، عن 

تعرضها لقرصنة معلوماتية 
أفضت إلى تسريب بيانات لدى 

أحد موّرديها طاولت معلومات أكثر 
من 3.3 ماليني شخص في أميركا 

الشمالية. وقال الفرع األميركي 
للشركة في رسالة لوكالة فرانس 

برس »اكتشفنا أخيرًا أن جهة 
خارجية حصلت من دون إذن على 
معلومات شخصية لزبائن حاليني 
ومحتملني لدى أحد املوّردين الذين 
تتعاون معهم، أودي وفولكسفاغن، 

وبعض أصحاب االمتيازات في 
الواليات املتحدة وكندا ألنشطة 

بيع وتسويق عبر اإلنترنت«. 
وُجمعت املعلومات املسربة بني 

2014 و2019 وُوضعت على 
ملف إلكتروني غير محمي من 

جانب هذا املوّرد الذي لم تكشف 
»فولكسفاغن« اسمه. وأشارت 

الشركة األملانية إلى أن القرصنة 
ستخدم 

ُ
طاولت معلومات حساسة ت

لعمليات الشراء أو القروض، بينها 
أرقام رخصة القيادة، عائدة لحوالى 

900 ألف زبون حالي أو محتمل 
لدى »أودي« في الواليات املتحدة.

نمو إنتاج السيارات اإليرانية
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب 

صناعة السيارات في وزارة 
الصناعة واملناجم والتجارة 

اإليرانية، ارتفاع إنتاج البالد من 
مختلف أنواع السيارات بنسبة 
11.2% ابتداء من العام اإليراني 

الحالي في 21 مارس/ آذار حتى 21 
 أكثر من 140 

ً
مايو/ أيار، مسجال

ألف سيارة. وأشارت البيانات التي 
أوردتها وكالة »ارنا« أمس، إلى أن 

إنتاج السيارات الشخصية زاد إلى 
129 الف و596 سيارة، بنمو بلغت 

نسبته 10.5% مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي. 

أخبار

أسعار الحديد 
الملتهبة 

تشعل األسواق

 
ّ

بدأت مصانع عاملية إلنتاج الحديد في وقف تلقي طلبات العمالء في األسابيع األخيرة، بعد انتعاش الطلب على املنتجات بصورة غير مسبوقة في ظل
تعافي االقتصاد الدولي من جائحة كورونا، وهو ما يؤدي إلى تسجيل األسعار زيــادات جديدة، بينما ألهبت مستوياتها األخيرة باألساس مختلف 
القطاعات بدءًا من بناة املنازل إلى صانعي األجهزة. وتضاعفت أسعار الصلب في أميركا 3 مرات في 12 شهرًا، بينما وصلت العقود اآلجلة في الصن 
إلى مستوى قياسي، وارتفعت األسعار كذلك في أوروبا. وقفز مؤشر »ستاندرد آند بورز« لشركات الصلب، والذي يتضمن شركات مثل »نكور كورب« 
و»كليفالند كليفس« و»يو إس ستيل« بنسبة 69% في 2021، ليسجل، وفق وكالة »بلومبيرغ« األميركية، أفضل أداء خالل األشهر الخمسة األولى من العام.

اقتصاد
Sunday 13 June 2021
األحد 13 يونيو/ حزيران 2021 م  3  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2477  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

اختبار البرلمان والحكومة: 
إحياء االقتصاد واسترجاع األموال

70000
أظهرت دراسة صادرة عن 
لإلحصاء  الجزائري  الديوان 
متوسط  أن  ــي(  ــوم ــك )ح
الطبقة  مــن  الــفــرد  ــل  دخ
الوسطى يتراوح بين 20 ألف 
شهريًا،  دينار  ألف  و40  دينار 
تتعدى  مصاريف  مقابل 
ألسرة  شهريًا  دينار  ألــف   70

مكونة من 5 أشخاص.

تقرير

اتصاالت حكومية 
مع 11 دولة السترجاع 

األموال المنهوبة

عجز الموازنة وصل 
إلى 22.6 مليار دوالر 

العام الجاري

الجزائر ـ حمزة كحال

البراقة  االنتخابية  الــوعــود  رغــم 
التي جعلت لالقتصاد  والبرامج 
ــزًا مـــهـــمـــا فـــيـــهـــا، فــــــإن هـــنـــاك  ــيــ حــ
مخاوف متزايدة من تحولها إلى حبر على 
الــجــديــدة،  البرملانية  الــعــهــدة  بــدء  ورق عند 
ولعل  الــبــالد.  فــي  السياسي  املشهد  لتعقد 
أكــثــر مــا ينتظره الــجــزائــريــون مــن الــبــرملــان 
منه،  املنبثقة  السياسية  والحكومة  الــقــادم 
هو ما يحمالنه من حلول للحد من تراجع 
مــســتــويــات املــعــيــشــة فــي ظــل غـــالء األســعــار 
ــدرات الــشــرائــيــة  ــقــ ــذي أنـــهـــك الــ ــ املـــتـــواصـــل الـ
مــع ضعف  املــواطــنــن، ال سيما  مــن  للكثير 
املداخيل وانهيار العملة الوطنية )الدينار(.

ــــري  ــزائـ ــ ــــجـ ــســــب دراســـــــــــة لـــــلـــــديـــــوان الـ ــحــ وبــ
لإلحصاء الحكومي، فإن متوسط دخل الفرد 
مــن الــطــبــقــة الــوســطــى يـــتـــراوح بــن 20 ألــف 
ألف دينار شهريا  )170 دوالرا( و40  دينار 
تــتــعــدى 70  مــقــابــل مــصــاريــف  )300 دوالر(، 
ألف دينار )600 دوالر( شهريا ألسرة من 5 
أشخاص. يقول املواطن هــواري عبد النور، 
»العربي الجديد«: »طالعت أطروحات قادة  لـ
األحزاب في الحملة االنتخابية، فكل ما قيل 
هــو عــمــومــيــات، كحماية الــقــدرة الــشــرائــيــة، 
لكن دون توضيح اآلليات، لم يتحدثوا مثال 
الــدعــم وتحويل  عــن تــصــورهــم لكيفية رفــع 
املــســتــحــقــات املـــالـــيـــة مـــبـــاشـــرة نــحــو األســـر 
املــعــوزة، رغــم أن هــذه القضية تهم املــواطــن 

مباشرة«.
مــن جانبه، يــرى املــوظــف مــولــود سعدي أن 
»برامج املرشحن لدخول البرملان لم تحمل 
املــواطــن،  تــصــورًا واضــحــا لتحسن معيشة 
أو تــصــورًا إلنــقــاذ الــديــنــار الـــذي فقد بريقه 
منذ سنوات، بينما نخاف أن يصل النواب 
ــروا فــــي فـــلـــك الــســلــطــة  ــيـ ــان ويـــسـ ــرملـ ــبـ ــــى الـ إلـ
ويصبحوا مجرد أيد مرفوعة تعبد الطريق 

لجلد املواطن«. 
بشكل  الدينار  أسعار  تراجعات  وانعكست 
ســلــبــي عــلــى أوضـــــاع املـــواطـــنـــن املــعــيــشــيــة، 
حــيــث شـــهـــدت أســـعـــار الـــعـــديـــد مـــن الــســلــع، 
وخــاصــة الــغــذائــيــة، ارتــفــاعــات كــبــيــرة، أثــرت 

مباشرة على السلوك اإلنفاقي واالستهالكي 
االقتصادي هواري  الخبير  للمواطن. يقول 
تيغرسي إن »ما كان يشتريه املواطن مقابل 
400 دينار عام 2013 أصبح يشتريه بـ1000 
دينار اليوم، وبالتالي فإن القدرة الشرائية 
لــلــمــواطــن الــجــزائــري فــقــدت قــرابــة 60% من 
قــوتــهــا فــي 7 ســـنـــوات، وهـــو أمـــر خطير إذا 
مــا أخــذنــا فــي االعــتــبــار أن الحكومة لــم تقم 
ــراءات مــقــابــلــة، كــرفــع الـــرواتـــب  ــ ــ بــاتــخــاذ إجـ
أو زيــــــــادة الــــدعــــم ألســــعــــار املــــــــواد واســـعـــة 

االستهالك«.
الـــجـــزائـــر  وزاد امــــتــــداد األزمـــــــة املـــالـــيـــة فــــي 
لــلــســنــة الــســابــعــة مـــن انـــكـــمـــاش االقـــتـــصـــاد، 
النفط  البالد من بيع  بفعل تراجع مداخيل 
إلـــى أكــثــر مــن الــثــلــثــن، مــا أدى إلـــى تجميد 
العديد من املشاريع وعمليات التوظيف في 

القطاعن العمومي والخاص.
ومنذ األزمــة النفطية عام 2014، راوح عجز 
للجزائر بن 13 و17 مليار  العامة  املــوازنــة 
يصل  أن  الــحــكــومــة  تــتــوقــع  بــيــنــمــا  دوالر، 
الــعــجــز فــي الــعــام الـــجـــاري إلـــى 22.6 مليار 

إجــمــالــي  مـــن   %13.57 يـــعـــادل  بــمــا  دوالر، 
الناتج املحلي. وال تقتصر الضغوط املالية 
على تسجيل عجز في املوازنة، وإنما تتوقع 
الــحــكــومــة مــزيــدًا مــن تــآكــل احــتــيــاطــي النقد 
مليار   46.8 مــن  أقـــل  إلـــى  ليهبط  األجــنــبــي، 
دوالر في نهاية العام الجاري، من 56 مليارًا 
حــالــيــا، تــغــطــي 16.2 شـــهـــرًا مـــن الـــــــواردات. 

ويرى الخبير االقتصادي جمال نور الدين 
أن »األحزاب في الحقيقة لم تقدم ورقة طريق 
واضـــحـــة لــكــيــفــيــة حــمــايــة قـــــدرة املــواطــنــن 
فــي ظــل الــوضــع االقــتــصــادي املــتــأزم حاليا، 
فاألمر ليس مرتبطا بالراتب واألسعار، بل 
أن  يمكن  ال  إذ  كاملة،  اقتصادية  بمنظومة 
نتحدث عن الرواتب والتضخم في اقتصاد 

غير منتج ويعيش بعائدات النفط فقط«.
وأصــبــحــت مــخــلــفــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
االقــتــصــاد تــهــدد قــوت املــاليــن أيــضــا، حيث 
قــالــت وزارة الــعــمــل والــتــشــغــيــل فـــي تــقــريــر، 
حـــصـــل »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى نــســخــة 
مــنــه، إنــه جــرى إحــصــاء 200 ألــف عــامــل من 
فـــي األشـــهـــر الخمسة  مــالــيــة  دون مــداخــيــل 
األولــى بعد تفشي الــوبــاء، و180 ألــف عامل 
تأخرًا بن شهرين وثالثة  رواتبهم  شهدت 
أشــهــر، وهــي أرقـــام تــؤكــد مــصــادر حكومية 

تضاعفها 5 مرات.
ــبـــيـــر  ــكــــومــــي والـــخـ ــار الــــحــ ــتــــشــ ويـــــــــرى املــــســ
االقتصادي عبد الرحمن مبتول أن »األحزاب 
قــــدمــــت تــشــخــيــصــا لــــأزمــــة االقـــتـــصـــاديـــة، 

وقــد وفــقــت فــي ذلــك نــوعــا مــا، إال أن الالفت 
أن األحـــزاب لــم تقدم تــصــورًا واضــحــا لبعث 
االقتصاد سواء من حيث اإلطار التنظيمي 
ويقول  الــتــنــفــيــذي«.  الــجــانــب  أو  التشريعي 
التنظير   « إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مــبــتــول 
ــة أمــــــران مــخــتــلــفــان تـــمـــامـــا، ومــن  ــارسـ ــمـ واملـ
يــعــرف طبيعة الحكم فــي الــجــزائــر يـــدرك أن 
برامج األحــزاب حتى وإن كانت تحوز على 
الــبــرملــان والــحــكــومــة، فــإنــهــا لــن تــطــبــق منه 
قرر 

ُ
ت القرارات كلها  اليسير ألن  الشيء  ولو 

هذه  وتعد  املظلمة«.  بالغرف  يعرف  ما  في 
ــــى بــعــد الـــحـــراك الشعبي  االنــتــخــابــات األولـ
تقاطعها  بينما  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019،  فــي 
ــن الــــحــــراك وأحــــــــزاب ســيــاســيــة  ــكـــونـــات مــ مـ
تعتبر أن هذه االنتخابات تمثل التفافا ضد 

مطالب الحراك الشعبي والثورة السلمية.
ــارع لــلــمــطــالــبــة  ــشــ ــعـــت دعــــــوات فـــي الــ ــفـ وارتـ
ــة فــــي عــهــد  ــوبـ ــهـ ــنـ بـــاســـتـــرجـــاع األمــــــــــوال املـ
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
ــوازاة مـــع االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة، ما  ــ ــاملـ ــ بـ
يــعــد االخـــتـــبـــار األصـــعـــب والـــتـــحـــدي األكــبــر 
ــائــــزة. وكــــــان اســـتـــرجـــاع  ــفــ أمــــــام األحــــــــزاب الــ
األموال عصب برامج األحزاب في حمالتها 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، حـــيـــث جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا »ورقـــــة 

انتخابية« بامتياز.
ويـــؤيـــد رئــيــس حـــزب جــبــهــة املــســتــقــبــل، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــتــح حـــوار 
والتفاوض  املسجونن،  األعــمــال  رجـــال  مــع 
دينار  أي  »جــلــب  أهمية  إلــى  مشيرا  معهم، 
بمنطق  الحكم  ولــيــس  العمومية  للخزينة 
الــثــأر والـــعـــقـــاب«. كــمــا يـــرى عــبــد الـــقـــادر بن 
قـــريـــنـــة، رئـــيـــس حـــركـــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي من 
الــتــيــار اإلســالمــي، أن »املــصــالــحــة مــع رجــال 
السبيل السترجاع  تكون  أن  يمكن  األعمال 
الرئيس  أقترح على  املــال املنهوب، إال أنني 
)عبد املجيد تبون(، لو فزنا برئاسة البرملان 
القضية،  حــول  استفتاء  تنظيم  والحكومة، 
يــقــرر مصير  مــن  للشعب وهــو  السلطة  ألن 

العصابة«. 
ويـــقـــول األســـتـــاذ فـــي جــامــعــة الــجــزائــر عبد 
»العربي الجديد«، إن السلطة  الرحمن عية، لـ
تأخرت في استرجاع األموال املنهوبة خالل 
العامن الجاري واملاضي، مستبعدا أن يتم 
التي  تلك  خاصة  كاملة،  األمـــوال  استرجاع 
ــارج. ويــضــيــف: »مــن  تــم تــحــويــلــهــا إلـــى الـــخـ
الناحية العملية، األموال التي يتم الحديث 
عــنــهــا ال يــمــكــن اســتــرجــاعــهــا، ألنــهــا ليست 
مــوجــودة فــي حــســابــات معلومة، وإنــمــا تم 
تقديمها كهدايا في إطار املحاباة، ما يطرح 
خيار املصالحة االقتصادية التي اعتمدتها 

دول أخرى، مع أنني ضده كمبدأ«. ويتابع أن 
أكثر من 3 مليارات دوالر خسرتها الخزينة 
العمومية بسبب اإلعفاءات الضريبية التي 
حــصــل عليها رجــــال األعـــمـــال املــقــربــون من 
الخيالية  الزيادات  إليها  تضاف  بوتفليقة، 
غــيــر املــبــررة فــي أســعــار الــســيــارات املنتجة 
ــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر مـــن 1.5 مــلــيــار  مــحــلــيــا والـ
دوالر. وكشفت السلطات الجزائرية، أخيرا، 
عن وجهات األمــوال املنهوبة من البالد الى 
األعمال واملسؤولن  قبل رجــال  الخارج من 
الفساد  فــي قضايا  السجون  فــي  املــوقــوفــن 
ونــهــب املـــال الــعــام، وبـــدأت اتــصــاالت مــع 11 
دولة في العالم للتنسيق والتعاون لرد هذه 

األموال إلى البالد. انتخابات الجزائر
تنتظر األحزاب الفائزة باالنتخابات البرلمانية في الجزائر ملفات اقتصادية صعبة عليها مواجهتها، 
بالموازاة مع مواصلة  المعيشية،  األوضاع  تراجع  من  الشعبي  الغضب  فيه  يزداد  في وقت 

القضاء النظر في قضايا فساد تتعلق باألموال المنهوبة
سوناطراك تبحث تحسين الصفقات

قالت شركة سوناطرك النفطية الجزائرية إنها تدرس تحديث وتحسني 
إجــراءات إبــرام الصفقات الخاص بها طرح املزيد من التفاصيل حول 
األمـــر. وعقد عمالق النفط الــجــزائــري، وفــق بيان أوردتـــه وكــالــة األنباء 
الطاقة  املاضي، برئاسة وزير  نهاية األسبوع  الجزائرية، جمعية عامة، 
واملناجم وعضوية وزير املالية ومحافظ بنك الجزائر. وأشار البيان إلى 
أنــه جــرى خــالل هــذه الجمعية عــرض الحصيلة السنوية للشركة لعام 
اإلنتاج  نشاطات  الحصيلة  هــذه  وتضمنت  عليها.  واملــصــادقــة   2020
واالستثمار والتسويق. وكانت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي قد 

تراجعت إلى 41 مليار متر مكعب العام املاضي، مقابل 43 مليارًا في 
إيـــرادات النفط  لــوزارة الطاقة، فيما بلغت  2019، بحسب أرقــام حديثة 
والغاز 23 مليار دوالر في 2020، مقابل 33 مليار دوالر في العام السابق 
عليه. وتشكل إيــرادات الطاقة 92% من إجمالي مــوارد النقد األجنبي، 
اقتصادية حادة  الدولة صعوبات  فيما تشهد  الرسمية،  البيانات  وفق 
بفعل تراجع أسعار النفط في السنوات األخيرة، زادتها تعقيدًا جائحة 
فيروس كورونا الجديد، التي عمقت الركود االقتصادي وتسببت في 

تزايد معدالت البطالة.

رجل مسن 
يجلس في 
محطة 
للحافالت 
مغطاة 
بملصقات 
انتخابية )فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

الخارجية  التمويالت  نقص  أدى 
للموازنة إلى تأجيل إعداد قانون 
أعــادت  أن  بعد  التكميلي،  املــالــيــة 
تـــطـــورات ســـوق الــنــفــط الــعــاملــيــة خــلــط كــامــل 
أوراق قانون املوازنة األساسي للعام الحالي 
ــــادق عــلــيــه الـــبـــرملـــان فـــي ديــســمــبــر/  ــــذي صـ الـ

كانون األول 2020.
وكــان يفترض وفــق السيناريو األولــي الذي 
تتولى  أن  املشيشي،  وضعته حكومة هشام 
تكميلي  مــالــيــة  قـــانـــون  ــداد  ــ إعـ املــالــيــة  وزارة 
تحيله إلـــى الــبــرملــان فــي شــهــر مــــارس/ آذار 
ــن أجـــــل إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الــنــفــقــات  ــي مــ ــاضــ املــ
وضــبــط املـــوازنـــة، وفـــق الــتــطــورات الــجــديــدة 
ــر الـــنـــفـــط فــي  ــعـ ــــرف الــعــمــلــة وسـ ألســــعــــار صـ
ــدا مـــن أهــم  ــ الـــســـوق الــعــاملــيــة، بــاعــتــبــاره واحـ

العناصر املؤثرة في توازنات اإلنفاق العام.
ولــــم يــســمــح تـــأخـــر تــعــبــئــة مــــــوارد خــارجــيــة 
لــحــكــومــة هــشــام  بــنــحــو 6.9 مــلــيــارات دوالر 

بـــإعـــداد مـــوازنـــة تكميلية فــي ظل  املــشــيــشــي 
ــقــــروض، وبـــطء  تــعــثــر فـــي الــحــصــول عــلــى الــ
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي وباقي 

شركاء تونس املالين.
أبــــدى رئــيــس لــجــنــة املــالــيــة بــالــبــرملــان هيكل 
ــداد  ــكـــي، مـــخـــاوف مـــن تـــداعـــيـــات تـــأخـــر إعــ املـ
الــبــرملــان  التكميلية وعــرضــهــا عــلــى  املـــوازنـــة 
الــثــانــي مــن الــســنــة، مشيرا  قبل نهاية الــربــع 
إلى أن وزارة املالية لم تقّدم للجنة املالية أية 

توضيحات عن موعد إحالة القانون املعّدل.
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــــح لـ ــريـ ــ ــــصـ وقـــــــــــال املـــــــكـــــــي، فـــــــي تـ
بــشــأن تأخر  الــبــرملــان منشغل  إن  الــجــديــد«، 
على  ذلـــك  وانــعــكــاســات  التكميلية،  املـــوازنـــة 
الــعــام وقـــدرة الحكومة على اإليــفــاء  اإلنــفــاق 
بــالــتــزامــاتــهــا فـــي األشـــهـــر الـــقـــادمـــة، منتقدا 
تـــواصـــل الـــغـــمـــوض بـــشـــأن تــمــويــل املـــوازنـــة 
لبقية العام، بعد سقوط كل الفرضيات التي 

بنيت عليها املوازنة األصلية، وفق قوله.
وأضاف رئيس لجنة املالية أن قانون املوازنة 
أسعار  ارتفاع  بعد  األصلي أصبح شبه الغ 
النفط إلى أكثر من 70 دوالرًا مقابل تقديرات 
في املــوازنــة األصلية بـــ48 دوالرا، إلــى جانب 
املــوارد الالزمة إلنجاز مشاريع  تعثر تعبئة 

استثمارية وتحصيل الضرائب.
وأفـــــاد فـــي ســيــاق مــتــصــل بـــأن الــحــكــومــة قد 
تـــذهـــب فـــي قـــانـــون املــــوازنــــة الــتــكــمــيــلــي إلــى 
إجــراءات أكثر تقشفية ستكون على حساب 
أجل  ومــن  العمومي  االستثمار  مخصصات 

إنــقــاذ تــوازنــاتــهــا. وأشـــار إلــى أن الــفــارق بن 
ــة األصــلــيــة والــســعــر  ســعــر الــنــفــط فــي املـــوازنـ
املــوازنــة في  فــي  الحالي خلق فجوة  العاملي 
حدود 3 مليارات دينار، ستضطر الحكومة 
ــوارد إضــافــيــة لتغطيتها، وفــق  إلـــى بــحــث مــ

قوله.
ف زيــادة بــدوالر واحــد في سعر برميل 

ّ
ويكل

بـــ129  إضافية  نفقات  العامة  املــوازنــة  النفط 
مليون دينار )الـــدوالر = 2.73 ديــنــار(، حيث 
ـــ60  يتسبب تــجــاوز الــســعــر الــعــاملــي عــتــبــة الـ
دوالرًا في فجوة جديدة في موازنة تونس لن 

 عن 2.5 مليار دينار.
ّ

تقل
عقد  أجــل  مــن  الحكومة مساعيها  وتــواصــل 
اتفاقات مالية مع مؤسسات القرض الدولية 
في أقرب اآلجال، فيما تواجه املالية العمومية 
خـــالل شــهــري يــولــيــو/تــمــوز وأغــســطــس/آب 
القادمن ضغوطا كبيرة بسبب أقساط ديون 
لتوفيرها  البالد  تحتاج  دوالر  مليار  بقيمة 

لخالص أقساط قروض حلت آجالها.
ودخلت الحكومة منذ أسابيع في مفاوضات 
تــقــنــيــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــن أجــل 
مـــلـــيـــارات دوالر، في  بــقــيــمــة 4  مـــالـــي  ــفـــاق  اتـ
لتعبئة  املالية  الــســوق  الــخــروج على  انتظار 

موارد أخرى.
ورّجح وزير االقتصاد واملالية، علي الكعلي، 
الصندوق  اتفاق مع  إلــى  أن تتوصل تونس 
الحالية. وهو  السنة  الثالث من  الربع  بداية 
يــؤكــد تــرجــيــحــات لجنة املــالــيــة بــشــأن تأخر 

عرض قانون املالية التعديلي قريبا.
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي ووزيــــــــر املـــالـــيـــة 
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــ الـــســـابـــق، ســلــيــم بـــســـبـــاس، قـ
تــزال تملك هوامش  الحكومة ال  إن  الجديد« 
تحّرك في إطار قانون املالية األصلي، مؤكدا 
أن وزارة املالية غير ملزمة قانونيا بااللتزام 

بتاريخ محدد لعرض املوازنة التعديلية.
ــانـــون إلــى  ــقـ وبـــــّن أن الــحــكــومــة ســتــحــيــل الـ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

العراق عن  في  رقابية جديدة  تقارير  كشفت 
عاملة  كــبــرى  شــركــات  بتهرب  تتعلق  قضية 
في القطاع الخاص من ســداد الضرائب على 
مدار سنوات طويلة، ما أضاع على الخزينة 
ــدوالرات، فيما تظهر بن  ــ الــعــامــة مــلــيــارات الـ
فــســاد تسبب خسائر  الــحــن واألخـــر قضايا 

مالية ضخمة للدولة.
وقـــال عــضــو اللجنة الــقــانــونــيــة فــي الــبــرملــان، 
حسن العقابي، إنه من خالل تدقيق تقارير 
العامة،  الضرائب  هيئة  لعمل  املالية  الرقابة 
اتضح وجــود تهرب ضريبي لشركات كبرى 
ــوات، مــــن بــيــنــهــا شــــركــــات نــفــطــيــة  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ

وسياحية ومصارف.
صحافية،  تصريحات  فــي  العقابي  وتــســاءل 
الــكــبــرى  الــــشــــركــــات  كـــانـــت هـــــذه  أمــــــس: »إذا 
ــة واملــشــخــصــة واملـــعـــروفـــة تــتــهــرب  الـــواضـــحـ
ــــن  ــريـ ــ ــــاص اآلخـ ــخـ ــ ــاألشـ ــ ــيـــف بـ ــكـ ــا، فـ ــيــ ــبــ ضــــريــ
والــشــركــات املــتــوســطــة والــصــغــيــرة؟«، داعــيــا 
رئيس  ومستشاري  ومؤسساتها  الحكومة 
إلـــى  والـــتـــخـــطـــيـــط  املـــالـــيـــة  ووزارة  الـــــــــــوزراء 
»االطــالع على تقارير الرقابة املالية، والعمل 

عــلــى مــحــاســبــة هـــذه الــشــركــات املــتــهــربــة من 
الـــدفـــع الــضــريــبــي، لــكــونــهــا جــريــمــة جــنــائــيــة 

يعاقب عليها القانون العراقي«.
ويــعــد مــلــف الــتــهــرب الــضــريــبــي أحـــد املــلــفــات 
األكثر جداًل في العراق منذ ما يزيد على 15 
اســتــيــراد وتصدير  بــشــركــات  عــامــا، وتتعلق 
ــاالت مـــشـــمـــولـــة بـــقـــانـــون  ــ ــــصــ ــاوالت واتــ ــ ــقــ ــ ومــ
الجباية السنوية للضرائب، إذ ُيتهم موظفون 
والتزوير  بالتالعب  الــدولــة  فــي  ومــســؤولــون 
الــشــركــات مــقــابــل مــبــالــغ مالية  ملصلحة تــلــك 
الــضــرائــب،  ملساعدتها على اإلفـــالت مــن دفــع 
تـــورط أحـــزاب سياسية وفصائل   عــن 

ً
فــضــال

مسلحة في األمر ذاته، مستغلة نفوذها.
ــد مـــســـؤول فـــي هــيــئــة الـــضـــرائـــب الــعــامــة  ــ وأكـ
بــالــعــاصــمــة بـــغـــداد، تــعــاظــم ظـــاهـــرة الــتــهــرب 

مالية  مبالغ  ضياع  في  وتسببها  الضريبي 
قطاعات  نحو  توجه  أن  يمكن  كبيرة سنويا 
ــا  ــاك »تـــورطـ ــنـ خـــدمـــيـــة مـــهـــمـــة، مــضــيــفــا أن هـ
الكبيرة  التغطية على الشركات  سياسيا في 
فــي هـــذا املـــلـــف«. وقـــال املـــســـؤول، الـــذي فضل 
»العربي  عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ
الجديد«، إن »ملف التهرب من دفع الضرائب 
أو التالعب بقيمة ما يجب دفعه، أحد أوجه 
الــفــســاد الــظــاهــرة فــي الـــدولـــة، وتــتــورط قــوى 
ســيــاســيــة وفــصــائــل مــســلــحــة فـــي هـــذا املــلــف، 
 عن موظفن ومسؤولن فاسدين داخل 

ً
فضال

هيئة الضرائب نفسها«.
وتابع: »جهات عدة تتورط في توفير الحماية 
الحصول  مقابل  للشركات  القانوني  والدعم 
على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بداًل 
من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من 
نسبة الضرائب املحددة لتلك الشركات، كذلك 
هــنــاك شــركــات كــبــيــرة أسستها أحــــزاب، تعد 
عليها«.  الــقــانــون  تطبيق  يمكن  وال  محمية 
في  صعوبات  املتعاقبة  الحكومات  وتــواجــه 
رقابية  تقارير  تشير  الــذي  الــفــســاد،  محاربة 
إلـــى تــجــاوز خــســائــره 200 مــلــيــار دوالر منذ 

عام 2003.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــاح لــلــمــزارعــن  ــمـ ــغــــرب نـــحـــو الـــسـ يــتــجــه املــ
ــى تــجــار  ــ ــبـــاشـــرة إلـ بــتــمــريــر مــنــتــجــاتــهــم مـ
ــي إلـــى  ــ ــزامـ ــ الـــتـــجـــزئـــة وتـــجـــنـــب الـــعـــبـــور اإللـ
ــه، فــي  ــ ــــواكـ ــفـ ــ أســــــــواق الـــجـــمـــلـــة لــلــخــضــر والـ
خطوة من شأنها الحد من ارتفاع األسعار 
ــــذي يــتــســبــب فــيــه الـــوســـطـــاء فـــي الـــســـوق،  الـ
وفــق مصدر مطلع على امللف التجاري في 
الدولة. ودأبت األسواق في املغرب على قيام 
إلــى  بــتــوجــيــه منتجاتهم  املـــزارعـــن  صــغــار 
كبار التجار بأسعار محددة بينهما، بينما 
وكثيرا  والــتــســويــق.  التثمن  هـــؤالء  يتولى 
مــا حــذر خــبــراء اقــتــصــاد مــن دور الوسطاء 
الذين يتدخلون من أجــل رفــع األسعار قبل 
ومــن  الــنــهــائــي.  للمستهلك  الــســلــع  ــول  وصــ
املرتقب أن يساعد البيع املباشر دون املرور 
مــن أســــواق الــجــمــلــة للخضر والــفــواكــه في 
تجنب دفــع رســوم على كل عابر تصل إلى 
املــعــامــالت، تذهب للمسؤولن  7% مــن رقــم 
الخراطي،  بوعزة  ويؤكد  الــســوق.  إدارة  عن 
رئيس الجامعة املغربية لحقوق املستهلك، 
عملية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
اإلعفاء من املــرور عبر أســواق الجملة الذي 

ــانـــون ســيــصــوت  ســيــتــخــذ شــكــل مـــشـــروع قـ
ــي الــتــخــلــص  ــان، ســـيـــســـاهـــم فــ ــرملــ ــبــ عــلــيــه الــ
الذين  الرسمين  الــوســطــاء غير  تــدخــل  مــن 
يــســاهــمــون فـــي رفــــع األســــعــــار، فـــي الــوقــت 
نفسه الـــذي ســيــؤدي عـــدم دفـــع رســـم ملــرور 
هــــذه الــســلــع ألســــــواق الــجــمــلــة إلــــى خفض 
األسعار. لكن الخراطي، يشدد على ضرورة 
ــتـــي ســيــتــم بـــهـــا بــيــع  تـــوضـــيـــح الـــطـــريـــقـــة الـ
الــخــضــر والــفــواكــه دون املــــرور عــبــر أســـواق 

الـــجـــمـــلـــة، خـــاصـــة فــــي مــــا يــتــصــل بــمــراقــبــة 
ــتــــرام املـــعـــايـــيـــر، فـــي ظـــل الــتــخــوف  مــــدى احــ
مــن احـــتـــواء بــعــض الــخــضــر والــفــواكــه على 
مواد مضرة بالصحة. ويتوفر املغرب على 
والــفــواكــه،  للخضر  وثــالثــن ســوقــا  ثمانية 
حيث يعمل فيها 4700 تاجر، وهي أسواق 
يعود اإلطار القانوني الذي تخضع له إلى 
حــوالــي ســتــن عــامــا. ورغـــم فـــرض الــقــانــون 
املعمول به على املنتجن املرور عبر أسواق 
ــتـــي تــشــرف  الــجــمــلــة لــلــخــضــر والــــفــــواكــــه الـ
من  العديد  أن  غير  الداخلية،  وزارة  عليها 
الوسطاء من  أن هناك من  يؤكدون  التجار 
األســـواق، بما ينطوي عليه  تلك  يتجنبون 
من مشاكل على مستوى اإلحاطة بمصدر 

بعض السلع.
الحسابات  وكــان تقرير صــادر عن مجلس 
الحظ قبل عشرة أعوام أن أكثر من 78% من 
والفواكه يتواجد في مدينة  الخضر  سوق 
الـــربـــاط، مــا يــؤشــر إلـــى حــجــم الــقــطــاع غير 
املغرب من  املهيكل. ولــم تسلم أسعار سلع 
االرتفاع الذي تشهده املنتجات في السوق 
ــيــــرة، بــيــنــمــا يعد  الــعــاملــيــة فـــي الــفــتــرة األخــ
االستيراد  على  املعتمدة  الــدول  من  املغرب 

في تدبير الكثير من احتياجاتها.

مأزق الموازنة 
التونسية

بائع خضروات بالسوق المركزي في الرباط 
)فرانس برس(

العراق: تهّرب ضريبي بمليارات الدوالرات

المغرب يتجنب السماسرة لكبح أسعار الخضروات

نقص التمويالت الخارجية وصعود 
النفط يربكان الحسابات

أعادت تطورات سوق 
النفط العالمية خلط 
كامل أوراق الموازنة 

التونسية للعام الجاري 
بسبب ارتفاع أسعار الخام، 

بينما تعاني باألساس من 
نقص في التمويالت  
كانت تقتضي إدخال 

تعديالت

شركات تمويل

أسواق

القانون األصلي أصبح 
شبه الغ بعد ارتفاع النفط 

إلى أكثر من 70 دوالرًا

شركات نفطية 
ومصارف متورطة في 

التهرب الضريبي

مجلس نـــواب الــشــعــب عــنــدمــا تــكــون جــاهــزة 
ولديها رؤية واضحة بشأن االتفاقات املالية 
التي ستعقدها، مشيرا إلى أن قانون املوازنة 
الــتــكــمــيــلــي ســيــتــضــمــن الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
املــزمــع تطبيقها بــنــاء عــلــى تــعــهــدات الــدولــة 
تجاه صندوق النقد الدولي، وال سيما منها 
املتعلقة بالدعم واإلصالح الضريبي وهو ما 

يفسر تأخرها، وفق قوله.
املالية في تقريرها  وتكشف معطيات وزارة 
للعام  الــدولــة  مــيــزانــيــة  تنفيذ  متابعة  حـــول 
الــحــالــي عـــن تــعــبــئــة قــــروض خــارجــيــة طيلة 

الربع األول 2021 يناهز 889.5 مليون دينار، 
أي نــحــو 325 مــلــيــون دوالر، فــي حــن بلغت 
أقـــســـاط الـــقـــروض املـــســـددة فـــي ذات الــفــتــرة 
يــعــادل 255 مليون  689.7 مــلــيــون ديــنــار مــا 

دوالر.
ــتـــراتـــيـــجـــيـــة  وقــــــــال مـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات االسـ
تقرير أصدره  في  )مؤسسة بحث حكومية( 
ــتـــصـــاد الــتــونــســي  ــرا، أنــــه بـــإمـــكـــان االقـ مــــؤخــ
على  يواجهها، خاصة  التي  األزمـــة،  تــجــاوز 
املسجلة  والفجوة  العمومية  املالية  مستوى 
في تمويل عجز ميزانية الدولة، في غضون 

وطـــلـــب   2021 ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
املؤسسات  ديــون  هيكلة  التقرير  فــي  املعهد 
ــن الــتــقــلــيــص  ــتـــي ســتــمــكــن مـ الــحــكــومــيــة، والـ
التمويل،  على مستوى  املسجلة  الفجوة  في 
واملقدرة بنحو 5.2 مليارات دينار، كما اقترح 
تحويل املشاريع االستثمارية إلى شراكة بن 
القطاعن الحكومي والخاص، باإلضافة إلى 
إعــادة توزيع مــوارد املوازنة في إطــار قانون 
املوازنة التكميلي لسد فجوة التمويل املقدرة 
بنحو2.6 مليار دينار ما يقارب 955 مليون 

دوالر.

مخاوف من إجراءات 
تقشفية تفاقم 
معيشة المواطنين 
)Getty(
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