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بيروت ـ ريتا الجّمال

ــــوردي األدويـــــــــــة وأصــــحــــاب  ــتـ ــ ــــسـ رت نــــقــــابــــة مـ
ّ
حــــــــــذ

 املشاكل 
ّ

لم تحل إذا  أنــه  املستودعات في لبنان من 
»لــن يبقى دواء  املــالــيــة والتقنية فــي وقـــٍت ســريــٍع فـــ
فـــي لـــبـــنـــان«. وبـــحـــث وزيـــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي في 
حكومة تصريف األعمال حمد حسن أمس االثنني، 
أزمـــة الــــدواء مــع وفـــٍد مــن نقابة مــســتــوردي األدويـــة 
وأصـــحـــاب املــســتــودعــات فـــي لــبــنــان. وأعـــلـــن عضو 
النقابة مــروان حكيم، أنه »في الوقت  مجلس إدارة 
الــحــالــي هــنــاك أصــنــاف أدويــــة غــيــر مـــوجـــودة، وفــي 

حــال وجــدت أصناف أخــرى تكون الكميات ضئيلة 
ــدٍّ أقـــصـــى«،  ــــدة اســــبــــوَعــــنْي أو ثـــاثـــة كـــحـ وتـــكـــفـــي ملـ
مشددًا على أنه »إذا لم تحل املشاكل لن يبقى دواء 
في لبنان ومــن الــضــروري حصول تحّرك على هذا 
الصعيد«. ولفت إلى أن »املشاكل التي نعانيها هي 
تقنية مــالــيــة لــهــا عــاقــة بــالــتــحــويــات الـــواجـــب أن 
يصدرها املصرف املركزي إلى الشركات في الخارج، 
حيث توقفت هذه التحويات منذ السابع من شهر 
ــة خــارج لبنان،  مــايــو/أيــار املــاضــي لشركات األدويـ
املسبقة  املوافقة  على  الحصول  بنظام  تتصل  كما 
قبل الشحن، والـــذي وضعه املــصــرف املــركــزي وهو 

يتطلب إعادة نظر ألن االستيراد غير ممكن من دون 
املــوافــقــة املسبقة والــشــركــات فــي الــخــارج ال تــوافــق 
عــلــى الــشــحــن«. ووعــــد وزيــــر الــصــحــة حــمــد حــســن، 
الــوفــد بــإعــادة إثــــارة املــســألــة مــع املــصــرف املــركــزي، 
كي  التحويات  إصـــدار  األخــيــر  »يباشَر  أن  متمنيًا 
توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة 
للمواطنني«. وبدأت  الــدواء  تأمني  لبنان، ويتم  إلى 
بشكل  تنعكس  واملالية  النقدية  األزمـــة  انعكاسات 
االستشفائي،  وكــذلــك  الصحي  القطاع  على  خطير 
ــا وفــــاة الــطــفــلــة جــــوري الــســيــد )10 أشــهــر(  ــرهـ وآخـ
الــســبــت املـــاضـــي، والـــتـــي كــانــت تــعــانــي مـــن ارتــفــاع 

الرئة بيد أن حالتها تفاقمت  في الحرارة والتهاب 
تحقيقات  وهناك  وتوفيت.  الصمود  على  تقَو  فلم 
 تأكيد العائلة 

ّ
فتحت ملعرفة أسباب الوفاة، في ظل

الــدواء األصلي  على أن الوالد لم يتمكن من إيجاد 
البنته بسبب األزمــة وإضــراب غالبية الصيدليات، 

 لم يائم جسمها.
ً
فاشترى بديا

وعــلــى صــعــيــد األزمــــة الــلــبــنــانــيــة، تــــراوح ســعــر صــرف 
في  لبنانية  لــيــرة  بــني 19400 و19500  أمـــس،  الــــدوالر 
الـــســـوق الــــســــوداء، فـــي حـــني تــســتــمــّر مــشــاهــد طــوابــيــر 
اعتماد أصحابها  الوقود مع  أمام محطات  السيارات 
التقنني في التعبئة، واإلقفال باكرًا حفاظًا على املخزون.

المستوردون يحذرون: لن يبقى دواء في لبنان

انتعاش صادرات كوريا الجنوبية
 صــــادرات كوريا 

ّ
أظــهــرت بــيــانــات جمركية، أمــس االثــنــني، أن

الجنوبية، ارتفعت بنسبة 14.1% على أساس سنوي في أول 
10 أيام من يوليو/ تموز الجاري، على خلفية الطلب القوي 
 15.1 الــكــوريــة  الـــصـــادرات  قيمة  وبلغت  منتجات.  عــدة  على 

مليار دوالر في الفترة من 1 إلى 10 يوليو باملقارنة مع 13.2 
مليار دوالر في نفس الفترة من العام املاضي، وفقا للبيانات 
الــصــادرة مــن وكــالــة الــجــمــارك الــكــوريــة. ومــن املــقــرر أن تزيد 
صادرات الباد من مكاسبها للشهر التاسع على التوالي في 

يوليو إذا استمر االتجاه الحالي. وقفزت الصادرات الكورية 
الـــكـــوري، بنسبة 39.7% على  تــمــثــل نــصــف االقــتــصــاد  الــتــي 
أساس سنوي في يونيو/ حزيران املاضي. وارتفعت الواردات 

بنسبة 33.3% على أساس سنوي إلى 19 مليار دوالر.

خسائر غزة من العدوان اإلسرائيلي
أمس  غزة،  إلعمار  العليا  الحكومية  اللجنة  أعلنت 
االثنين، أن إجمالي خسائر العدوان اإلسرائيلي األخير على 
القطاع، بلغ نحو 479 مليون دوالر. جاء ذلك في تقرير 
التفصيلي  الحصر  لنتائج  اللجنة )تديرها حماس(،  نشرته 

ألضرار العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة. 
ثالثة  على  موزّع  الخسائر  تلك  إجمالي  أن  التقرير  وبيّن 
باإلسكان  األول،  القطاع  ويتمثل  رئيسية.  قطاعات 
بلغت  مباشرة  ألضرار  تعرض  الذي  التحتية،  والبنية 
بقيمة  الخسائر،  إجمالي  من  بالمئة   61 حوالي  نسبتها 
 144.8 بينها  من  دوالر،  مليون   292.4 نحو  إلى  وصلت 

لقطاع اإلسكان فقط.

المركزي اإلماراتي يخطط إلطالق عملته الرقمية
أعلن مصرف اإلمارات المركزي، أمس، اعتزامه إصدار عملة 
من  الفترة  خالل  االستراتيجية  توجهاته  إطار  في  رقمية 
2023- 2026. وأضاف المركزي وفق ما نقلته وكالة أنباء 
أبرزها  أهداف،   7 تتضمن  استراتيجيته  أن  »وام«،  اإلمارات 
قطاع  في  الرقمي  التحّول  ودعم  رقمية  عملة  إصدار 
االستراتيجية  »تشمل  المركزي:  وتابع  المالية.  الخدمات 
وأنظمة  الرقابية،  األنظمة  في  التكنولوجيا  استخدام 
لتعزيز  الرقمية،  للهوية  تحتية  بنية  واستخدام  التأمين، 
بشكل  المالية  الخدمات  إلى  والوصول  المالي  الشمول 
أسرع وأفضل«. وتشمل االستراتيجية أيضا، دعم االقتصاد 
األخضر في اإلمارات ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية.

السعودية تشتري 505 آالف طن قمح
السعودية  في  للحبوب  العامة  المؤسسة  أنهت 
)حكومية(، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح 
المستورد لهذا العام بكمية 505 آالف طن، من مناشئ 
وأميركا  وأستراليا،  األسود،  والبحر  األوروبي،  االتحاد 
أحمد  المؤسسة  محافظ  وقال  والشمالية.  الجنوبية 
يأتي  الدفعة  على  التعاقد  إن  أمس،  بيان،  في  الفارس 
في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح 
المستويات  عند  االستراتيجي  المخزون  على  والحفاظ 
الدفعة  هذه  وصول  »سيكون  وأضاف:  اآلمنة. 
موانئ  طريق  عن  المقبل  األول  أكتوبر/تشرين  خالل 

المملكة«.

لقطات

ارتفاع 21% لديون مصر الخارجية
القاهرة ـ العربي الجديد

واصل الدين الخارجي ملصر ارتفاعه رغم وعود 
في  الــتــوســع  وأدى  بخفضه،  مستمرة  حكومية 
االقــــتــــراض، خــاصــة مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــني أو عبر طــرح الــســنــدات الــدولــيــة إلــى ارتــفــاع هذه 
الـــديـــون إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، كــمــا ســاهــم فـــي الـــزيـــادة 
حيوية  قطاعات  مــن  خاصة  األجنبية  التدفقات  انخفاض 
ــام  مــثــل الــســيــاحــة واالســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة. وحـــســـب أرقــ
رســمــيــة فــقــد زاد الــديــن الــخــارجــي ملــصــر إلـــى 134.8 مليار 
دوالر بنهاية مــارس/آذار املاضي، مقارنة بـ 111.29 مليار 
الــتــي نشرها  الــبــيــانــات  مـــارس 2020. ووفـــق  دوالر بنهاية 
الــبــنــك املـــركـــزي املــصــري عــلــى مــوقــعــه األحــــد، ارتــفــع الــديــن 
الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع 
على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار 
الــعــام  ويــبــدأ  األول 2020.  ديــســمــبــر/كــانــون  بــنــهــايــة  دوالر 
أول يوليو/تموز من كل عــام وينتهي في  املالي في مصر 

آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
سبب  فــإن  املحلية،  االقتصادية  »إنتربرايز«  لنشرة  ووفقا 

ــاع الـــديـــن الـــخـــارجـــي يــعــود إلــــى انــخــفــاض الــتــدفــقــات  ــفـ ارتـ
األجنبية، وهــو مــا أكــدتــه وكــالــة »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« في 
شهر مــايــو/أيــار املــاضــي. وتوقعت الوكالة مــعــاودة زيــادة 
مــع استمرار تعافي  املقبلة  األمـــوال خــال األشــهــر  تدفقات 
إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن 

تدريجي في مستويات الدين الحكومي.
في  مــلــيــارات دوالر  أربــعــة  السياحة نحو  إيــــرادات  وبلغت 
الــعــام  فـــي  مــلــيــارًا  مـــن 13.03  بــاملــئــة  بــانــخــفــاض 70   ،2020
السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررًا شديدًا 
ــرادات  ــد، إن إيـ بالقطاع. وقــالــت هيئة قــنــاة الــســويــس، األحـ
املــالــيــة  الــســنــة  فـــي  مــلــيــارات دوالر  إلـــى 5.84  الــقــنــاة زادت 
املاضي، صعودًا  يونيو/ حزيران  في  املنتهية   2021-2020
ووافــق  السابقة.  املالية  السنة  في  دوالر  مليارات   5.72 من 
الــبــرملــان املــصــري مــؤخــرًا، على املــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة عن 
بلغت  اســتــخــدامــات  بــإجــمــالــي   ،2022-2021 املــالــيــة  الــســنــة 
مقسمة  دوالر(،  مليار   156.8 )نحو  جنيه  تريليون   2.461
مليون  و723  مليارًا  و837  تريليون  بواقع  إلــى مصروفات 
جنيه، وحيازة األصول املالية بقيمة 30 مليارًا و292 مليون 
مليار جنيه   593 بإجمالي  قـــروض  أقــســاط  جنيه، وســـداد 

)الــدوالر = 15.7 جنيهًا(. وقــدرت الفوائد املطلوب سدادها 
ــقــــروض املــحــلــيــة واألجـــنـــبـــيـــة فــــي مــــشــــروع املــــوازنــــة  عــــن الــ
أقساط  إجمالي  ليبلغ  مليار جنيه،   579.6 بنحو  الجديدة 
وفـــوائـــد الـــديـــون املستحقة فــي الــعــام املــالــي الــجــديــد نحو 
1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع املوازنة زيادة 
إيــرادات  اإليـــرادات العامة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها 
ضــريــبــيــة تــقــدر بــنــحــو 983.1 مــلــيــار جــنــيــه. وتــوقــع تقرير 
حديث أن يؤدي توسع مصر في االقتراض املحلي والدولي 
إلى رفع مستوى الدين العام، ليصل إلى 116.8% من الناتج 
ملا  الحالي. ووفقا  املالي  العام  نهاية  في  اإلجمالي  املحلي 
املرجح  فمن  محللني،  عــن  اإليكونوميست  صحيفة  نقلته 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  مــن  املــالــي ملصر  العجز  يتسع  أن 
في العام املالي الحالي، إال أن هذا العجز سيتقلص خال 
األعــــوام املــالــيــة املــقــبــلــة، مــؤكــدة أن الــتــعــافــي فــي القطاعات 
كيفية  على  كبير  بشكل  سيعتمد  السياحة  مثل  الحيوية 
عن  فضا  الــيــورو،  منطقة  فــي  االستهاكي  الطلب  تعافي 
فــيــروس »كــوفــيــد-19«، حيث  بــرنــامــج التطعيم ضــد  تأثير 
بالدولة و%5.5  العمالة  إجمالي  9.5% من  السياحة  تمثل 

من الناتج املحلي اإلجمالي.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ببساطة، نحن نعيش عصر 
املكارثية في أبشع وأحط 

نكل فيه األنظمة 
ُ
صورها، عصر ت

بمعارضيها، حتى ولو وصل األمر 
إلى حد قطع أرزاقهم وفصلهم من 
وظائفهم واغتيالهم معنويًا، وربما 

قطع أعناقهم والحكم بإعدامهم، 
وكله بالقانون. واملكارثية في 

أبسط تعريف لها هي أن شخصا، 
أو جهة أو حتى سلطة قائمة، 

يوجه االتهامات ملعارضيه بالتآمر 
والخيانة دون االهتمام بتقديم أدلة 
أو جمعها، فآخر ما يهم هؤالء هو 
إثبات الحقيقة، فقط املطلوب إزالة 
املعارض من الوجود وبأي ثمن، 
وقبلها إذالله اقتصاديًا وماديًا. 

حدث ذلك إبان حكم االتحاد 
السوفييتي الذي تناوب على 

حكمه أشهر الطغاة مثل جوزيف 
ستالني، وحدث في أنظمة مستبدة 

أخرى كما هو الحال أيام حكم 
هتلر وموسيليني وماو تسي 

تونغ وسلوبودان ميلوشيفيتش 
وتشاوشيسكو، كما حدث في 

الواليات املتحدة في خمسينيات 
القرن املاضي. وفي ظل املكارثية، 

املطلوب أن نصدق مزاعم هؤالء.
ومن اآلن فصاعدا يستطيع أي 

موظف كسول أو فاشل أو حقود 
في مصر أن يتسبب في فصل 

زميله الجالس بجواره في املكتب، 
بل ويستطيع أن يفصل مديره 

إن أراد. ليس مطلوبا من الفاشل 
إثبات أن زميله مهمل في عمله 
ومقصر في أداء وظيفته، أو أنه 
يستفيد من موقعه ويتقاضى 

رشى، فقط مطلوب إبالغ السلطات 
صاحبة القرار بأن هذا املوظف من 
»اإلخوان«. ليس مطلوبا منه تقديم 

دليل على زعمه.
أمس اإلثنني، وافق مجلس النواب 

املصري، بصفة نهائية، على 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 
10 لسنة 1972 بشأن »الفصل 
بغير الطريق التأديبي«. القانون 
يهدف إلى فصل أي موظف في 

الجهاز اإلداري للدولة َيثُبت انتماؤه 
إلى »اإلخوان »، ومهدت الحكومة 

للقانون عدة مرات عبر عدة 
تصريحات أبرزها لكامل الوزير 

وزير النقل الذي أكد صراحة وأمام 
البرملان أن القانون يستهدف إبعاد 
املنتمني إلى اإلخوان من الوظائف 

الحكومية. وقال في مناسبة أخرى 
إن »اإلخوان موجودون في السكك 
الحديدية وعددهم في تزايد .. نريد 

قانونا الستبعادهم«، 
القانون يمثل مخالفة صريحة 

ألحكام الدستور الذي نص على 
»عدم التمييز بني املواطنني أمام 

القانون بسبب االنتماء السياسي 
أو ألي سبب آخر«، وال يفرق كثيرا 

عن القوانني التي أقرها وطبقها 
هتلر وموسيليني وغيرهم من 

األنظمة التي كانت تحاسب الناس 
على نواياها. إقرار القانون الجديد 

يتيح للحكومة اصطياد عدة 
عصافير بحجر واحد، فعبره 

يتم تقليص عدد موظفي الجهاز 
اإلداري، وتضييق الخناق أكثر 

على املنتمني لإلخوان، وقطع 
أرزاقهم، وتهديد أي معارض 

لسياسات النظام الحاكم بالفصل 
من وظيفته.

وتهمة 
الموظف 
»إخواني«

Tuesday 13 July 2021
الثالثاء 13 يوليو/ تموز 2021 م  3  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2507  السنة السابعة
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اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

إلـــى  األردن  ــي  ــ فـ ــار  ــ ــظــ ــ األنــ تــــعــــود 
الــعــاقــة بـــن الــحــكــومــة وصــنــدوق 
ــي فـــي أعـــقـــاب إعـــان  ــدولــ الــنــقــد الــ
وزارة املالية األردنية عن استكمال الصندوق 
بــرنــامــج  بـــمـــوجـــب  االقـــتـــصـــاد  أداء  مـــراجـــعـــة 
العاقة بن  تثير  ما  املمتد.  وعــادة  التمويل 
الــحــكــومــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــخــاوف 
ــــي كـــون بــرامــج اإلصــــاح التي  الـــشـــارع األردنـ
طــبــقــهــا األردن مـــع الــصــنــدوق عــلــى مـــدى 30 
عـــامـــا املـــاضـــيـــة خـــرجـــت بــــأزمــــات اقــتــصــاديــة 
ــعـــدالت الــفــقــر  ــفــــاع مـ ومــعــيــشــيــة أدت إلــــى ارتــ
والــبــطــالــة مــن خـــال مــتــوالــيــة رفـــع الــضــرائــب 
واألسعار، وإلغاء الدعم املقدم لسلع وخدمات 
أســاســيــة كــان آخــرهــا الخبز الـــذي تــم تحرير 

أسعاره منذ العام 2018.
وقالت وزارة املالية األردنية إن مجلس إدارة 
صندوق النقد أنهى بنجاح املراجعة الثانية 
ــامـــج الـــتـــمـــويـــل املـــمـــتـــد بــعــد  ــرنـ لـــــــأردن فــــي بـ
تحقيق جميع األهداف املالية العامة، ما أتاح 
املـــجـــال لــلــحــكــومــة لــســحــب مــبــلــغ 206 مــايــن 
من  املــصــروفــة  املــبــالــغ  ليصل مجموع  دوالر، 
الصندوق لأردن منذ بداية 2020 إلى حوالي 
900 مليون دوالر، منها مشتريات بقيمة 400 
مــلــيــون دوالر، خـــال شــهــر مــايــو/ أيـــار 2020 
في ظل أداة التمويل السريع. ووافــق املجلس 
ــوارد  ــ ــادة املـ ــ الــتــنــفــيــذي عــلــى طــلــب األردن زيــ
املــتــاحــة فـــي ظـــل اتـــفـــاق »تــســهــيــل الــصــنــدوق 

املمتد« بنحو 200 مليون دوالر. 
وافــق  قــد  للصندوق  التنفيذي  املجلس  وكــان 
اتــفــاق  عــقــد  عــلــى  آذار 2020  مـــــارس/  فـــي 25 
مع األردن لاستفادة من »تسهيل الصندوق 
املمتد« ملــدة أربــع ســنــوات بقيمة حــوالــي 1.3 
مــن حصة  يــعــادل %270  مــا  أي  مليار دوالر، 

عضوية األردن في الصندوق.
وكثفت الحكومة األردنية جهودها منذ العام 
التسهيات  من  مزيد  على  للحصول  املاضي 

ــهـــات مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــــروض مــــن جـ ــقـ ــ والـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ملــواجــهــة تــداعــيــات 
ــى انـــكـــمـــاش  ــ ــتــــي أدت إلــ ــائـــحـــة كـــــورونـــــا الــ جـ
اقتصادي بنسبة 1.8% وارتفاع غير مسبوق 
ملـــعـــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة وتــفــاقــم املــديــونــيــة 
الخارجية. وقال عضو مجلس النواب األردني 
الجديد«،  »العربي  لـ هنطش،  موسى  النائب 
إن صــنــدوق النقد عــادة مــا كــان يضغط على 
لــزيــادة اإليــــرادات املحلية مــن خال  الحكومة 
رفـــع الــضــرائــب وتــوســيــع قــاعــدة الخاضعن 
لها، إضافة إلى رفع الدعم عن سلع وخدمات 
من طلبات  لعدد  االستجابة  وتمت  أساسية، 
ــنــــدوق. وأضـــــــاف أنـــــه رغـــــم اإلعـــــــان عــن  الــــصــ
ــــاح املــتــفــق عــلــيــه، أخــــيــــرا، مع  بـــرنـــامـــج اإلصــ
للضرائب،  زيــــادة  عــلــى  الــصــنــدوق ال يشتمل 
إال أن مؤسسات التمويل الدولية، وعلى وجه 
الدولين،  والبنك  النقد  صندوق  الخصوص 
طالبت أكثر من مرة برفع الدعم عن الكهرباء 
واملياه بهدف تخفيض العجز املالي للموازنة. 
وقـــــال إنــــه لـــم يــعــد هـــنـــاك ســلــع مـــدعـــومـــة في 
األردن، حــيــث تــم رفـــع الــدعــم عــن مـــادة الخبز 
لعدة  الفقيرة  للشرائح  فقط  الــدعــم  وتــوجــيــه 
سنوات لتعويضها عن ارتفاع أسعار الخبز، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــضــرائــب مــرتــفــعــة وبــالــتــالــي 
فإنه ال مجال لرفعها مرة أخرى، وال سيما أن 

املواطنن والقطاعات االقتصادية تعاني من 
ارتفاع التضخم وتراجع مستويات املعيشة. 

ــنـــدوق الـــنـــقـــد، فـــي بــيــانــه الـــصـــادر  وأشــــــار صـ
الــخــمــيــس املـــاضـــي، إلــــى أن جــائــحــة كـــورونـــا 
فارتفعت  االقتصاد،  على  آثــارا سلبية  تركت 
ــيـــة عــالــيــة  ــيـــاسـ الـــبـــطـــالـــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات قـ
واتسعت معدالت عجز املالية العامة وميزان 
املدفوعات الخارجية. وقال صندوق النقد إن 
الدعم املالي سيساعد األردن على تجاوز هذه 
املدفوعات، وسيكون  ميزان  ودعــم  التحديات 
حافزا للدعم من الشركاء اآلخرين في التنمية، 
األردن من  لتمكن  والــــذي ســيــكــون ضــروريــا 
التعامل مع التأثير االقتصادي واالجتماعي 

»صدمة كورونا«.  لـ
أجــرى  األردن  أن  إلـــى  املــالــيــة  ــارت وزارة  ــ وأشـ
إصاحات في مجال إدارة اإليرادات الحكومية 
تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر 
الــتــهــرب الضريبي  عــدالــة عــن طــريــق مكافحة 
وســد ثغرات التجنب الضريبي بــدال من رفع 
أو فــرض أي أعباء ضريبية جــديــدة. وأعلنت 
ــي أخــــيــــرا أن قــطــاع  ــ ــدولـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـ
الرئيسين  املــســاهــمــن  مــن  يعتبر  الــكــهــربــاء 
في االختاالت اإلجمالية في االقتصاد الكلي 
الــطــارئــة  األردنــــي وأكــبــر مــصــدر للمطلوبات 
االقــتــصــادي حسام  الخبير  وقـــال  األردن.  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــاقــة مع  عــايــش، لـــ
صندوق النقد عادة ما تنطوي على إصاحات 
ــرادات  اإليـ زيـــادة  العامة تستهدف  املالية  فــي 
املحلية لتخفيض عجز املوازنة وإثبات قدرة 
الحكومة على الوفاء بالتزاماتها املالية تجاه 
املديونية التي تجاوزت الناتج املحلي بكثير 

وبلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأضــاف عايش أن حالة القلق التي تصاحب 
أي برامج للتعاون ما بن الحكومة وصندوق 
النقد الدولي مبررة، بسبب أنه مع كل برنامج 
يتم رفع الضرائب واألسعار ودون أن يساهم 
ذلــك فــي تحسن الــوضــع االقــتــصــادي والحد 
مــــن الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة وتــخــفــيــض املــديــونــيــة 

العامة بشقيها الداخلي والخارجي. 
وقـــــال إن صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الــدولــيــن 
مـــا زاال يــطــالــبــان الــحــكــومــة بـــإصـــاحـــات في 
ــاء بـــذريـــعـــة تــعــديــل  ــربـ ــهـ ــكـ ــيــــاه والـ قـــطـــاعـــي املــ
شرائح املستفيدين وتوجيه الدعم إلى األكثر 
فــقــرا لكن فــي الــواقــع ملــس املــواطــنــون ارتفاعا 
واضحا في قيمة فواتير الكهرباء واملياه رغم 

التأكيدات الرسمية بعدم رفع التعرفة.
الحكومية  العامة  اإلحــصــاءات  دائــرة  وبينت 
األول  الــربــع  ارتــفــعــت خــال  البطالة  أن نسبة 
من العام الحالي إلى 25%، ويتوقع أن تواصل 

االرتفاع بسبب تداعيات كورونا.

الرباط ـ مصطفى قماس

الحالي  الــعــام  فــي  املغاربة  املغتربن  عــودة  أن تنعش  ينتظر 
سوق كراء )تأجير( السيارات، ما سيساعد في تدارك الخسائر 
التي تكبدها املستثمرون الذين يرتهنون في نشاطهم للسياح 

 بعضهم يخشى التعرض لإلفاس.
ّ
واملغتربن، علمًا أن

وكان املغرب قرر إطاق عملية »مرحبًا« اعتبارًا من الخامس 
الخامس عشر من  املاضي وحتى  عشر من يونيو/ حــزيــران 
سبتمبر/ أيلول املقبل، إذ ستشهد هذه الفترة عودة املغتربن 
 املــمــلــكــة سمحت 

ّ
بــعــد اســتــئــنــاف الـــرحـــات الــجــويــة، عــلــمــًا أن

بالعودة بحرًا، مستثنية من ذلك العبور من إسبانيا.
املــغــاربــة، خصوصًا من  وأفــضــت عــودة العديد مــن املغتربن 
أوروبـــا إلــى اململكة عبر رحـــات جــويــة، على غير الــعــادة في 

الصيف الحالي، إلى ارتفاع الطلب على استئجار السيارات. 
وعـــانـــي قــطــاع تــأجــيــر الـــســـيـــارات مـــن دون ســائــق مــنــذ شهر 
مارس/ آذار من العام املاضي، من إغاق الحدود الذي ترتب 
عليه تراجع إقبال السياح واملغتربن الذين اعتادوا استئجار 
ارتفاع  السيارات خال فترة حلولهم باململكة. وتأتي أهمية 
الــنــشــاط فــي الــصــيــف مــن كـــون الــفــاعــلــن فــي الــقــطــاع يمثلون 
حــوالــي 70 فــي املــائــة مــن رقــم معاماته بفضل طلب السياح 
واملــغــتــربــن املــغــاربــة، وهـــي نــســبــة حـــرم مــنــهــا املــهــنــيــون بعد 

إغاق الحدود قبل استئناف الرحات الجوية.
فـــاعـــلـــة فــــي قـــطـــاع تــأجــيــر   حــــوالــــي 2000 شـــركـــة 

ّ
وتـــجـــلـــى أن

اإلفــاس،  تدابير  ألــف شركة، باشرت  السيارات من بن 10.5 
عن سياراتها،  التخلي  في  كانت شرعت  منها  العديد   

ّ
إن بل 

خصوصًا في ظل تراكم الديون.
السيارات،  تأجير  وكــاالت  جمعيات  فيدرالية  رئيس  ويشير 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن ــنـــان، فـــي تــصــريــح لـــ عــبــد الــلــه أشـ

الــحــجــوزات الســتــئــجــار الــســيــارات انتعشت مــنــذ اإلعــــان عن 
اســتــئــنــاف الــرحــات الــجــويــة وعــــودة املــغــتــربــن فــي منتصف 
يونيو املاضي. لكن، إذا كانت تلك الحجوزات انتعشت بالنسبة 

 
ّ
ه يسجل أن

ّ
للراغبن في العودة بمناسبة عيد األضحى، فإن

الــســيــارات غير  الــتــي تتوفر عليها وكـــاالت تأجير  الــســيــارات 
قادرة على االستجابة للطلب املرتفع من املغتربن واملغاربة 
املقيمن، حسب أشنان. وكان القطاع الذي يتوفر على نصف 
مليون سيارة من أجل التأجير قد قلص ذلك العدد بحوالي 30 
في املائة بسبب قرار حجزها نتيجة قرار قضائي أو نتيجة 
 صــعــوبــات مــالــيــة. وتــخــوف 

ّ
ــرار للتخفف مــنــهــا فــي ظـــل ــ األضـ

خمسة  بعد  السيارات  نشاط  تراجع  يفضي  أن  من  املهنيون 
عشر شهرًا من التوقف، إلى عدم القدرة على االستجابة لطلب 

املغتربن بن يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.
 الطلب على السيارات املستعملة من 

ّ
وتشير التقديرات إلى أن

قبل املغتربن املغاربة سيتراوح بن 300 و500 ألف سيارة، ما 
من شأنه أن ينعكس على خزينة الشركات. 

وكــــان رئــيــس جمعية مــســتــوردي الــســيــارات بــاملــغــرب، عــادل 
 ذلك 

ّ
بناني، قد أفاد، الخميس املاضي، في مؤتمر صحافي، أن

انعكس على إقبال وكاالت شراء السيارات على شراء عربات 
من أجل توفيرها لعمائهم من املغتربن الذين يحتاجونها 
 ثاثة أرباع 

ّ
للتنقل عبر اململكة خال العطلة. والحظ بناني أن

املغتربن الذين سيعودون إلى اململكة جوًا، ساهم في إنعاش 
مبيعات السيارات بفعل زيادة طلب وكاالت تأجير السيارات 
 الـــوكـــاالت تجد 

ّ
 أشــنــان يــؤكــد أن

َ
فــي يــونــيــو املــاضــي. غــيــر أن

الحصول  صعوبة في شــراء سيارات جديدة بسبب صعوبة 
على تمويات من املصارف، في الوقت نفسه، الذي ياحظ فيه 
 املستوردين ال يملكون مخزونًا جاهزًا كافيًا من العربات، 

ّ
أن

أن يستغل  الفيدرالية من  توفيرها. وتخشى  يتأخر  قد  التي 
الوسطاء الفترة التي تسبق عيد األضحى التي تشهد عودة 
مهمة للمغتربن من أجل السعي الستغال حاجتهم لسيارات 
فــي إطـــار اإليــجــار مــن أجــل زيـــادة األســعــار. وكــانــت فيدرالية 
جمعيات وكاالت تأجير السيارات، حذرت من تدخل الوسطاء 
 زيـــــادة الــطــلــب عــلــى إيـــجـــار الـــســـيـــارات مـــن أجــــل رفــع 

ّ
فـــي ظــــل

األسعار، إذ أوصت املغتربن بالحجز لدى شركات معتمدة.

صندوق النقد يقايض األردن
القروض مقابل رفع األسعار

المغتربون ينعشون أسواق تأجير السيارات )فرانس برس(الشارع يترقب موجات غالء جديدة )فرانس برس(

شركات تأجير السيارات مهّددة باإلفالس

تثير المفاوضات بين 
الحكومة األردنية 

وصندوق النقد الدولي 
مخاوف الشارع من 

موجة غالء جديدة في 
ظل مطالبة الصندوق 

بإلغاء الدعم

ارتفاع صافي أرباح 
بنك قطر الوطني 

أظهرت بيانات بنك قطر الوطني الحكومي 
)QNB(، أكبر مصرف في قطر، ارتفاع 
صافي أرباحه خالل النصف األول من 

العام الجاري بنسبة 5.97 في املائة على 
أساس سنوي، في مؤشر على بدء التعافي 

من تداعيات جائحة كورونا.
وحسب بيان البنك لبورصة قطر، أول 

من أمس، سجل صافي أرباح البنك خالل 
الفترة 6.776 مليارات ريال )1.87 مليار 

دوالر(، مقابل 6.394 مليارات ريال )1.77 
مليار دوالر( بالفترة املماثلة من العام 

املاضي. وارتفع إجمالي حقوق املساهمني 
إلى 98 مليار ريال قطري، بزيادة 6% عن 

يونيو 2020. وبلغ العائد على السهم 0,68 
ريال، من 0.64 ريال بالفترة املماثلة من 

العام السابق. وكان املصدر الرئيسي لنمو 
إجمالي املوجودات هو القروض والسلف 

التي نمت بنسبة 6%، لتصل إلى 747 
مليار ريال قطري. ومن الجانب التمويلي، 

قام البنك  باالستمرار بتنويع مصادر 
التمويل، مما أدى إلى زيادة ودائع العمالء 

لتبلغ 767 مليار ريال قطري.

تعاون اقتصادي 
بين ُعمان والسعودية

أنهى سلطان ُعمان هيثم بن طارق، أمس، 
زيارة إلى السعودية استغرقت يومني، 
تمثل أولى زياراته الخارجية منذ توليه 

مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 
من العام املاضي. وعقب مغادرته البالد، 

صدر بيان مشترك حصلت »األناضول« 
على نسخة منه، تضمن الترحيب بتوقيع 

مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق 
سعودي ُعماني. كما شمل البيان، التوجيه 
باإلسراع في افتتاح الطريق البرية املباشرة 

واملنفذ الحدودي بني البلدين، »الذي 
ل مواطني البلدين 

ّ
سُيسهم في سالسة تنق

وتكامل سالسل اإلمداد«. ومن املنتظر 
تدشني املنفذ الحدودي بني البلدين قبل 
نهاية العام الجاري، حسب تصريحات 
سابقة للسفير الُعماني في السعودية 
فيصل آل سعيد. كما وجه الجانبان 

بالعمل على إبرام عدد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم في مختلف املجاالت 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية. 

وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون 
االقتصادي، من خالل تحفيز القطاعني 

الحكومي والخاص للوصول إلى تبادالت 
تجارية واستثمارية نوعية.

ارتفاع مبيعات السيارات 
الكهربائية في كوريا 

الجنوبية 
يزداد حجم السوق الكورية الجنوبية 

للسيارات الكهربائية املستوردة بقيادة 
شركة تسال األميركية لصناعة السيارات 

الكهربائية. وقال االتحاد الكوري ملستوردي 
السيارات وموزعيها )KAIDA( أمس 

االثنني، إن مبيعات السيارات الكهربائية 
املستوردة خالل النصف األول من العام 

الجاري، ارتفعت بنسبة 64.7% عن نفس 
الفترة من العام السابق، من 8,681 وحدة 

إلى 14.295 وحدة. ويمثل هذا الرقم حوالي 
53.7% من إجمالي مبيعات السيارات 

الكهربائية )26,632 وحدة( خالل األشهر 
الستة األولى من العام. وتقود تسال ارتفاع 

مبيعات السيارات الكهربائية املستوردة، 
حيث زادت مبيعاتها بنسبة 64.3% إلى 

11.629 وحدة خالل الفترة املذكورة لتشكل 
81.4% من إجمالي مبيعات السيارات 

الكهربائية املستوردة. 

رقم قياسي لقطارات الشحن 
في ميناء صيني

تعامل ميناء »هورغوس« في منطقة 
شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في 
شمال غربي الصني، مع 3057 قطار 

شحن بني الصني وأوروبا، خالل النصف 
األول من العام الجاري، بزيادة قياسية 

بنسبة 52.5 باملائة على أساس سنوي، 
ليحتل الصدارة بني موانئ السكك الحديدية 

في البالد. وأظهرت نتائج أرقام جمركية 
أن إجمالي حجم الشحن عبر السكك 

الحديدية في ميناء »هورغوس«، أقرب 
ميناء بري للصني إلى آسيا الوسطى 

وأوروبا، بلغ 4.29 ماليني طن، بزيادة 66.8 
باملائة على أساس سنوي. كما تم افتتاح 

سبعة خطوط جديدة لقطارات الشحن 
بني الصني وأوروبا لتمر عبر امليناء خالل 
العام الجاري، ليصل إجمالي عدد خطوط 

الشحن التي تمر عبر امليناء إلى 28. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

48
العام  الدين  إجمالي  ارتفع 
حــوالــي  ــى  إلـ األردن  فــي 
نهاية  في  دوالر  مليار   48
الماضي،  نيسان  إبريل/  شهر 
دوالر  مليار  ـــ43.3  ب مقارنة 
آذار  مـــــارس/  ــر  ــه ش ــي  فـ
ــي، حــســب بــيــانــات  ــاض ــم ال

رسمية.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

دخــــل الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي واألمــــن 
الغذائي في لبنان، دوامتي األزمة 
انهيار  عن  الناجمة  االقتصادية 
العملة املحلية أمام الدوالر، وقيود 
مــن بــعــض الــــدول عــلــى وارداتــهــا 
اللبنانية.  الــســوق  مــن  الــزراعــيــة 
ــة الــلــبــنــانــي  ــ ــــزراعـ ــر الـ ــ ــ ــال وزي ــ وقــ
ــارع  تـــسـ إن  مــــرتــــضــــى،  ــبــــاس  عــ
في  واملالي  االقتصادي  االنهيار 
لبنان، يضع األمن الغذائي للبالد 
في خطر، وينذر بموجة جوع قد 

تضرب جميع السكان.
»األناضول«،  وأضاف مرتضى لـ
بــعــد  ــا  ــ ــومـ ــ يـ يـــكـــبـــر  ــا  ــوفــ تــــخــ أن 
ــة بــــوادر  آخــــر فـــي ظـــل انـــعـــدام أيــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل األزمــــــتــــــني االقــ ــحــ ــ ل
وبسبب  الــبــالد.  في  والسياسية 
األزمة االقتصادية التي تشهدها 
البالد منذ الربع األخير من العام 
الــلــبــنــانــيــني  عــلــى  ــــرض  ـ

ُ
ف  ،2019

التوجه نحو الزراعة أكثر ملواجهة 
الــجــوع الـــذي يــطــرق أبــوابــهــم منذ 

نحو عام.

لبنان: 
انعدام األمن 

الغذائي 
يتفاقم الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

مـــشـــكـــات عــــديــــدة تــــواجــــه تـــأســـيـــس بـــورصـــة 
الـــســـودان، ضمن مساٍع  فــي  للذهب واملــعــادن 
حكومية للسيطرة على موارد املعدن األصفر 
واالســـتـــفـــادة مـــن عـــائـــداتـــهـــا، خـــاصـــة فـــي ظل 
انفات الدوالر ووجود أسعار متعددة له عقب 
تحرير سعر الــصــرف. وأصــبــح عــدم استقرار 
الجنيه السوداني يشكل هاجسا كبيرا ويؤثر 
بصورة مباشرة على حياة الناس واالقتصاد 
السوداني رغم محاوالت الحكومة االنتقالية 

الحد من تدهور العملة املحلية.
وذكر وكيل وزارة املعادن عبد الله كودى، في 
تصريحات صحافية أخيرًا، أن باده شرعت 
بــورصــة للذهب واملــعــادن  فــي تأسيس  فعليا 

ــازت  ــ ــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وأجــ ــ األخـــــــرى ألول مـ
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة بــمــجــلــس الــــــــــوزراء بــالــفــعــل 

تأسيس هذه البورصة.
ــــودى، فـــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة  ــد كـ وأكــ
الــــســــودان لـــأنـــبـــاء الـــرســـمـــيـــة، أن الــعــمــل في 
إنشاء بورصة الذهب واملعادن يسير بصورة 
طــيــبــة، مــضــيــفــًا: »يــأتــي ذلـــك اســتــجــابــة لــقــرار 

وقــت سابق،  في  االنتقالية  الحكومة  اتخذته 
بإنشاء بورصة للذهب واملحصوالت الزراعية 
ــوارد الــهــامــة  ــ ضــمــن مــســاٍع للسيطرة عــلــى املـ

واالستفادة من عائداتها«.

خروج الشركات الحكومية
القرار، فإن مسؤولن ومحللي  وبالنظر لهذا 
اقـــتـــصـــاد يـــــرون أن عــلــى الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
وتنفيذها  الــبــورصــة  إنــشــاء  كيفية  تــوضــيــح 
ــل الــــراهــــن االقـــتـــصـــادي، مــوضــحــن أن  فـــي ظـ
أهميتها تتمثل في الحد من عمليات تهريب 
الذهب الذي فقدت الدولة السيطرة عليه طيلة 
الــســنــوات العشر األخــيــرة. وقـــال األمـــن العام 
لــشــعــبــة مـــصـــدري الـــذهـــب عــبــد املـــولـــى حــامــد 
»العربي الجديد«، نحن من أنصار أن  القدال، لـ

والحصائل  املقدم  الدفع  بنظام  الذهب  يكون 
تـــأتـــي مــقــدمــا قــبــل تــصــديــر الــــذهــــب. وطــالــب 
بتسهيل إجراءات خروجه من مناطق اإلنتاج 
املحلي،  املقابل  لتجهيز  الخرطوم  مكتب  إلى 
وبالتالي ستصب املبالغ املحولة في مصلحة 
ــدال عــلــى ضـــــرورة خـــروج  ــقـ الــــدولــــة. وشــــدد الـ
الشركات الحكومية من مناطق اإلنتاج وكافة 
: نــطــمــح فـــي أن يــكــون دور 

ً
ــائـــا الـــتـــدخـــات، قـ

بنك السودان املركزي رياديا بوضع القوانن 
ــنـــوك ومــتــابــعــة  ــبـ ــتـــشـــريـــعـــات ومــــراقــــبــــة الـ والـ
حـــركـــتـــهـــا. ويـــضـــيـــف أن الـــبـــورصـــة الــعــاملــيــة 
تحتاج إلى عدة ثوابت وتشمل تحديد سعر 
ــقــــراره. وتــــســــاءل الــــقــــدال »هــل  ــتــ الـــصـــرف واســ
عملت الدولة على توفير متطلبات البورصة؟ 
قرار  أصــدرت  التي  الرسمية  الجهات  وطالب 
إنـــشـــاء الـــبـــورصـــة بـــضـــرورة تــوضــيــح كيفية 
ــي ظــل  ــة، لــكــنــه قـــــال إنـــهـــا فــ ــورصــ ــبــ تــنــفــيــذ الــ
االقتصاد الحر مفيدة جــدا؟«، لكنه يرى أنها 
في ظل األوضاع الراهنة في السودان ال تحقق 

أي هدف طاملا سعر الصرف غير موحد.

دراسة جدوى
ــة االقــــتــــصــــاديــــة بــالــجــمــعــيــة  ــنـ ــجـ ــلـ رئــــيــــس الـ
القوني  حسن  املستهلك  لحماية  السودانية 
ــدوى  ــ ــاك دراســـــــــــة جــ ــ ــنـ ــ ــون هـ ــ ــكـ ــ ــب بـــــــأن تـ ــ ــالـ ــ طـ
اقتصادية وبيئية تشارك فيها كافة الجهات 
الــرســمــيــة ذات الــعــاقــة والـــقـــطـــاع الــتــعــديــنــي 
املــتــمــثــل فـــي )اإلنــــتــــاج، الــتــســويــق، الــتــصــديــر، 
شــركــات، أفـــراد، بنك الــســودان(. ولفت إلــى أن 
إنــشــاء الــبــورصــة فيه فــوائــد مــتــعــددة لصالح 
وتوفير  التجاري  وامليزان  واالقتصاد  الدولة 
النقد األجــنــبــي ألغـــراض االســتــيــراد ومقابلة 

االلتزامات بالعمات الحرة.
ــإن الــبــورصــة ســتــحــد من  وبــحــســب الــقــونــي فـ
عــمــلــيــات تـــهـــريـــب الــــذهــــب، كـــمـــا أن عــمــلــيــات 
الشراء والبيع فيها ستكون بناء على األسعار 
الــعــاملــيــة، وعــلــيــه لــن تــكــون هــنــاك أي مكاسب 
عمليات  وبالتالي ستتوقف  للمهربن  مالية 
»العربي  التهريب. ويعدد القوني، في حديثه لـ
ــم الـــفـــوائـــد املــتــمــثــلــة فـــي »وقـــف  الـــجـــديـــد«، أهــ
الدولة  مــوارد  نزيف  التهريب وبالتالي وقف 

ــادرات، وتــحــســن املــيــزان  وزيـــــادة حــجــم الــــصــ
الـــتـــجـــاري، وتــوفــيــر الــنــقــد األجــنــبــي، وتقليل 

االعتماد على السوق املوازية«.
ومـــن جــانــبــه، يـــرى االقـــتـــصـــادي واألكــاديــمــي 
عــصــام الــديــن عــبــد الـــوهـــاب بـــوب أن بــورصــة 
ارتــبــاطــا وثيقا بكل  املــعــادن والــذهــب ترتبط 
الـــبـــورصـــات فـــي أي بــلــد، وبــالــتــالــي ســتــكــون 
فيها مضاربات وعرض وطلب حسب رغبات 
الــبــائــع واملــشــتــري. ويــعــتــبــر بـــوب فــي حديثه 
من  واحـــدة  البورصة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
املـــال  رأس  لــحــركــة  ــة  ــيـ األســـاسـ األدوات  أهــــم 
الــــضــــروريــــة لــتــحــريــك الــــــــدورة االقـــتـــصـــاديـــة. 
ــال االرتــــــبــــــاط بــن  ــ ــــحـ ــيــــف: بــطــبــيــعــة الـ ويــــضــ
الــبــورصــات الــعــاملــيــة والــقــومــيــة يعطي أقــرب 

سعر حقيقي للسلطة حسب الطلب العاملي.
ويــؤكــد فــي الــوقــت نفسه أنــهــا بمثابة فرصة 
لــلــمــســتــثــمــريــن لــلــدخــول إلــــى الـــبـــاد، واصــفــا 
ــالــــحــــرج  الــــــوضــــــع االقــــــتــــــصــــــادي الـــــحـــــالـــــي بــ
ــــود ســيــاســات  والـــفـــوضـــوي فـــي ظـــل عــــدم وجـ

مستقرة بالنسبة لأداء الحكومي.

احتكار التصدير
أما الخبير االقتصادي زين العابدين الشيخ، 
فــأرجــع فــكــرة تأسيس الــبــورصــة لــعــدم تمكن 
السودان من السيطرة على عائد صادر الذهب 

ألكثر من عشر سنوات.
الــذي  وطــالــب بــضــرورة فــك احتكار التصدير 
ــة عـــن طــريــق بنك  كــانــت تــســيــطــر عــلــيــه الـــدولـ
أسعار  تحديد  أن  املركزي، وخاصة  السودان 
الذهب  تــدفــق  يجعل  للمنتجن  مرضية  غير 
ــواق الــخــارجــيــة ال يتم  ــ ــ الـــســـودانـــي إلــــى األسـ
ويبن  مؤسساتية.  وطـــرق  تــامــة  بانسيابية 
»الــعــربــي  الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، أن تحرير شـــراء وبــيــع الــذهــب عبر 
البورصة يمكن أن يساهم في تنمية وتحسن 

االقتصاد السوداني خال املستقبل القريب.
ويـــقـــول الــشــيــخ: بـــا شـــك يــــؤدي ذلـــك إلـــى فك 
االختناقات وحل العديد من األزمات في حال 
أن يكون  الفكرة بشكل جيد، متوقعا  تطبيق 
هناك تعامل وفقًا للسوق العاملي الذي تتحكم 

فيه قوة العرض والطلب العاملية.

اليمن: نصف راتب في عيد األضحىالسودان: عقبات تواجه تأسيس بورصة الذهب والمعادن

الحكومة تسعى إلى الحد من عمليات تهريب الذهب )فرانس برس(

تعز ـ زكريا الكمالي

تخلت السلطات الحوثية عن التزاماتها 
تــــجــــاه املــــوظــــفــــن فـــــي املــــــــدن الــيــمــنــيــة 
الخاضعة لنفوذها، وبدال من انتظامها 
بصرف راتــب كامل أســوة بما تقوم به 
ــدن، تتعامل  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي عــ
حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء، غـــيـــر املـــعـــتـــرف بــهــا 
دوليا، مع استحقاقات موظفي الجهاز 
تــظــهــر في  مــكــرمــة  بــاعــتــبــارهــا  اإلداري 
ــيــــاد واملـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة، وعــلــى  األعــ

شكل نصف راتب فقط.
ــقــــل الــبــنــك  ــام املــــالــــي ونــ ــســ ــقــ ــنــــذ االنــ ومــ
املـــركـــزي مـــن صــنــعــاء إلـــى عــــدن، أواخـــر 
2016، يعيش نحو نصف مليون موظف 
فـــي مــنــاطــق الــحــوثــيــن بـــــدون رواتـــــب، 
جراء الصراع بن الحكومة املعترف بها 
دولــيــا وجــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى مـــوارد 
الدولة، وخصوصا الخاصة  مؤسسات 
بميناء الحديدة، وتوريدها إلى حساب 
بنكي موحد مــن أجــل اإليــفــاء بمرتبات 

املوظفن في كافة املدن اليمنية.
املوظفن في مناطق  وبــات على جميع 
تقرر  ملكرمة  االنــتــظــار  الحوثين  نــفــوذ 
الــجــمــاعــة صــرفــهــا فـــي األعــــيــــاد، وذلـــك 
بواقع نصف راتب فقط. وقال موظفون 
»العربي الجديد«، إن وزارة  في صنعاء لـ
املــالــيــة الــحــوثــيــة بـــــدأت، أمــــس اإلثــنــن، 
صرف نصف راتب بمناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك، ما يرفع عدد الدفعات 
املــالــيــة الــتــي تـــم اســتــامــهــا مــنــذ مطلع 

العام الجاري، إلى راتب ونصف.
ونادرا ما يتجاوز نصف مرتب املوظف 
الــغــالــبــيــة  لــكــن  دوالرا،   90 الــحــكــومــي 
ــا الـــعـــامـــلـــن فــي  الـــعـــظـــمـــى، وخـــصـــوصـ
ــتـــدريـــس، يــتــقــاضــون 40 ألــف  قـــطـــاع الـ
ريـــال، أي مــا يــعــادل 70 دوالرا بحسب 
أسعار الصرف، في املناطق الخاضعة 
ــم مــــن ضــآلــة  ــرغــ لـــلـــحـــوثـــيـــن. وعـــلـــى الــ
املــدنــيــة  الـــخـــدمـــة  وزارة  أن  إال  املـــبـــلـــغ، 
ــبـــرى،  تـــعـــامـــلـــت مــــع األمـــــــر كـــمـــكـــرمـــة كـ

حــيــث قــالــت إن عملية الــصــرف جــاءت 
»بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات عــلــيــا وتــقــديــرا 
يمر  التي  الصعبة  املعيشية  للظروف 
لــلــدولــة  اإلداري  الــجــهــاز  بــهــا مــوظــفــو 
ــاة عــنــهــم، خــصــوصــًا  ــانـ ــعـ لــتــخــفــيــف املـ
ــــدوم عــيــد األضـــحـــى املـــبـــارك ومــا  مـــع قـ
يــرافــقــه مـــن الـــتـــزامـــات وأعــــبــــاء«، وفــقــا 
لـــبـــيـــان رســــمــــي. وحـــســـب الـــبـــيـــان، فـــإن 
الــذي بدأ املوظفون في صنعاء  الراتب 
بــاســتــامــه، أمــــس، مـــن مــكــاتــب الــبــريــد 
الــحــكــومــيــة، يــخــص الــنــصــف األول من 
ــان 2018،  ــيـــسـ نـ إبـــــريـــــل/  ــر  ــهـ راتـــــــب شـ
لــم تصرف  الــحــوثــيــة  الــســلــطــات  أي أن 
مرتبات املوظفن سوى لعام و3 أشهر 
إلــى عدن  املــركــزي  البنك  فقط منذ نقل 
فـــي أواخـــــر الـــعـــام 2016. وبــــدال مـــن أن 
يــشــكــل انـــفـــراجـــة لــــدى األســــر الــيــمــنــيــة، 
إلى معضلة لدى  الراتب  تحول نصف 
يكافحون  الذين  الحكومين  املوظفن 
في  العيش  مستلزمات  أبــســط  لتأمن 
ظــــل الــــغــــاء الـــفـــاحـــش ألســــعــــار الــســلــع 
الغذائية، وخصوصا مع تدهور أسعار 

الريال اليمني أمام العملة األجنبية.
ــال نــجــيــب الــشــرعــبــي، وهــــو مــوظــف  ــ وقـ
الــتــربــيــة بــصــنــعــاء،  حــكــومــي فـــي وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن نــصــف الــراتــب  لـــ
الـــذي يظهر فــي األعــيــاد، لــم يعد كافيا 
لشراء مابس اثنن من أطفاله الخمسة 
فــي عــيــد األضـــحـــى، فــضــا عــن محاولة 

تأمن أي مستلزمات عيدية أخرى.
وذكر الشرعبي أن السلطات الحوثية 
ــلـــى كـــشـــوفـــات  تـــلـــزمـــهـــم بـــالـــتـــوقـــيـــع عـ
ــل تــقــاضــي  ــ الــــــــــدوام الــــرســــمــــي مــــن أجــ
ــانــــوا ال  نـــصـــف الـــــراتـــــب، حـــتـــى ولـــــو كــ
في  يومية،  مــهــام  أي  بتأدية  يقومون 
ظــل اســتــبــدال الـــــوزارات كــافــة الــكــوادر 
الــوظــيــفــيــة بــشــخــصــيــات مـــن املــوالــيــة 
الــخــدمــة  وزارة  وتـــشـــتـــرط  لــلــجــمــاعــة. 
املدنية بصنعاء تسليم نصف الراتب 
لــلــمــوظــفــن املــنــضــبــطــن فـــي أعــمــالــهــم 
والـــقـــاطـــنـــن فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 

الخاضعة  املــنــاطــق  إلـــى  ينتقلوا  ولـــم 
ــا ملــــصــــادر تــحــدثــت  ــقــ لــلــحــكــومــة. ووفــ
ــد قـــامـــت  ــقــ ــد«، فــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الــســلــطــات الــحــوثــيــة بــشــطــب أكــثــر من 
ــــب  ــــف مـــوظـــف مــــن كـــشـــوف رواتـ 76 ألـ
عــن  فـــضـــا  املــــدنــــي،  اإلداري  الـــجـــهـــاز 
ــاع،  ــدفــ الــ وزارة  فــــي  مـــوظـــف  ألـــــف   80
الداخلية،  وزارة  فــي  ألــف موظف  و26 

واستبدلتهم بأشخاص موالن لها.
وحـــســـب املــــصــــادر، فــــإن نــصــف الـــراتـــب 
ــع أيــــضــــا  ــه، يــــخــــضــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــم صـ ــتـ ــ الـــــــــــذي يـ
لــاســتــقــطــاعــات الــضــريــبــيــة، حــيــث تم 
صنعاء  فــي  الحكومية  الــدوائــر  توجيه 
ــبـــة عــلــى  ــريـ ــتـــســـاب الـــضـ ــزام بـــاحـ ــتــ ــالــ لــ
الشهري كاما،  الــراتــب  أســاس إجمالي 
ومن ثم يقسم على اثنن. وتقف مسألة 
تــوقــف رواتـــب موظفي الــدولــة كــواحــدة 
مــن األزمـــــات اإلنــســانــيــة األكــثــر تعقيدا 
ُيــحــرم منها  اليمنية، حيث  الــحــرب  فــي 
ــة رئــيــســيــة املـــوظـــفـــون فـــي قــطــاع  بـــدرجـ
التعليم وبعض املؤسسات في صنعاء.

وعــــــجــــــزت كـــــافـــــة املـــــــــبـــــــــادرات األمــــمــــيــــة 
ــــن تـــحـــيـــيـــد مـــســـألـــة رواتـــــــــب مــوظــفــي  عـ
الـــدولـــة، جـــراء الـــصـــراع عــلــى اإليـــــرادات، 
وخصوصا القادمة من ميناء الحديدة، 
رغـــم تــفــاهــمــات بـــن الــحــكــومــة اليمنية 
محايد  حساب  إنشاء  على  والحوثين 

في بنك الحديدة، أواخر العام 2018.
ــد اتـــهـــامـــات حــكــومــيــة لــلــحــوثــيــن  ــعـ وبـ
الحديدة  ميناء  إيـــرادات  في  بالتصرف 
البنك  ذكر  الحربية،  عملياتهم  لتمويل 
املركزي في صنعاء، الخاضع للحوثين، 
ــــدات  ــائـ ــ ــم ال يــــــزالــــــون يــــــودعــــــون عـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــك الــحــســاب  املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي ذلــ
الــذي تم االتــفــاق عليه في استوكهولم، 
وأنهم يقومون بتجميع املبالغ فيه إلى 

حن صرف نصف الراتب.
وتــتــهــم الــســلــطــات الــحــوثــيــة الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة بـــاالســـتـــحـــواذ عـــلـــى عـــائـــدات 
ــوانــــئ املــــقــــدرة بـــــ165  ــام واملــ الــنــفــط الـــخـ

مليون دوالر شهريا.

معيشةأسواق

مطالبة بخروج 
الشركات الحكومية 

من مناطق اإلنتاج
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ويات وخسائر كورونا منافع لدى األغنياء. 
ــذه خــاصــة مـــا جـــرى فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة  هـ
منذ تفجر أزمة كوفيد-19 قبل أكثر من سنة 
ُيـــقـــّدر مجموعها  ثــــروة  الــتــي دّرت  ونــصــف، 
معظمها  حــصــد  دوالر  تــريــلــيــون   1.3 بنحو 
األثـــريـــاء، حــســب مــا أظــهــرتــه دراســــة أجرتها 
مــؤســســة »ريــزولــيــوشــن فــاونــدايــشــن« التي 
 ثروة األسر البريطانية زادت 900 

ّ
أوضحت أن

مليار جنيه إسترليني خال مرحلة الوباء، 
 ارتفاع أسعار العقارات لعب 

ّ
فيما لوحظ أن

أكبر تأثير في تكوين هذه القيمة املضافة.
وهــذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة 
صــــادرة عــن »بــنــك إنــكــلــتــرا« املـــركـــزي لحجم 
أثناء  التي تراكمت لدى املستهلكن  األمــوال 
إقفال معظم  إلــى  التي أدت  عمليات اإلغــاق 
املتاجر ومنعت الناس من السفر، بما ُيشكل 
إضــافــة إلــى األدلـــة على تنامي الــثــروة وعــدم 

مساواة الدخل، وفقًا لشبكة »بلومبيرغ«.
 
ّ
أن اإلثنن،  أمــس  البحثية كشفت،  املجموعة 
ــر الــنــمــوذجــيــة فـــي بــريــطــانــيــا أصبحت  األســ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــذهــا »صــنــدوق 
ّ
ــدادات الــتــي يــنــف ــعـ ــتـ رغـــم االسـ

إلــى مكاتبهم  لــعــودة موظفيه  الــدولــي«  النقد 
فــي العاصمة األمــيــركــيــة، واشــنــطــن، فــإنــه في 
لهم  تتيح  استراتيجية  يلحظ  نفسه،  الــوقــت 
العمل في بعض أيام األسبوع من خارج مقره 
فــي مرحلة مــا بعد كــورونــا، بحيث يستطيع 

الحد من حاجته للمساحات املكتبية.
ووفقا للسيناريو التجريبي لهذا التوجه، من 
للموظفن  الــصــنــدوق  إدارة  أن تسمح  املــزمــع 
الذين كانوا يعملون من املنزل منذ عام 2020، 
في  كــورونــا  فيروس  انتشار  تداعيات  بسبب 

ثــراء اآلن بملغ 7800 جنيه إسترليني،  أكثر 
كــورونــا،  قبل  عليه حالها  كــانــت  بما  قياسًا 
على الرغم من أسوأ ركود اقتصادي تشهده 
تمتعت  فيما  قـــرون،   3 منذ  املــتــحــدة  اململكة 
أغنى 10% من العائات بأكبر زيادة مطلقة 
للثروة، حيث أضافت أكثر من 50 ألف جنيه 
فلم  البالغن  مــن   %30 أفــقــر  أمــا  إسترليني. 

 نحو 86 جنيهًا.
ّ

ُيضف الواحد منهم إال
واألثـــر األكــبــر فــي مراكمة الــثــروة خــال هذه 
املمتلكات،  قيمة  ارتفاع  بفضل  كــان  الحقبة، 
ــن جــنــي  ــارات مــ ــقــ ــعــ ــاب الــ ــحــ حــــن تــمــكــن أصــ
مــكــاســب كــبــيــرة، فــي ظــاهــرة تشكل تناقضًا 
حادًا مع فترات الركود األربع السابقة، عندما 
انــخــفــضــت أســـعـــار املـــنـــازل بــمــتــوّســط بلغت 

نسبته %22.
ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ كــــــبــــــيــــــر االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــن فــــــــــي مـ
ــال مــعــلــقــًا:  ــ ــيـــزلـــي، قـ ــاك لـ ــ ــيــــوشــــن« جـ »ريــــزولــ
»لـــم تستفد جــمــيــع األســــر مــن طــفــرة الــثــروة 
املــفــاجــئــة هـــذه، فــمــن املــرجــح أن تــكــون األســر 
ــداًل من  ــ ــر فـــقـــرًا قـــد نـــفـــدت مــدخــراتــهــا بـ ــثـ األكـ
زيادتها، ولم تشارك في زيادة أسعار املنازل 
ـــهـــا أقــــل احـــتـــمـــااًل المــتــاك 

ّ
فـــي بــريــطــانــيــا ألن

القيام  والــعــالــم، بمواصلة  املــتــحــدة  الــواليــات 
ــادم،  ــقــ بـــذلـــك ابــــتــــداء مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الــ
األميركية  »بلومبيرغ«  وكــالــة  نقلت  حسبما 

عن مصادر خاصة.
بـــأن غالبية املوظفن  ــادت  أفــ إّيــاهــا  املــصــادر 
ُيفترض  املنزل،  من  العمل  سيختارون  الذين 
أن يتمكنوا من فعل ذلك ليومن أو ثاثة أيام 
أسبوعيا، بموجب خطة نوقشت على طاولة 
املجلس التنفيذي لصندوق النقد في يونيو/

حزيران املنصرم.
ومـــع أن الــصــنــدوق يــعــتــزم االحــتــفــاظ بمقره 
ــلـــى املــــدى  الــــحــــالــــي املـــــكـــــّون مــــن 12 طـــبـــقـــة عـ
املنظور، فإن فكرة بيعه ربما تكون واردة في 
حــال احــتــاج الــصــنــدوق إلــى مساحة مكتبية 
أقــل من املشغولة حاليا. علما أن نسبة %90 
من موظفيه، البالغ عددهم 2700، تتواجد في 
واشنطن، وسُيسمح للموظفن الذين ينتمون 
إلى 150 بلدا بالعمل لشهر واحــد من السنة، 

يختارونه هم من أي مكان في العالم.
قال  رايــس،  الصندوق، جيري  املتحدث باسم 
فــي رســالــة بــالــبــريــد اإللــكــتــرونــي، إن أي قــرار 
بشأن هذه الخطط لم ُيتخذ بعد، مضيفا: »ال 

نيويورك ـ العربي الجديد

منذ فترة طويلة، توّجهت الشركات الصينية 
الساعية للحصول على الرساميل إلى سوق 
األسهم األميركية، لاستفادة من املستثمرين 
األثـــريـــاء، حــيــث جمعت أكــثــر مــن 100 مليار 
دوالر عــبــر مــبــيــعــات األســـهـــم لــلــمــرة األولــــى 
على مدار العقدين املاضين، في تدفق مالي 
كان مربحا للغاية بالنسبة لجميع املعنين، 
وهــــــم، تـــحـــديـــدا، املــــؤّســــســــون واملـــصـــرفـــيـــون 
واملستثمرون األوائل كما املساهمون الجدد.

لكن يبدو أن كل هذا االتجاه بات اآلن جاهزا 
الصينية  السلطات  تعهدت  بعدما  للتغّير، 
ــات الــتــي  ــركـ ــلـــشـ بـــكـــتـــابـــة قــــواعــــد جــــديــــدة لـ

املنازل  أســعــار   
ّ
أن منزل لجهة األصـــل« علمًا 

في اململكة املتحدة زادت بنسبة 9.9% خال 
عــام حتى مــــــارس/آذار، فــي أكــبــر زيـــادة منذ 
العام 2007، مدعومة بخفض ضرائب شراء 
الــعــقــارات وزيـــادة الطلب على املــنــازل األكثر 

اتساعا املناسبة للعمل من املنزل.
 
ّ
ــي، بـــحـــســـب »رويـــــــتـــــــرز« أن ــزلــ ــيــ وأضــــــــــاف لــ
جبرت على االدخار بداًل 

ُ
»العديد من األسر أ

مـــن اإلنـــفـــاق أثـــنـــاء عــمــلــيــات اإلغـــــاق، بينما 
استمرت أسعار املنازل في االرتفاع حتى مع 

انخفاض ساعات العمل«. 
 
ّ
ــرز مـــا ورد فـــي تــقــريــر املــؤســســة أن ــ ومــــن أبـ
العائات زادت مدخراتها االسمية بنحو 125 
مليار جنيه، وخفضت ديونها غير املصرفية 
بــنــحــو 10 مـــلـــيـــارات، فــيــمــا ُيـــرّجـــح أن يــكــون 
مس األغنى منها قد زاد مدخراته خال 

ُ
الخ

مس 
ُ

ــة بــمــقــدار 4 أضــعــاف مــقــارنــة بالخ األزمـ
األفقر من هذه األسر. كذلك، توّسعت الفجوة 
بــن األســـر املنتمية إلــى أغــنــى 10% واألســر 
مــتــوّســطــة الــحــال، بنحو 44 ألـــف جــنــيــه، في 
حـــن ازدادت الــفــجــوة بـــن األســــر مــتــوّســطــة 

الحال وتلك األكثر فقرًا بمقدار 7000 جنيه.

نزال في مرحلة أولية ندرس خيارات مختلفة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات الــعــمــل للموظفن 
هو  كما  األسمى،  الهدف  مستقبا، وسيكون 
الحال دائما، ضمان أنه مهما كانت ترتيبات 
وسامة  صحة  ضمان  نــواصــل  فإننا  العمل، 
ــل خــدمــة  مــوظــفــيــنــا ومـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم أفـــضـ

ممكنة للدول األعضاء في الصندوق«.
والصندوق ُيعد أحدث مثال للمؤسسات التي 
تبحث عن طرق الستيعاب املوظفن، بعد عام 
من العمل في املنزل بسبب احتياجات التباعد 

االجتماعي التي أملتها كورونا.
 Google »ــــدت شـــركـــات مــثــل »غــــوغــــل فــقــد وعـ
 Alphabet Inc »ألــــفــــاِبــــت«  لـــشـــركـــة  الـــتـــابـــعـــة 

 Ford »فــورد موتور« السيارات  وكذلك شركة 
Motor Co واملجموعة املصرفية االستثمارية 
هــذا  عــلــى  املـــرونـــة  مـــن  بــمــزيــد   Citigroup Inc
الصعيد. لكن العديد من الرؤساء التنفيذين، 
ــادوا صــراحــة بأهمية تواجد  فــي املــقــابــل، أشــ

املوظفن في مكاتبهم.
ــار املـــاضـــي، كــــان صــنــدوق  ــايـــو/أيـ وفــــي 21 مـ
النقد قد اقترح، خال »قمة الصحة العاملية« 
ــار  فــــي الـــعـــاصـــمـــة اإليـــطـــالـــيـــة، رومـــــــا، فــــي إطــ
اجتماع دول مجموعة العشرين، خطة لوضع 
حد لوباء كــورونــا، تهدف إلــى توسيع نطاق 
تعّهدت  بينما  العالم،  التطعيم حول  حمات 
الجرعات  مليارات  بتقديم  اللقاحات  شركات 
إلـــى الــبــلــدان األكــثــر فــقــرا بــحــلــول نــهــايــة عــام 
الــنــقــد خطة  أعـــلـــن صـــنـــدوق  2022. حــيــنــهــا، 
إلــى 50 مليار دوالر  للتعافي بتكاليف تصل 
ــدا لـــلـــوبـــاء،  ــ ــــن املـــتـــوقـــع مــنــهــا أن تـــضـــع حـ ومـ
وتهدف إلى ضمان تطعيم 60% على األقل من 
سكان العالم، بحلول نهاية عام 2022. وقالت 
إن  جورجييفا،  كريستالينا  العامة،  مديرته 
املــقــتــرح »ُيـــحـــّدد أهــدافــا وتــقــديــرات لحاجات 

التمويل، ويطرح تحّركا براغماتيا«.

البّر  خــارج  العام  لاكتتاب  أسهمها  تطرح 
الــرئــيــســي وتكثيف الــرقــابــة عــلــى الــشــركــات 
التي تتداول بالفعل خارج الباد، فيما ليس 
من الواضح ما إذا كان الطرح العام األولي 
املـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل والــــخــــاص بـــشـــركـــة »ديـــــدي 
يــونــيــو/ فــــي   Didi Global Inc غـــلـــوبـــال« 
حــزيــران املــاضــي هــو الــحــافــز وراء التدابير 
الجديدة، إذ تتخذ الواليات املتحدة خطوات 
إلجبار بعض الشركات الصينية على فتح 
من  الشطب  مــواجــهــة  أو  للتدقيق  دفــاتــرهــا 

لوائح البورصات.
ُيعد ذلك بمثابة تغيير  الحالتن،  وفي كلتا 
كبير بالنسبة للشركات الصينية التي تمثل 
نحو 4% من سوق األسهم األميركية البالغة 

رسملتها السوقية 50 تريليون دوالر، وكذلك 
الخاصة في  األسهم  لداعمي  بالنسبة  األمــر 

بورصة »وول ستريت«.
وتــبــدو األمـــور ســائــرة بــاتــجــاه مــواجــهــة بن 
ــن، خـــاصـــة بــعــدمــا اقــتــرحــت  ــطـ ــنـ بــكــن وواشـ

عــلــى عــــروض أســهــم إضــافــيــة فـــي الـــخـــارج، 
علما أن املقصود بهذا الهيكل )VIE( شركة 
ّسست في أماكن مثل جزر 

ُ
أجنبية وهمية أ

كايمان أو جزر فيرجن البريطانية ظاهريا 
خارج نطاق اختصاص الهيئات التنظيمية 
ــذا مـــن شـــأنـــه أن يـــؤثـــر على  ــ الــصــيــنــيــة، وهـ
 Alibaba القابضة  بابا«  »علي  مثل  شركات 

.Group Holding Ltd
مـــن جــانــبــهــا، الـــواليـــات املــتــحــدة، وبــمــوجــب 
الرئيس السابق  إدارة  قــانــون صــدر فــي ظــل 
دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
2020، قد تواجه الشركات الصينية الشطب 
ــيـــة إلـــى  ــالـ إذا رفـــضـــت تــســلــيــم بــيــانــاتــهــا املـ
الجهات املنظمة األميركية. وقد بدأت »لجنة 

الـــصـــن«،  فـــي  اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــفـــضـــاء  »إدارة 
الــجــهــة املــنــظــمــة لــإلنــتــرنــت، قـــواعـــد جــديــدة 
البورصات  قوائم  في  اإلدراج  بشأن  صارمة 
»بــلــومــبــيــرغ«،  أوردت  الـــخـــارجـــيـــة، حــســبــمــا 
بــحــيــث ســُيــطــلــب مـــن الـــشـــركـــات الــتــي لــديــهــا 
ــلـــى األقــــــل،  ــيـــون شـــخـــص عـ ــلـ بــــيــــانــــات عــــن مـ
أن  قبل  السيبراني  األمــن  ملراجعة  الخضوع 
تتمكن من إجراء االكتتاب العام األولي خارج 
ــن الــقــومــي  بــالــبــاد، لــلــنــظــر فـــي مــخــاطــر األمــ

املحتملة من هذه االكتتابات العامة. 
ــكـــرون فــي  ــفـ ــا، إن املــنــظــمــن يـ وُيــــقــــال أيــــضــ
ــطـــرح أســهــمــهــا  ــتـــي تـ مــطــالــبــة الـــشـــركـــات الـ
لــاكــتــتــاب الـــعـــام بــاســتــخــدام »هــيــكــل كــيــان 
املوافقة  على  للحصول  املتغيرة«  املصلحة 

مــــارس/ فـــي  املــالــيــة والـــبـــورصـــات«  األوراق 
آذار 2021 في تطبيق القواعد الجديدة التي 
املعلومات  املتحدة  الــواليــات  فحص  تتطلب 

املحاسبية املنجزة للشركات الصينية. 
ــاح  ــمــ ــــن الــــســ ــــصــ ــــت الــ ــــضــ ــا رفــ ــ ــاملـ ــ ــــطـ ــــن لـ ــكـ ــ لـ
العامة«  املحاسبة  على  الــرقــابــة  »مجلس  لـ
ــتـــحـــدة بــفــحــص عــمــلــيــات  ــات املـ ــ ــواليـ ــ فــــي الـ
ــــن الــقــومــي.  تــدقــيــق شــركــاتــهــا، بــحــجــة األمـ
ويـــرد املــشــّرعــون األمــيــركــيــون عــلــى أن هــذا 
مثل  ملخاطر،  املستثمرين  ُيــعــرض  الــرفــض 
عمليات االحــتــيــال، وأنــه ليس مــن املنطقي 
األمــوال  الصينية بجمع  للشركات  السماح 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة مـــن دون االمــتــثــال 

لقواعد األوراق املالية الوطنية.

صندوق النقد: دوام خارجي وتقليص المكاتباألسر البريطانية تحصد 1.3 تريليون دوالر بفضل كورونا

حرب »قيود« بين واشنطن وبكين في البورصات األميركية

رفض صيني لتسليم 
بيانات المحاسبة بحجة 

األمن القومي

أمراء الحرب يسيطرون 
على أحياء صناعية 

مستغلين دعم الحكومة

بريتوريا ـ العربي الجديد

ــرف الــــرانــــد الــجــنــوب  تـــدهـــور ســعــر صــ
ـــــــى أضـــعـــف  أفــــريــــقــــي يـــــــوم االثــــــنــــــن، إل
أكثر من  الـــدوالر في  مستوياته مقابل 
الشغب  أعمال  انتشار  نتيجة  شهرين، 
التي بدأت مع اعتقال الرئيس السابق، 
جاكوب زومــا، األســبــوع املــاضــي، األمر 
الذي أثر سلبا على توقعات االقتصاد 
ــــودة ظــهــور  املــثــقــل أصــــا بــتــداعــيــات عـ
فــيــروس كـــورونـــا بــعــد انــكــفــائــه لــفــتــرة. 
وانــخــفــض ســعــر صـــرف الــرانــد بنسبة 
الــدوالر  مقابل   14.4883 1.9% مسجا 
األمــيــركــي خـــال الــتــعــامــات فــي ســوق 
مدينة جوهانسبرغ النشطة اقتصاديا 
الــبــاد، متجها إلــى أضعف  وماليا في 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
ــفــــاع الــعــائــد  املـــنـــصـــرم، تـــزامـــنـــا مـــع ارتــ
على السندات الحكومية األكثر سيولة 
ــاس  أســ نـــقـــاط   5 بـــمـــقـــدار   2026 لـــعـــام 
شــبــكــة  ــات  ــانـ ــيـ ــبـ لـ ــا  ــقــ وفــ  ،%7.49 إلــــــى 
في  ذلــك  يأتي  األميركية.  »بلومبيرغ« 
وقـــت أّدت االحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة إلــى 
ــات وتـــعـــطـــيـــل شــبــكــات  ــركــ ــشــ إغـــــــاق الــ
النقل في أغنى إقليمن في الباد، هما 
غوتينغ وكوازولو- ناتال، بعدما ُحكم 
لتحّديه  15 شهرا  بالسجن  زومــا  على 
أمر املحكمة باإلدالء بشهادته في إطار 
تحقيق يتناول قضايا فساد. وشكلت 
ــا إلـــى  ــيــ ــافــ ــال الـــشـــغـــب ســـبـــبـــا إضــ ــ ــمـ ــ أعـ
الكوروني  اإلغـــاق  عــن  الناجم  اإلقــفــال 
الذي يلحق أضرارا فادحة في الشركات 
واملؤسسات ويؤدي إلى عمليات صرف 

من  خــســارة شريحة  وبالتالي  واســعــة 
األجور في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 

32.6% وفقا ألرقام رسمية.
هــذا واســتــمــرت أعــمــال العنف والنهب 
ــد يـــــــومـــــــن مـــن  ــ ــعــ ــ أمـــــــــــس االثــــــــــنــــــــــن، بــ
محتجون  أشعلها  التي  االضــطــرابــات 
ــه  ــ ــي مـــســـقـــط رأســ ــ ــا فــ ــ ــزومــ ــ ــون لــ ــ ــ ــوالـ ــ ــ مـ
نــاتــال، كما وامــتــدت  بإقليم كــوازولــو- 
جوهانسبرغ  إلى  االضطرابات  بعض 
املصنفة كأكبر مدن الباد، وفقا لوكالة 
أن محكمة  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  رويــــتــــرز، 
بــــــدأت أمــــــس، فــــي جــلــســة افـــتـــراضـــيـــة، 
ــا على  الــنــظــر فـــي طــعــن مـــقـــّدم مـــن زومــ
حكم بسجنه 15 شهرا، في حن قالت 
ــقــل أكــثــر من 

ُ
الــشــرطــة إن 6 قــتــلــوا واعــت

200 في احتجاجات متصلة بالقضية 
وعمليات نهب منذ األسبوع املاضي.

وفــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــاضـــي، طلبت 
لجنة تحقق في مزاعم فساد خال فترة 
الدستورية،  املحكمة  من  زومــا  رئاسة 
فــــرض عــقــوبــة بــالــســجــن عــلــيــه بــعــدمــا 
رفــض أمـــرا بــاملــثــول أمـــام اللجنة التي 
تبحث مزاعم فساد على مستوى عال 
كبت خال فترة حكمه بن العامن 

ُ
ارت

2009 و2018، فيما ينفي زوما ارتكاب 
أي مـــخـــالـــفـــات، لــكــنــه لــــم يـــتـــعـــاون مــع 
لجنة التحقيق، وأقاله املؤتمر الوطني 
األفريقي من منصبه كرئيس قبل عام 
الثانية،  حكمه  فترة  انتهاء  مــن  واحــد 
نظمه حلفاء خلفه سيريل  تــحــرك  فــي 
رامــافــوســا، مــا تسبب بــأزمــة سياسية 
القضاء  وفّعلت  االحتجاجات  أشعلت 

ضد الرئيس السابق.

الراند الجنوب أفريقي 
يدفع ثمن االضطرابات

كابول ـ صبغة اهلل صابر

فــيــمــا تــتــنــامــى مــبــاعــث الــقــلــق حــول 
االستقرار في أفغانستان مع شروع 
القوات األجنبية باالنسحاب نهائيًا 
منها، وسيطرة حركة طالبان على مساحات 
شاسعة من الباد، يواجه االقتصاد الوطني 
عمومًا والقطاع الصناعي خصوصًا تحديات 
مصيرية، من أبرزها نقص إمــدادات الطاقة، 
من  األمنية  والتهديدات  الكهرباء،  وتحديدًا 
عمليات قتل واخــتــطــاف واغــتــصــاب أراضــي 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي بــــإشــــراف أمــــــراء الــحــرب 
مستفيدين  الــقــوة،  أســبــاب  يمتلكون  الــذيــن 
من دعم الدولة لهم بالساح مقابل مؤازرتها 
الــذي تأثرت  في امليدان. يأتي ذلك في الوقت 
إليها  الــبــضــائــع  واردات  كبير  حـــّد  إلـــى  سلبًا 
ــاع األمــنــيــة  ــ ــ ــوار، بــســبــب األوضـ ــجــ مـــن دول الــ
املعابر مع  العديد من  وسيطرة طالبان على 
دول آســيــا الــوســطــى خــاصــة بــاالســتــيــراد من 
الخارج. وكانت الصناعة قد تحسنت بسبب 
األخــيــرة،  السنوات  فــي  بها  الحكومة  اهتمام 
قــبــل أن يــتــبــاطــأ الــنــشــاط فــي اآلونــــة األخــيــرة 
نتيجة تدهور األحوال األمنية وما تسبب به 
من ويات، في موازاة اختال حركة االستيراد 
ــظــــروف األمــنــيــة  لــيــس فــقــط بــســبــب تــــــرّدي الــ
وفقدان الدولة السيطرة على املعابر، بل أتت 
على  الزيت  لتصّب  كورونا  جائحة  تداعيات 

النار، وتضرب النشاط االقتصادي عمومًا.
التداعيات على اإلنتاج الوطني كانت محور 
ــام، عــقــدتــه »رابـــطـــة  ــ مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل أيــ
أصــحــاب املصانع« فــي كــابــول، وأكـــدت خاله 
 نــقــص إمــــــدادات الــطــاقــة والــكــهــربــاء أعـــاق 

ّ
أن

أعمال 580 مصنعًا تناهز خسارتها اليومية 
40 مليون أفغاني، )الدوالر=81.70 أفغانيًا(.

ــار  ــبـ وصــــــــرح رئــــيــــس الـــــرابـــــطـــــة، عــــبــــد الـــجـ
تفاقمت  شهرين  منذ  ه 

ّ
بأن صافي، حينها، 

أصحاب  يخسر  وبسببها  الــكــهــربــاء،  أزمـــة 
املصانع مئات املاين، منتقدًا ما اعتبرها 
»ال مباالة الحكومة والجهات املعنية« فيما 
 األوضاع 

ّ
قال نائبه، نجيب الله صّديقي، إن

ــا هــــي عــلــيــه فــســوف  ــمـــرت عـــلـــى مــ ــتـ إذا اسـ
 580  

ّ
وإن أعمالهم،  ألــف شخص   45 يخسر 

اليومية  األفغان  احتياجات  تنتج  مصنعًا 
ستغلق أبــوابــهــا، فــي ظــاهــرة تشكل ضربة 

، العــتــمــاده 
ً
ــا ــ قـــويـــة لــاقــتــصــاد الـــهـــش أصــ

ــــن بـــضـــائـــع ومــــــواد  ــا يــــســــتــــورده مـ ــ عـــلـــى مـ
أنابيب  الــلــه، صاحب مصنع  أولــيــة. صابر 
»العربي  باستيكية في العاصمة، أوضح لـ
 املعضلة تكمن في أزمة الطاقة 

ّ
الجديد« أن

التي أنتجت مشاكل خطرة، إذ في السابق 
كانت الحكومة توفر الكهرباء على مدى 18 
ساعة من أصل 24 ساعة، في حن أصبحت 
املصانع  يعرف أصحاب  فا  تعم  الفوضى 
قطع 

ُ
بــرنــامــجــًا واضــحــًا لــلــتــقــنــن، وهــكــذا ت

الكهرباء فجأة وتأتي فجأة أيضًا لساعات 
قــلــيــلــة فــقــط، مــطــالــبــًا الــحــكــومــة بــــأن تــولــي 
اهتمامًا بــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي الــضــروري 

ملستقبل أفغانستان وإنتاجيتها.
وللجهات الرسمية تعليقها. فنائب رئيس 
قــال  مــيــاخــيــل،  نــنــغــيــالــي  الـــكـــهـــربـــاء،  إدارة 
في  األزمــة موجودة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

 الــبــاد ويــعــانــي مــنــهــا جــمــيــع األطــيــاف 
ّ

ــل كـ
واملــنــاطــق، فــيــمــا تــســعــى الــحــكــومــة جــاهــدة 
 أعـــمـــدة الــكــهــربــاء 

ّ
لــحــلــهــا، مــشــيــرًا إلــــى أن

املستوردة من دول آسيا الوسطى يفجرها 
مسلحون بن الحن واآلخــر، ما يؤدي إلى 

ال  الداخلية  التغذية  بينما  التيار،  انقطاع 
ها محدودة، 

ّ
يمكن تحويلها إلى املصانع ألن

ل إلى املستشفيات وبعض املنشآت  حوَّ
ُ
بل ت

ه أكد، في الوقت نفسه، 
ّ
الحكومية املهمة. لكن

الــطــاقــة  لــتــوفــيــر  تــســعــى جــاهــدة  اإلدارة   
ّ
أن

لــقــطــاع الــصــنــاعــة ملـــدة أطــــول. وإضــافــة إلــى 
األمنية،  التهديدات  الكهرباء، باتت  مشكلة 
خصوصًا عمليات القتل والخطف، من أهم 
املشاكل التي يعاني منها أصحاب املصانع 
ـــهـــا تــســتــهــدف أســاســًا 

ّ
فـــي أفــغــانــســتــان، ألن

رجـــال األعــمــال مــن تــجــار وأصــحــاب أمـــوال، 
ــهــا لــيــســت ظــاهــرة جـــديـــدة، بــل لها 

ّ
عــلــمــًا أن

 وتيرتها 
ّ
تــاريــخ طــويــل فــي هــذا البلد، لــكــن

أخـــــذت بـــاالرتـــفـــاع خــــال الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة، 
مــا دفــع بكثير مــن أصــحــاب الرساميل إلى 

الهروب نحو الخارج.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال الــتــاجــر األفـــغـــانـــي، عبد 
الـــهـــادي ســلــطــان زاي، وهـــو صــاحــب مصنع 
»العربي  لـ كــابــول،  فــي  الباستيكية  لــأوانــي 
بقتل  والتهديد  الخطف   عمليات 

ّ
إن الجديد« 

الــتــجــار وأصــحــاب األمــــوال أصــبــحــت مــن أهــم 
املــشــاكــل الــتــي تــضــرب الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
ذلــك هو   األخطر من 

ّ
أن والصناعية، ماحظًا 

نــوع من  أّي  فــي غياب  العمليات مستمرة   
ّ
أن

إلى  مشيرًا  لــهــا،  للتصّدي  الرسمية  الجهود 
 الـــوضـــع يــســيــر نــحــو األســــــوأ بــشــكــل عــام 

ّ
أن

 
ّ

 كــل
ّ
ــقـــوات األجــنــبــيــة، مـــؤكـــدًا أن مـــع خــــروج الـ

مـــن يــســتــطــيــع الـــخـــروج مـــع أمـــوالـــه ال يــتــردد 
حاليًا في فعل ذلــك، وهــذا يشكل ضربة قوية 

.
ً
القتصاد أفغانستان املتدهور أصا

الصناعة األفغانية في خطر

االقتصاد  يدفع  األعوام،  عشرات  منذ 
الداخلي،  واالقتتال  االحتالل  ثمن  األفغاني 
الطبيعية  بالموارد  الغني  البلد  يُفقد  مما 

ساحة  على  وحضوره  الذاتي  اكتفاءه 
انسحاب  قرب  ومع  الدولي،  االقتصاد 
الصناعي  القطاع  يبدو  األجنبية  القوات 

فريسة سهلة ألمراء الحرب المدعومين من 
مواجهة  في  مؤازرتها  مقابل  الحكومة 

تمّدد حركة طالبان

سُيسمح للموظفين 
بالعمل شهرًا كل سنة من 

خارج المقر

مؤشرات
األسواق

انحسار تداول 
العمالت 

المشفرة %40
خــلــص بــحــث إلــــى أن 
ــداول على  ــتـ أحـــجـــام الـ
ــمــــالت  ــعــ ــ مــــنــــصــــات ال
انخفضت  الرئيسية  املشفرة 
يونيو/ فــي   ،%40 مــن  بأكثر 

ــيــــود  حـــــــــزيـــــــــران، فـــــــي ظـــــــل قــ
وكانت  الــصــني.  فــي  تنظيمية 
قلة التقلبات من العوامل التي 
الــنــشــاط. وأظهرت  أثــرت على 
ــيـــانـــات مـــؤســـســـة »كــريــبــتــو  بـ
كــومــبــيــر« الــبــحــثــيــة فـــي لــنــدن 
الفورية  املــعــامــالت  أن أحــجــام 
 2.7 ــــى  إل  %42.7 انــخــفــضــت 
انخفاض  مع  دوالر،  تريليون 
أحجام املشتقات 40.7% إلى 

3.2 تريليونات دوالر.

الهبوط 
يطغى على 

بورصات الخليج
أغــــــــــلــــــــــقــــــــــت مـــــعـــــظـــــم 
مــــــــؤشــــــــرات أســــــــــواق 
األســـــهـــــم الــخــلــيــجــيــة 
ــنـــني،  ــــس اإلثـ عـــلـــى تــــراجــــع، أمـ
مـــــع تـــــراجـــــع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
ــتــأثــيــر على  ــدة ال ــديـ ــام شـ ــخـ الـ
اقــتــصــادات املــنــطــقــة. وسجل 
املـــؤشـــر الـــســـعـــودي ارتــفــاعــا 
إلـــى   %0.1 بــنــســبــة  طــفــيــفــا 
بــيــنــمــا  نــــقــــطــــة،   10698.5
انــخــفــض مــؤشــر دبـــي %0.1 
مــؤشــر  ــع  ــفــ ــ وارت  ،2758 ــــى  إلـ
أبوظبي 0.42% إلى 7022.7، 
ونزل مؤشر قطر 0.17% إلى 
 %0.23 والــكــويــت   ،10776.3
 %0.6 ومــســقــط   ،6911 ــــى  إل
إلى 4108.1، والبحرين %0.5 

إلى 1572.1 نقطة.

انخفاض ودائع 
بنوك اإلمارات

أعــلــن الــبــنــك املــركــزي 
ــــي انــخــفــاض  ــاراتـ ــ اإلمـ
الـــــــودائـــــــع املـــصـــرفـــيـــة 
ــاس شــهــري،  0.1% عــلــى أســ
في مايو/أيار املنصرم، تزامنا 
مع تراجع التسليفات %1.51 
على أساس سنوي. كما أعلن 
نــمــو املــعــروض الــنــقــدي )ن3( 
أســاس  على   ،%0.14 بنسبة 
ــامـــس أشــهــر  ــنــــوي، فــــي خـ ســ

العام.

العراق يرفع 
سعر الخام

كشفت وثيقة تسعير 
كشفتها »رويترز« أن 
العراق رفع سعر خام 
للمشترين  الخفيف  البصرة 
ــى عــــــالوة 2.25  ــ ــا إلـ ــيـ فــــي آسـ
فـــوق عــمــان/ لــلــبــرمــيــل  دوالر 

دبي في أغسطس/آب، بزيادة 
ــلــبــرمــيــل  ل دوالر   1.45 ــن  ــ مـ
فــوق متوسط عــمــان/دبــي في 
السابق. وتحدد سعر  الشهر 
البصرة  لــخــام  الرسمي  البيع 
دوالر   1.35 بــعــالوة  املتوسط 

للبرميل فوق ُعمان/دبي.

»السيادي« 
السعودي يطلب 

مساعدة
ــتــــرز« عن  نــقــلــت »رويــ
ــا  ــهـ ــولـ قـ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ مـ  4
الـــثـــروة  ــدوق  ــنــ صــ إن 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــ الـــــســـــيـــــادي فــ
طـــلـــب، الـــشـــهـــر املــــاضــــي، مــن 
مصارف، املساعدة في وضع 
واجتماعي  بيئي  عــمــل  إطـــار 
ولـــلـــحـــوكـــمـــة، فــــي خــــطــــوة قــد 
ــاعـــدة  تـــســـمـــح لــــه بـــتـــوســـيـــع قـ
التمويل الجتذاب مستثمرين 
يـــركـــزون عــلــى تــلــك املــجــاالت. 
وأوضح أحدها أن تطوير مثل 
هـــذا اإلطــــار هــو عــلــى األرجـــح 
إشــــــــــــارة إلــــــــى بــــيــــع ســــنــــدات 
ــلـــيـــارات من  دوالريـــــــة بـــعـــدة مـ
الدوالرات، ستكون املرة األولى 

للصندوق السعودي.

ال نهاية في األفق 
لحروب واشنطن وبكين 
االقتصادية، ومن أبرزها 
اآلن القيود على اإلدراج 

في البورصة

ال يقتصر التفكير في 
خفض التكاليف على 
الشركات، بل امتد إلى 

منظمات دولية

متفرقات اقتصادية

أسعار المنازل زادت 9.9% خالل عام حتى مارس الماضي في أكبر ارتفاع منذ 2007 )فرانس برس(

محاوالت من أصحاب الرساميل لمغادرة األراضي األفغانية )فرانس برس(

المواجهات المستمرة في الشوارع تسبب اضطرابًا في أسواق المال والعمالت )فرانس برس(

تقرير

أّن  الالفت  فإّن  فترة،  منذ  الحرب  أمراء  من  والصناعيين  التجار  تذّمر  رغم 
وهذا  طالبان،  ضد  الحرب  خوضها  في  عليهم  تعتمد  بدأت  الحكومة 
ما يعطي وجودهم نوعًا من المشروعية، لدرجة أّن وزارة الدفاع توزّع 
حساب  على  لهؤالء  النفوذ  من  بمزيد  يُنذر  ما  وهو  عليهم،  األسلحة 
العجلة االقتصادية، ويُعزّز دورهم في خطر حرب أهلية محتملة. ويقول 
التاجر محمد صمد، إّن كّل عمليات االختطاف للتجار والصرافين وكّل من 
الحكومة،  المدعومون من  الحرب  أمراء  يقف وراءها  باألموال،  يتعامل 
سيجدون  بل  األفغانيين،  تنقذ  لن  حصلت،  إن  طالبان  هزيمة  أّن  يعني  ما 

أنفسهم أمام مشكلة مصدرها هؤالء األمراء.

»األمراء« حلفاء الحكومة

تدرس 
السلطات 

الصينية 
قيودًا على 

الشركات 
الوطنية 
المزمع 

طرح 
اكتتابات 

خاصة بها 
خارج البالد 

ومنها 
»مجموعة 

علي بابا« 
)Getty(
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