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بكين ـ العربي الجديد

طالبت الجهات التنظيمية الصينية شركة »آنت غروب« 
إلى  بالتحول  املالية،  التكنولوجيا  مجال  فــي  العاملة 
شركة مالية قابضة يمكن أن تخضع أعمالها للقواعد 
م عمل البنوك، وذلك في خطوة إضافية للحد 

ِّ
التي تنظ

مـــن هــيــمــنــة الــشــركــات الــخــاصــة واحــتــكــارهــا لــخــدمــات 
بــاتــت حيوية فــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم. وتأتي 
تحركات السلطات الصينية بعد تغريم مجموعة »علي 
بابا« العمالقة للتجارة اإللكترونية 2.78 مليار دوالر، 
بــســبــب تـــجـــاوزات تــتــعــلــق بــالــهــيــمــنــة أيـــضـــا. ومــطــالــبــة 

الحكومة لشركة »آنت غروب« بالتحول إلى شركة مالية 
إعــادة  أول تعليمات واضحة بشأن كيفية  قابضة هي 
هيكلة الشركة، بعد وقف طرح أسهمها في اكتتاب عام 
أولـــي قياسي فــي نهاية الــعــام املــاضــي. وبحسب بيان 
رسمي، طلب البنك املركزي من شركة »آنــت« تصحيح 
ممارساتها التنافسية غير العادلة في ما يخص أنشطة 
املدفوعات الخاصة بها، وإنهاء احتكارها للمعلومات 
ذات الـــصـــلـــة. كـــمـــا طـــلـــب مــــن الـــشـــركـــة تــخــفــيــض قيمة 
تعامالت صندوق »يويباو« ألسواق النقد الخاص بها. 
ل عملية إعادة هيكلة »آنت« مهمة فارقة بالنسبة 

ِّ
وتمث

للجهات التنظيمية املطالبة بوضع إطار إشرافي ألكبر 

وتنتشر  املــالــيــة  التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  تعمل  شــركــة 
عملياتها في أنحاء البالد كافة، وفق وكالة بلومبيرغ 
األميركية. وتسبب قرار الحكومة الصينية، في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، وقـــف االكــتــتــاب الــعــام األولـــي 
مؤسس  مـــا،  جـــاك  للملياردير  اململوكة  »آنــــت«  لشركة 
ــل 

ِّ
مــجــمــوعــة »عــلــي بـــابـــا«، فـــي صــدمــة لـــأســـواق. وتــمــث

بات 
َّ
عملية إعادة الهيكلة خطوة في طريق تلبية متطل

الــهــيــئــات الـــرقـــابـــيـــة فـــي الـــصـــن، الـــتـــي تــعــهــدت بكبح 
فــي مجال  التكنولوجيا  لــشــركــات  »املــتــهــور«  االنـــدفـــاع 
التمويل خالل العام الجاري، والتركيز على فحص كافة 
املمارسات االحتكارية لعمليات التمويل عبر اإلنترنت. 

ولم يعد بوسع املستثمرين تقييم الشركة التي وصلت 
قيمتها السوقية إلى 280 مليار دوالر قبل أن يتم إيقاف 
االكتتاب العام األولــي لطرح أسهمها في السوق، فيما 
تزيد ضبابية املشهد مع تغريم مجموعة »علي بابا«، 
ما أدى إلى سيطرة حالة من عدم اليقن بشأن مستقبل 
إمــبــراطــوريــة جـــاك مــا للتجارة اإللــكــتــرونــيــة. وأظــهــرت 
مــوجــة اإلجـــــــراءات ضـــد شــركــتــي جـــاك مـــا »عــلــي بــابــا« 
و»آنت« أن بكن فقدت صبرها إزاء القوة الهائلة ألقطاب 
التكنولوجيا، والتي ُينظر إليها اآلن على أنها تهديد 
الرئيس  به  الــذي يحظى  السياسي واملــالــي  لالستقرار 

شي جن بينغ، وفق تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ. 

الصين تعيد هيكلة »آنت غروب« بعد تغريم »علي بابا«

قفزة غير مسبوقة لبيتكوين
ألــف   62.7 نــحــو  عــنــد  غــيــر مسبوقة  قــفــزة  بيتكوين  بلغت 
دوالر، أمس الثالثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها منذ بداية 
العام الجاري 2021، وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج 
املشفرة  للعمالت  أميركية  أكبر منصة  وهــي  »كوينبيس« 
تاريخيًا ملناصري  انتصارًا  »نــاســداك« ما يعّد  في مؤشر 

العمالت  أكبر  املشفرة، وفق »رويــتــرز«. وارتفعت  العمالت 
املشفرة في العالم، التي يتنامي قبولها لدى القطاع املالي 
الــتــقــلــيــدي بــاعــتــبــارهــا أداة لــالســتــثــمــار ووســيــلــة لــلــدفــع، 
األصغر  منافستها  بلغت  كما  يــومــيــًا.   %5 إلــى  يصل  بما 
»إيثيريوم« ذروة عند 2205 دوالرات. وتجاوزت بيتكوين 

املـــاضـــي،  ألــــف دوالر أوائـــــل مـــــارس/ آذار  الــســتــن   حـــاجـــز 
بدعم من شراء شركة »تسال« األميركية لصناعة السيارات 
كما  دوالر،  مليار   1.5 بقيمة  مشفرة  عــمــالت  الكهربائية، 
مالية  وشركات  استثمار  صناديق  استقطاب  في  نجحت 

وتجارية كبرى.

البنك الدولي طالب العراق بخفض أكبر للدينار
إحسان  العراقي،  المركزي  البنك  محافظ  نائب  كشف 
البنك  على  اقترح  الدولي  البنك  أن  الياسري،  شمران 
إلى  المحلية  العملة  سعر  خفض  العراقي  المركزي 
1600 دينار للدوالر الواحد، باعتباره السعر الحقيقي الذي 
يمكن أن تستقر عليه السوق قياسًا الى دول الجوار، إال 
أن البنك المركزي استقر على أن يكون 1450 دينارا للدوالر. 
وقال الياسري في تصريح لوكالة األنباء العراقية، امس 
من  جاء  المركزي  البنك  حدده  الذي  السعر  إن   الثالثاء، 
و»القيمة  المعيشي،  والوضع  السوق  دراسة  خالل 
البرلمان  في  نوابا  لكن  مناسبة«.  الصرف  لسعر  الحالية 
العملة  قيمة  خفض  أن  يؤكدون  اقتصاد  وخبراء 
دينارًا،   1450 إلى  للدوالر  دينار   1200 من   2019 نهاية 

على  وانعكس  السلع  ألسعار  كبير  ارتفاع  في  تسبب 
الوضع المعيشي. 

تحفيز ُعماني للمؤسسات الصغيرة
الحكومية  الجهات  العمانية،  المالية  وزارة  طالبت 
المختلفة بإسناد تنفيذ األعمال أو الخدمات والتوريدات 
والتي  حكومية  مناقصات  في  طرحها  يجري  التي 
دوالر(  ألف   26( ريال  آالف   10 على  قيمتها  تزيد  ال 
االستثناء من  الصغيرة والمتوسطة، ويتم  للمؤسسات 
ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية. وقالت 
العمانية،  األنباء  وكالة  وفق  لها،  منشور  في  الوزارة 
أمس الثالثاء، إن قرارها يأتي في إطار دعم المؤسسات 
مضافة  قيمة  لتحقيق  والمتوسطة  الصغيرة 

ودعم  االقتصادي  التنويع  في  واإلسهام  لالقتصاد 
االبتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

ارتفاع اإلنفاق على اليانصيب في كوريا الجنوبية
كوريا  في  األسر  إنفاق  أن  حكومية،  بيانات  أظهرت 
 %7 من  بأكثر  ارتفع  اليانصيب،  تذاكر  على  الجنوبية 
في عام 2020 على الرغم من االنخفاض القياسي في 
إلنفاق  الشهري  المتوسط  اإلجمالي. وبلغ  استهالكها 
 0.52( وون   590 اليانصيب  تذاكر  على  المحلية  األسر 
اإلحصائية  المعلومات  خدمة  لبيانات  وفقا  دوالر(، 
الزيادة  الكورية، التي أوردتها وكالة يونهاب. وجاءت 
 %2.3 بنسبة  لألسر  االستهالكي  اإلنفاق  تقلص  مع 

مقارنة بعام 2019.

لقطات

مصر والسودان: إحياء مشروعات مؤجلة
الخرطوم، القاهرة ـ العربي الجديد

أحـــيـــت خـــطـــوات الـــتـــقـــارب بـــن مــصــر والــــســــودان 
ملواجهة أزمة سّد النهضة في إثيوبيا، مشروعات 
ممتدة  ماضية  لسنوات  ظلت  كــبــرى،  اقتصادية 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، لــيــخــرج الــحــديــث عــنــهــا بـــن الــحــن 
الــزيــارات الرسمية ملسؤولي  لــقــاءات التقارب أو  واآلخــر في 
الــبــلــديــن أو حــتــى وفــــود رجــــال األعـــمـــال، مــن دون أن تشهد 
تطورًا ملموسًا على أرض الواقع، بينما تشير التصريحات 
 تنفيذ 

ّ
األخــيــرة للمسؤولن فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم إلــى أن

العديد من املشروعات سيشهد تدفقًا قريبًا. وفي ختام زيارة 
وفد حكومي للخرطوم، يضم العديد من الــوزراء املصرين، 
 »هناك تكليفات 

ّ
قال وزيــر املالية املصري، محمد معيط، إن

 إمكانات مصر تحت أمر دولة 
ّ

رئاسية للحكومة بوضع كل
السودان، بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بن 
وأشــار  البلدين«.  مصلحة  فــي  ويــصــّب  النيل،  وادي  شعبي 
وزيــادة  البلدين  بن  االقتصادي  التكامل  أهمية  إلــى  معيط 

حركة التبادل التجاري، واصفًا زيارته بالناجحة، إذ شهدت 
ــر املــالــيــة والتخطيط االقــتــصــادي  ــاءة مــع وزيـ

ّ
مــبــاحــثــات بــن

السودانية  الحكومة  ورئيس  االقتصادية  املجموعة  ووزراء 
ــه حــــمــــدوك، ومـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املــــركــــزي الـــســـودانـــي  ــلـ عـــبـــد الـ

ومسؤولن من جهات حكومية أخرى. 
ولــم يتطرق وزيـــر املــالــيــة املــصــري إلــى نوعية اإلمــكــانــات 
الــتــي قــد تضعها مــصــر تــحــت أمـــر الـــســـودان، والــتــي يــرى 
التقارب الحقيقية ما زالت حاضرة رغم   فرصة 

ّ
خبراء أن

أشار  األثناء،  في  املاضية.  السنوات  كثيرًا خالل  تأخرها 
إلــى دخــول عدد  السوداني، ميرغني موسى،  النقل  وزيــر 
مــن مــشــروعــات الــنــقــل مــع الـــجـــارة مــصــر مــرحــلــة التنفيذ 
الــرابــط بــن البلدين.  الــربــط السككي ورصــف الطريق  فــي 
ــال مــوســى فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، مــســاء اإلثــنــن،  وقــ
 املباحثات 

ّ
فــي خــتــام املــبــاحــثــات الــســودانــيــة املــصــريــة، إن

بن الجانبن ناقشت التعاون املشترك وتطوير قطاعات 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة والـــنـــقـــل الـــنـــهـــري واملــــوانــــئ الــبــحــريــة 
وتــعــزيــر الــتــبــادل الــتــجــاري بـــن الــبــلــديــن. ولــطــاملــا كــانــت 

الــتــي تطرح  املــشــروعــات نفسها، وفــق محللن، هــي  هــذه 
من  البلدين  مسؤولي  بن  السابقة  اللقاءات  مختلف  في 
عقود تمتد إلى فترة حكم الرئيسن املخلوعن في مصر 

والسودان حسني مبارك وعمر البشير.
وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، بــحــث أشــــرف رســالن 
البنية  وزيــر  مــع  مصر،  حديد  لسكك  القومية  الهيئة  رئيس 
مجاالت  عــوف،  بن  محمد  هشام  السوداني  والنقل  التحتية 
التعاون بن البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها 
الــربــط الــســكــكــي بــيــنــهــمــا. وقــبــل ذلـــك بــعــامــن، وتــحــديــدًا في 
 
ّ
أن النقل املصرية،  أكتوبر/ تشرين األول 2018، ذكرت وزارة 

وفدًا من الوزارة بحث مع وزارة النقل السودانية ربط السكك 
الحديدية، من أسوان، جنوبي مصر، حتى وادي حلفا، شمالي 
 مخاطر ســّد النهضة في إثيوبيا، الــذي يهدد 

ّ
الــســودان. لكن

بحجب كميات ضخمة عن دولتي املصب، مصر والسودان، 
يعّد  التي  مصر  خصوصًا  فيهما،  الحياة  مظاهر  وتجفيف 
نهر النيل شريان الحياة لها، محرٌك حاسم في تحقيق تقارب 

حقيقي بن القاهرة والخرطوم.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة األخيرة زادت معدالت 
الفقر بشكل ملحوظ ألسباب 

عدة، ليس آخرها تفشي كورونا 
وما أحدثته الجائحة من خسائر 
فادحة للجميع، دول، اقتصادات، 

أنشطة، مؤسسات، وأخيرا األفراد 
الذين كانوا أكبر املتضررين 
من الجائحة، بسبب األضرار 

املادية الكبيرة التي لحقت بهم 
جراء فقدان فرص العمل وزيادة 

البطالة وتراجع الدخول، وخسائر 
املؤسسات التي يعملون بها 

وكساد تجارتهم وتراجع مبيعات 
التجار واملزارعني منهم.

لكن معدل الفقر زاد بشكل أكبر 
مع انتهاج معظم حكومات دول 

املنطقة سياسة »نيوليبرالية« 
متوحشة وبتعليمات من صندوق 
النقد الدولي، فقد واكبت السياسة 

زيادات قياسية وغير مسبوقة 
لألسعار، بما فيها السلع الغذائية، 
وامتدت الزيادات إلى رغيف الخبر، 

سواء بزيادة سعره أو خفض 
وزنه، كما واكبها خفض كبير في 

الدعم املقدم لسلع أساسية، مثل 
الوقود من بنزين وسوالر وغاز 
طبيعي، ما ترتبت عليه زيادات 
في األسعار لم يعد لدى غالبية 

املواطنني القدرة على تحملها. كما 
زادت فواتير النفع العام من كهرباء 

ومياه ومواصالت واتصاالت 
بشكل قياسي، وواكبت كل ذلك 

زيادات غير مسبوقة في الرسوم 
والضرائب.

في ظل هذه األجواء الصعبة، تآكلت 
القدرة الشرائية للمواطن، وضعفت 

قدرته على تلبية احتياجاته 
األساسية من األسواق، وقاطع 
املاليني منهم املتاجر، ومع هذا 

التآكل، تدحرج املاليني من الطبقة 
الوسطى املستورة إلى الطبقة 

عدمة التي تواجه 
ً
الفقيرة، وربما امل

صعوبة في تدبير وجبة غذاء 
واحدة في اليوم، خذ مثال شريحة 

قاطني املناطق الريفية والباعة 
الجائلني والعمالة املنزلية والعمالة 

املوسمية والعاملني في قطاع البناء، 
والذين انقطعت دخولهم بسبب 

إجراءات حظر كورونا، ضف إليهم 
املزارعني واألرامل واملطلقات، بل 
ومعظم موظفي الحكومة، والذين 

تآكلت قيمة دخولهم بسبب 
تضخم األسعار وغالء املعيشة 

وضعف قيمة العملة. املاليني من 
هؤالء وغيرهم أغلقوا الباب على 

أنفسهم رغم صعوبة املعيشة وقلة 
ذات اليد، ولم يشكوا حالهم املادي 

الصعب ألحد، ال يسألون الناس 
إلحافا ومساعدة، لم يتسولوا، 

وربما منعتهم عزة نفسهم حتى 
من االقتراض والسلف، ولذا فإن 

الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من التعفف، هذه الفئة 

هي األحق باملساعدة من قبل 
امليسورين حاال، علينا البحث 
عنهم ملساعدتهم دون خدش 

حيائهم وتعريض سمعتهم للخطر 
والتجريح، دون ضوضاء تزعج 

 كرامتهم التي يحرصون 
على صونها، أو فضخهم 

وتصويرهم في اإلعالنات املنشورة 
في وسائل اإلعالم للدعاية للجهة 
املتبرعة، سواء كانت مؤسسة أو 

رجل أعمال.

يحسبهم 
الجاهل أغنياء 

من التعفف

Wednesday 14 April 2021
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اقتصاد

طرابلس ـ العربي الجديد

يــــقــــتــــرب اإلعــــــــــــالن عــــــن الـــتـــقـــريـــر 
املالية  املــراجــعــة  لعملية  النهائي 
الــدولــيــة ملــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي، 
بــعــد تــأكــيــد بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة لــلــدعــم في 
إبــريــل/ نيسان  ــه سُيستكمل خــالل 

ّ
أن ليبيا، 

الجاري، على أن يتضمن توصيات لتحسن 
النزاهة وتوحيد النظام املصرفي.

عن  كشفت  ليبيا  في  األممية  البعثة  وكانت 
أحـــــدث الـــتـــطـــورات حــــول عــمــلــيــات مــراجــعــة 
حــســابــات فــرعــي املـــصـــرف املـــركـــزي الــلــيــبــي، 
 
ّ
ــــى أن ــاء، مـــشـــيـــرة إلـ ــيـــضـ ــبـ فــــي طـــرابـــلـــس والـ
عملية  تأتي ضمن خطوات  املراجعة  عملية 
»توحيد املصرف املركزي وتعزيز املساءلة  لــ
والــشــفــافــيــة« فــي وقـــت تــســاءل مــراقــبــون عن 
انتهاك سرية  مــن  والخشية  اإلعـــالن  توقيت 
األرصــــــــــــدة وتـــســـيـــيـــس قــــضــــايــــا االقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي، وســـط مــخــاوف مــن تــالعــب أطـــراف 
بــاملــعــلــومــات لــصــالــح جــهــات مــعــيــنــة، مـــا قد 

يؤجج الصراع املالي مجّددًا.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه، يــــلــــفــــت أســـــــتـــــــاذ االقـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
بالجامعات الليبية، عبد السالم زيــدان، إلى 
 مهام توحيد املؤسسات السيادية ومنها 

ّ
أن

ــركـــزي، مــنــوطــة بــلــجــنــة مشتركة  املـــصـــرف املـ
بن مجلس النواب واملجلس األعلى للدولة، 
ــدال بــيــنــهــمــا حــتــى اآلن،  ــ ــــت مــحــل جـ ــا زالـ ومــ
املــركــزي من  : »هــل توحيد املصرف 

ً
متسائال

 تقريرها املنتظر سيساعد 
ّ
مهام البعثة أم أن

فـــي ذلــــك فـــقـــط؟«. ورغــــم إقـــــرار زيــــــدان، خــالل 
 طلب 

ّ
حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــــأن

فرضتها  خطوة  املصرف  حسابات  مراجعة 

عمان ـ زيد الدبيسية

يعتبر األردن في منأى عن التأثر باملتغيرات 
ــاع أســــعــــار الـــــــدوالر  ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ الــــتــــي تــــطــــرأ عـ
األمــيــركــي لــكــونــه يتبع نــظــام ســعــر الــصــرف 
الثابت مع الــدوالر منذ العام 1995 حيث تم 
تثبيت سعر صرف الدينار األردني عند 1.41 
دوالر. وأكد محافظ البنك املركزي زياد فريز، 
أن هذا النظام وفر الحماية الالزمة للسياسة 
النقدية في األردن وثبات سعر صرف الدينار 
وعدم تأثره باملتغيرات التي تطرأ على سعر 
صـــرف الــــدوالر والــعــمــالت األخــــرى. كــمــا أكــد 
أثبتت  كونها  السياسة  بهذه  األردن  تمسك 

عدنان عبد الرزاق

عـــاد الــحــديــث فــي ســوريــة عــن طـــرح مشغل 
ثــالــث لــلــخــلــيــوي، لــالســتــثــمــار، بــعــد دخـــول 
شركة »سيرتيل« عام 2001، ومن ثم شركة 
»أنـــفـــســـتـــكـــوم« لــلــمــشــغــل املــــصــــري نــجــيــب 
ســــاويــــرس، الـــــذي انــســحــب الحـــقـــًا لــتــحــول 
الشركة إلــى »إم تي إن« ومــن ثم إلــى »94«، 
وكان رامي مخلوف، ابن خال بشار األسد، 
الحجز  يتم  أن  قبل  أسهمها،  يتملك معظم 
على أمــوالــه، الــعــام املــاضــي. وتــضــع أسماء 
األسد، زوجة رئيس النظام السوري، يدها 
بسورية،  الخليوية  االتــصــاالت  قطاع  على 
السورية  العاصمة  مــن  مــصــادر  تــقــول  كما 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، وتـــســـعـــى  دمــــشــــق لـــــ
وكشف  الجديدة.  الشركة  على  لالستحواذ 
وزيـــر االتــصــاالت والــتــقــانــة بحكومة بشار 
ــاد الــخــطــيــب أن املـــشـــغـــل الــثــالــث  ــ ــد إيــ ــ األســ
لـــخـــدمـــات االتــــصــــاالت يــســتــعــد لــالنــطــالق، 
ــاري، مــــؤكــــدًا فــــي تــصــريــحــات  ــ ــجــ ــ الــــعــــام الــ
ــي الــثــالــث  ــدولــ صــحــافــيــة خــــالل املـــؤتـــمـــر الــ
للتحول الرقمي، الذي اختتم اعماله بدمشق 
املــاضــي، أن املشغل سيكون »وطنيا  األحــد 
بامتياز«، مبددًا ما قيل حول دخول شركة 
»MCI« اإليرانية كمستثمر للخليوي بعدما 

وقعت مع حكومة األسد، عام 2017، مشروع 
املشغل الثالث في سورية. وقال الخطيب إن 
املشغل الثالث سيكون قيمة مضافة لقطاع 
االتــصــاالت الــســوريــة، ويــزيــد فــي تنافسية 
هــــذا املــــجــــال، مـــا يـــرفـــع مـــن أداء الــخــدمــات 
 عن تعزيز شمولية شبكة 

ً
وسويتها، فضال

أراضــي  االتــصــاالت لتغطي نحو 99% مــن 
الـــبـــالد، وإتـــاحـــة خــدمــاتــهــا لــشــريــحــة أكــبــر 
مــــن املــــواطــــنــــن. ويــعــتــبــر مــــســــؤول ســــوري 
ســابــق، رفـــض ذكـــر اســمــه، أن طـــرح الــوزيــر 
بأن  التصريح »يستهدف بعث رسالة  هــذا 
الــراهــن للبالد،  الــوضــع  ســوريــة بخير، ألن 
بأكثر  بالتفكير  يسمح  ال  وشعبًا،  حكومة 
الــحــيــاة الــضــروريــة،  مــن تــأمــن مستلزمات 
من طعام ومشتقات نفطية، كما أن السوق 
أكسبت  والتي  املغرية بعام 2001  السورية 
كل  مليار دوالر  أكثر من  شركة »سيرتيل« 
عام، أصبحت اآلن »سوقا بائسة«، فالناس 
العيش  الكلمة يحتالون على طرق  بمعنى 
واالستمرار، ومن »الحماقة وليس املجازفة 
مــلــيــارات  باستثمار  يفكر  أن  رأســمــال  ألي 

الدوالرات في سورية حاليًا«.
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف املـــــســـــؤول، مـــتـــحـــدثـــا لــــ
الـــواقـــع املعيشي  قــفــزنــا عـــن  الـــجـــديـــد«: »إذا 
وتراجع القدرة الشرائية لنفكر فقط بتأمن 

الــدول  الثالث، ومــن هي  مستلزمات املشغل 
وتمد  العقوبات  ستكسر  التي  الشركات  أو 
املستثمر بالتجهيزات، فإن السؤال األهم: ما 
حاجة أسماء األسد للمشغل الثالث، بعدما 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى املــشــغــلــن )ســـيـــرتـــيـــل و94( 
فــي ســوريــة؟«. وكــانــت زوجـــة رئيس النظام 
الــــســــوري قـــد وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى شــركــتــي 
االتصاالت الخليوية بسورية، بعد مصادرة 
ــلــــوف، كـــمـــا وضــعــهــا  ــــن مــــخــ »ســــيــــرتــــيــــل« مـ
عزمي ميقاتي في واجهة استثمار 94، ألن 
الشريكن اللبنانين )طه ونجيب ميقاتي( 
املستبعد،  مــن  ولــيــس  ضئيلة،  نسبة  لهما 
بحسب مصادر سورية، إبعادهما باملطلق 
عن االستثمار، إذا اقتضت الضرورة. ويرى 
مستثمر سوري، رفض ذكر اسمه، أن رسالة 
وزيــر التقانة إيــاد الخطيب »موجهة إليران 
باملقام األول«، ألن طهران كانت مصممة على 
استثمار مصرف ومشغل خليوي بسورية، 
إذ تــم االتــفــاق فــي شهر فــبــرايــر/ شــبــاط من 
الــشــركــة اإليـــرانـــيـــة »ام سي  عـــام 2008، بـــن 
ــد،  ــ ــــاالت بــحــكــومــة األسـ ــــصـ آي« ووزيـــــــر االتـ
على دخــول الشركة االيرانية في نهاية عام 
2019 كــمــشــغــل ثـــالـــث لــلــخــلــيــوي بــســوريــة، 
بــحــجــم اســتــثــمــار يــصــل لــنــحــو 300 مليون 
دوالر، تحصل الحكومة السورية على جزء 

 
ً
التحتية، فضال الــبــنــى  تــأهــيــل  نتيجة  مــنــه 

عن حصة الدولة بــاألربــاح املتوقعة سنويًا 
ــة. ويــضــيــف  ــوريــ بــنــحــو 12 مــلــيــار لـــيـــرة ســ
املستثمر السوري أن جزءًا من الرسالة ربما 
يكون موجها لروسيا بهدف طمأنتها بعدم 
تمدد إيران. يذكر أن حافظ األسد كان يمانع 
دخول تقنيات االتصال، ولم تدخل سورية 
عالم االتصاالت الفضائية إال عام 2001، بعد 
وفـــاتـــه، حــيــث مــنــحــت مــؤســســة االتــصــاالت 
السورية شركة »سيرتيل«، اململوكة لرامي 
مخلوف، أول عقد استثمار على نظام »بي 
»أنفستكوم«،  تدخل شركة  أن  قبل  تــي«  أو 
الــتــي تــحــولــت بــعــد ســيــطــرة رامـــي مخلوف 
انــتــهــاء  وقــبــل   .»94« إلـــى  وشــركــائــه عليها 
حصرية الشركتن، املحددة بـ15 عاما وفق 
تــي«، تحولت »سيرتيل و94«  أو  عقد »بــي 
إلــــى شــركــتــن مــســاهــمــتــن فـــي نــهــايــة عــام 
2014، بعدما حسم مجلس الوزراء السوري 
األمــر وحــول شبكة االتــصــال الخليوية من 
مــلــكــيــة عـــامـــة، مـــع إدارة وتــشــغــيــل خـــاص، 
إلى عقود ملكية خاصة للقطاع، وتقليص 
حصة الدولة منذ عام 2015 إلى 50% وعام 
حصة  ذاك  بــعــد  لــتــســتــمــر   %30 إلــــى   2016
الدولة على 20%، ما فّوت مليارات الليرات 

السورية على خزينة الدولة.

حالة االنقسام السياسي ومحاولة استغالل 
ــبــــالد ملـــــــوارد الــنــفــط  أطـــــــراف الــــصــــراع فــــي الــ
والــتــالعــب بــاحــتــيــاطــيــات وودائـــــع املــصــرف، 
ــه يستنكر هــذه الخطوة مــن جانب آخــر، 

ّ
فــإن

والحسابات  األرصـــدة  ســريــة  تكشف  كونها 
ــم الـــصـــراع  الــلــيــبــيــة ألطـــــــراف خـــارجـــيـــة تـــدعـ
ألهداف ومصالح اقتصادية. ويوضح زيدان 
ها 

ّ
بأن املتحدة  األمــم  باتهام  تحفظه  أســبــاب 

أداة من أدوات تمرير سياسات وأهداف دول 
الــســالم فــي ليبيا  كــبــرى، ورعايتها ملــشــروع 
الشكوك. ويقول: »تجارب  العديد من  انتابه 
األمم املتحدة السابقة في مناطق الصراع في 
هــذا الشأن ال تبشر بخير، فغالبًا ما انتهى 
أدواتــهــا على  املتحدة بسيطرة  األمــم  تدخل 
املؤسسات املالية ألّي بلد تدخلت فيه، ومنها 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي«. 
ومــن بــن مــا يثير الريبة والــشــكــوك، بحسب 
ــار  املــــســ إدارة  ــة  ــقــ ــريــ طــ زيــــــــــــدان،  ــيــــف  تــــوصــ
 الــتــي 

ّ
االقــــتــــصــــادي كــــأحــــد مـــــســـــارات الــــحــــل

طرحتها البعثة األممية، ويقول: »حتى اآلن 
ُيـــعـــرف فــقــط املــمــثــلــون الــلــيــبــيــون والــشــركــاء 

أنــهــا األفــضــل بــالــنــســبــة لــالقــتــصــاد األردنــــي 
إضــافــة إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة الــديــنــار األردنــــي 
كوعاء ادخاري في الجهاز املصرفي وتعزيز 
العائد املالي عليه من خالل عمليات االدخار.

وقال رئيس جمعية الصرافن السابق، وممثل 
الــقــطــاع املــالــي فــي غــرفــة تــجــارة األردن، عالء 
الــذي  ديــرانــيــة، إن األردن ال يتأثر بــاالرتــفــاع 
يطرأ على أسعار الــدوالر وإنما يستفيد من 
ذلك من خالل انخفاض أسعار كافة الواردات، 
مــا يــؤدي إلــى تــراجــع فــي أســعــار السلع التي 
يتم استيرادها من الخارج وأسعار مدخالت 
ومــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج. وأضــــاف فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ارتــفــاع سعر الـــدوالر  لـــ
ونظرا لنظام سعر الصرف في األردن القائم 
ــالــــدوالر، يــــؤدي إلــــى انــخــفــاض  عــلــى ربــطــه بــ
ــــي تــحــســن  نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم واملــــســــاهــــمــــة فـ
األوضــــاع املعيشية مــن خــالل تــراجــع أسعار 
الــســلــع وخـــاصـــة الــتــمــويــنــيــة املـــســـتـــوردة من 
كانت  إذا  املنتجة محليا، خاصة  أو  الــخــارج 

تقوم على مدخالت إنتاج من الخارج.
الحكومية  العامة  وقالت دائــرة اإلحــصــاءات 
ــتـــوى الـــتـــراكـــمـــي، بـــلـــغ الـــرقـــم  إنـــــه عـــلـــى املـــسـ
الــــقــــيــــاســــي األســــــاســــــي ألســـــعـــــار املــســتــهــلــك 
للشهرين األولن من هذا العام 69.10 مقابل 
68.22 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 

ه منذ 
ّ
الدوليون في هذا املسار«، مشيرًا إلى أن

انــعــقــاد أولــــى جــلــســاتــه، فــي فــبــرايــر/ شباط 
2020، لم يعلن من جانب البعثة أو األطراف 
الليبية عن نتائج أّي من جلسات هذا املسار 
رغم انعقاد ثالث جلسات منها قبل أن يعلن 
عـــن تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل دولـــيـــة للمسار 
بعضوية عدد من الدول املتدخلة في البالد. 

ــاق  ــ ــوفـ ــ ــة الـ ــكــــومــ ــــس حــ ــيـ ــ ــًا لـــطـــلـــب رئـ ــ ــقــ ــ ووفــ
 الـــهـــدف من 

ّ
الـــســـابـــقـــة، فـــايـــز الــــســــراج، فـــــإن

املــوجــه ملجلس األمـــن بــشــأن مراجعة  طلبه 
حــســابــات فــرعــي الــبــنــك هــو »مــراجــعــة كافة 
املــصــروفــات وإيـــــرادات وتــعــامــالت مصرف 
لــيــبــيــا املــــركــــزي فــــي طـــرابـــلـــس، واملـــصـــرف 

ــه 
ّ
ــدان بــأن املـــركـــزي فــي الــبــيــضــاء«. يعلق زيــ

طــلــب يــمــكــن تــوفــيــره بـــاقـــتـــراح الــعــديــد من 
انــكــشــاف  دون  للحيلولة  الــبــديــلــة  الــحــلــول 
ســـريـــة األرصــــــــدة والـــحـــســـابـــات الــوطــنــيــة، 
 ديــوان املحاسبة، أعلى جهة 

ّ
مشيرًا إلى أن

رقابية في الدولة، كلفه مكتب النائب العام 
 
ّ
ببدء تدقيق حسابات فرعي املصرف »لكن
ها شرعية وقانونية توقفت 

ّ
الخطوة رغم أن

ــرت عــمــلــيــة مــراجــعــة  ــ بــشــكــل غــــامــــض«. ومــ
حسابات فرعي البنك املركزي بعدة عقبات، 
إلى  السراج طلبًا  منها ما أوضحه توجيه 
مــجــلــس األمــــــن، فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2018، 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة ملـــراجـــعـــة حــســابــات 
فرعي املصرف املركزي، على خلفية اكتساح 
املتقاعد خليفة حفتر، ملنطقة  الــلــواء  قــوات 
ــبــــالد، ومــــا تــاله  الـــهـــالل الــنــفــطــي، وســــط الــ
مـــن »تـــداعـــيـــات أوقـــفـــت تــصــديــر الــنــفــط من 
االقتصادية  الحالة  عــّرض  ما  املنطقة،  تلك 

واملالية في البالد لالنهيار«.
واقتصادية  مالية  أزمــات  من  ليبيا  وتعاني 
ــحـــروب والـــصـــراعـــات الــتــي  خــانــقــة بــســبــب الـ

انـــدلـــعـــت خـــــالل الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة. وأدى 
تدهور االقتصاد إلى انخفاض سعر الدينار 
الليبي في السوق الرسمية إلى 4.48 دنانير 
ــد مــقــابــل 1.4 ديـــنـــار ســابــقــًا،  ــلـــدوالر الـــواحـ لـ
املــوازيــة  الــســوق  فــي  بينما يتضاعف سعره 
)السوداء( وفق متعاملن في سوق الصرف.

ويــعــتــمــد االقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي عـــلـــى الــقــطــاع 
الــنــفــطــي اعــتــمــادًا كــلــيــًا فـــي تــســيــيــر الــنــشــاط 
 

ّ
االقتصادي، إذ تساهم صادراته في ما ال يقل
عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبالد، 
 إيراداته تساهم في تمويل ما يقارب 

ّ
كما أن

العامة، بحسب  اإليــــرادات  إجمالي  مــن   %90
بــيــانــات رســمــيــة. ويـــأمـــل الــلــيــبــيــون تحسن 
 الحكومة املوحدة ومساعي 

ّ
األوضاع في ظل

املالية  املركزي واملؤسسات  املصرف  توحيد 
واالقتصادية.

وكانت البعثة األممية، قالت في بيان أخيرًا، 
املتحدة لخدمات  األمـــم  عــقــدت ومكتب  ــهــا 

ّ
إن

املشاريع وشركة »ديلويت« الدولية، سلسلة 
اجــتــمــاعــات خـــالل الــفــتــرة املــمــتــدة بــن 2 و5 
ــــاري، مــــع مــمــثــلــن عــن  ــــجـ ــل/ نـــيـــســـان الـ ــريــ إبــ

ــدعــــي الـــعـــام  املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي ومـــكـــتـــب املــ
واملــصــرف املــركــزي بــفــرعــيــه. وتــهــدف عملية 
املراجعة املالية الدولية التي تجري لحسابات 
مصرف ليبيا املركزي إلى »استعادة النزاهة 
الليبي  املــالــي  النظام  فــي  والثقة  والشفافية 
وتهيئة الظروف املالئمة لتوحيد املؤسسات 
أوضحت  الــتــي  البعثة  وفــق  الليبية«  املالية 
ه منذ انطالق هذه العملية في أغسطس/ 

ّ
أن

بجمع  ــويـــت«  ــلـ »ديـ شـــركـــة  قـــامـــت   ،2020 آب 
املعلومات من فرعي املصرف املركزي الليبيـ  
وتم دمج هذه املعلومات في بيانات إضافية 
مــن مــصــادر رســمــيــة أخــــرى، والــتــحــقــق منها 
الحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع املصارف 

التجارية ذات الصلة.
ــة  ــركــ ــشــ و»ديــــــــلــــــــويــــــــت« الـــــــدولـــــــيـــــــة، هـــــــي الــ
االستشارية التي جرى اختيارها في عملية 
توالها مكتب األمم املتحدة إلدارة املشاريع 
ــل إجـــــــراء عــمــلــيــة املـــراجـــعـــة املــالــيــة  ــ مــــن أجـ
املركزي  ليبيا  مصرف  لحسابات  الدولية، 
فـــي طـــرابـــلـــس وبـــنـــغـــازي. وجــــــاءت عملية 
املركزي  ليبيا  مصرف  حسابات  مراجعات 
بناء على الطلب الذي تقدم به السراج، إلى 

مجلس األمن الدولي قبل أكثر من عام.
وفــــي مــنــتــصــف أغــســطــس/ آب املـــاضـــي أكــد 
ــن أعــــــالم املــجــتــمــع  بـــيـــان وقـــــع عــلــيــه 168 مــ
الليبي، منهم شخصيات سياسية وإعالمية 
ــــون، دعــمــهــم  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــاء ومـ وحـــقـــوقـــيـــة ونــــشــــطــ
ــلـــقـــيـــام بـــمـــراجـــعـــة  ــتــــحــــدة لـ ــود األمــــــــم املــ ــهــ جــ
دولـــيـــة لــحــســابــات املـــصـــرف، مــشــدديــن على 
اإلداري والــســيــاســي واملــالــي في  الــفــســاد   

ّ
أن

االقتصاد  بناء  عوائق  أهــم  من  ُيعتبر  ليبيا 
الليبي والــتــنــمــيــة، وأحـــد أبـــرز أســبــاب فشل 
 
ّ
ــز الــبــيــان عــلــى أن ــ مـــحـــاوالت اإلصــــــالح. وركـ
»مـــواجـــهـــة الــفــســاد يــجــب أن تـــكـــون مـــبـــادرة 
شعبية محلية، وأال تستغل ملحاولة تصفية 
حسابات سياسية ضيقة، هدفها في النهاية 
إجهاض عملية املراجعة أو تعطيلها«، داعيًا 
إلى إعالء الصوت للتصدي ملنظومة الفساد، 
ولــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى ثـــروة 
الليبين وضمان توزيعها بشكل عادل على 
كل الليبين في أنحاء ربوع البالد، وللحفاظ 

عليها ألجيال املستقبل.
املــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي، مــــــروان ذويــــب، 
بـــدء أعــمــال مــراجــعــة حسابات   

ّ
إلـــى أن يلفت 

الــبــنــك املــركــزي واإلعــــالن عــن قـــرب انتهائها 
ترافقا مع عدة خطوات أهمها إعالن محافظ 
الــحــبــري، عــن تقديم  البيضاء، علي  مــصــرف 
)الــبــرملــان( مطلع  الـــنـــواب  اســتــقــالــتــه ملجلس 
مــارس/ آذار املاضي. وتــســاءل: »إذا توافقت 
لجنة املناصب السيادية في مجلس النواب 
والدولة على تعين محافظ جديد للمصرف 
ــنـــظـــام املـــصـــرفـــي، فــمــا  ــيـــد الـ املــــركــــزي وتـــوحـ
مصير نتائج هذه املراجعة في قضايا كبرى 
البنك  الكبير في فرع  املالي  تتعلق بالفساد 
البيضاء  في طرابلس وقضايا تتصل بفرع 
مــنــهــا ســـرقـــة صــــــدام حــفــتــر نـــجـــل الـــجـــنـــرال 
املتقاعد خليفة حفتر مبالغ ضخمة من مقر 
املصرف في بنغازي، أكد تقرير خبراء األمم 
ها فاقت 

ّ
املتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2018 أن

)نــحــو 133 مليون  ليبي  ديــنــار  مــلــيــون   600
دوالر( وأكثر من 159 مليون يورو )نحو 190 

مليون دوالر(، وقرابة مليوني دوالر؟«. 
»مثل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ذويــب  يتحدث 

هــــذه الــنــتــائــج لــلــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــايــا 
ــاه اســـتـــثـــمـــارهـــا ســيــاســيــًا  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ تـــســـيـــر فـ
ضــد بــعــض األطـــــراف، تــحــديــدًا حفتر املتهم 
الــنــفــط بشكل غير  بــيــع  بتمويل حــروبــه مــن 
إيــداعــات كبيرة في  شرعي واالستيالء على 
بنوك شرقي ليبيا، ســواء مــن خــالل اقتحام 
مقار مصارف في بنغازي، أو التحايل على 

الفروع في البيضاء«.

 ارتفاعًا نسبته 1.28%. وقال الخبير 
ً
مسجال

»العربي الجديد«  االقتصادي حسام عايش، لـ
إن تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدوالر له 
إيجابيات بالنسبة لالقتصاد األردني بشكل 
ــــام وخــــاصــــة بــالــنــســبــة لــلــمــديــونــيــة حــيــث  عـ
تنخفض عـــادة قيمة الــديــن املــقــوم بــالــدوالر 
وتقل تكلفة الفوائد واألقساط املترتبة عليه.

األردن  فــي  النقدية  السياسة  أن  إلــى  ــار  وأشـ
تــســاهــم أيـــضـــا بــتــعــزيــز االحـــتـــيـــاطـــيـــات من 
الـــعـــمـــالت األجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي بـــلـــغـــت، بــحــســب 
بيانات البنك املركزي، حوالي 16 مليار دوالر 
مع نهاية العام املاضي وهو ما يكفي لتغطية 
الواردات من الخارج ألكثر من 9 أشهر. ووفقا 
للخبير االقتصادي فإن ارتفاع سعر الدوالر 
بــالــنــســبــة لـــــأردن، يــــؤدي أيــضــًا إلـــى خفض 
تــكــالــيــف الـــعـــالج والــــدراســــة والــســيــاحــة في 
الخارج بينما تزيد قيمة احتياطات املصرف 

املركزي وموجودات املصارف التجارية.
الدباس،  زيــاد  االقتصادي  الخبير  وتساءل 
هل حقق ربط سعر صرف الدينار بالدوالر 
ــــط؟ يـــســـتـــدعـــي األمــــر  ــربـ ــ الــــهــــدف مــــن هـــــذا الـ
مـــراجـــعـــة وتـــقـــويـــمـــًا مــــن لــجــنــة مــتــخــصــصــة 
ــل 10 ســنــن  ــة كــ ــ ــيـ ــ ومــــحــــايــــدة مــحــلــيــة ودولـ
بـــاعـــتـــبـــار أن مـــعـــدل ســـعـــر صـــــرف الـــديـــنـــار 
األردني في مقابل العمالت األخرى مهم جدًا 

الكلي  االقــتــصــاد  مــســتــوى  عــلــى  األردن  فـــي 
والسلبية  اإليجابية  اآلثـــار  تنوع  إلــى  نظرًا 
الــتــي تــتــرتــب عــلــى رفــعــه أو خــفــضــه، وذلـــك 
األجنبية  االستثمارات  تدفق  إلــى  بالنسبة 
املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة، وإلــــى االحــتــفــاظ 
بــالــديــنــار كــعــمــلــة ادخـــــار واســتــثــمــار، وإلـــى 
تــدفــق الــــواردات والـــصـــادرات. وقـــال: »ال شك 

في أن ربط سعر صرف الدينار بالدوالر كان 
ق مدخرات واستثمارات 

ّ
له دور مهم في تدف

ــلـــن فــــي دول  ــامـ ــعـ ــربـــن األردنــــــيــــــن الـ ــتـ ــغـ املـ
ــــن الــعــامــلــن  ــيـ ــ ــــى األردنـ الــخــلــيــج إضــــافــــة إلـ
املــرتــبــطــة عمالتها بسعر صــرف  الــــدول  فــي 
في  اإليجابية  تأثيراته  عــن  ناهيك  الـــدوالر، 

تدفق استثمارات الخليجين.

مخاوف من انتهاك سرية أرصدة المركزي  الليبي

عين أسماء األسد على »الخليوي الثالث«»الربط بالدوالر« يحمي الدينار األردني

قلق من اطالع جهات دولية على معلومات مهمة للقطاع المصرفي )فرانس برس(

استقرار 
سعر 
الصرف 
يساهم 
في 
التحكم 
بنسبة 
التضخم 
)فرانس 
برس(

ثارت مخاوف في ليبيا 
من انتهاك سرية أرصدة 
المصرف المركزي، مع 
قرب انتهاء المراجعة 

المالية الدولية لحسابات 
المصرف

تؤكد الحكومة 
األدرنية على استمرار ربط 
عملتها المحلية بالدوالر 
األميركي، بهدف توفير 
الحماية الالزمة للسياسة 
النقدية في البالد وثبات 

سعر الصرف

التحقيق في تصدير 
منتجات تونسية إلى 

االحتالل
تعهد وزير التجارة وتنمية 
الصادرات التونسي، محمد 

بوسعيد، بفتح تحقيق فوري 
للتحقق من صحة معلومات حول 

قيام بعض الشركات التونسية 
بتصدير منتجات محلية إلى دولة 
االحتالل اإلسرائيلي عبر فرنسا. 

جاء ذلك خالل جلسة مساءلة مساء 
أول من أمس، في البرملان التونسي 

لعدد من وزراء حكومة هشام 
املشيشي بثها التلفزيون الرسمي. 
وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية 
)38 مقعدا من أصل 217( نعمان 

العش خالل الجلسة سؤاال لبوسعيد 
عن »وجود معلومات تؤكد قيام 

بعض الشركات التونسية في 
مجال صناعة األغذية بتصدير 

منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني 
)إسرائيل( مرورا بفرنسا«. وقال 
بوسعيد: »ال معلومات لدى وزارة 

التجارة حاليا تثبت ما تقّدم به 
النائب من معطيات«، متعهدا »بفتح 
تحقيق فوري في هذا الخصوص«. 

وشدد على أنه في حال ثبوت 
صحة أي من تلك املعلومات، فإنه 

»ال يمكن التسامح مع ملف التطبيع 
االقتصادي مع الكيان الصهيوني«.

مصر تحتجز السفينة 
»إيفر غيفن« 

قال رئيس هيئة قناة السويس 
املصرية، أسامة ربيع، إنه سيتم 

إعالن نتائج التحقيقات التي تجرى 
بشأن السفينة الجانحة الخميس 

املقبل. أوضح ربيع في تصريحات 
إعالمية محلية مساء أول من أمس، 

أن السفينة موجودة في منطقة 
البحيرات القريبة من القناة )شمال 

شرق(، ولن تستكمل رحلتها إال 
إذا تم إنهاء ملف التعويضات. قال 
إن »الخسائر املبدئية قرابة مليار 
دوالر، لكن بعد حساب الخسارة 

بشكل رسمي قد يزيد املبلغ أو 
«، الفتا إلى أنه تجرى 

ً
يقل قليال

دراسة »منح السفن التي كانت 
عالقة في القناة وقت األزمة حوافز، 

بعد انتظارها أليام بسبب جنوح 
السفينة«. وأعلن ربيع مساء السبت 

املاضي أن السفينة ستبقى بمنطقة 
بحيرات اإلسماعيلية بالقناة لحني 

سداد التعويضات، مؤكدا أنه إذا »لم 
يتم دفع التعويضات وديا فسنذهب 
للقضاء والسفينة ستبقى في القناة 
حتى يجرى دفع التعويضات«. وفي 

سياق متصل، طالبت هيئة قناة 
السويس الشركة املالكة لسفينة 

الحاويات العمالقة إيفر غيفن، بدفع 
900 مليون دوالر تعويضًا. 

اللقاحات تسهم 
في تعافي االقتصاد 

البريطاني
شهد االقتصاد البريطاني نموًا بلغ 

0.4% في فبراير/ شباط، مقارنة 
بانخفاض حاد في شهر يناير/ 

كانون الثاني، حيث عزز االنتشار 
السريع للقاحات كوفيد-19 الثقة 
بالتعافي من الوباء. وأشار مكتب 

اإلحصاء الوطني، أمس الثالثاء، 
إلى أن زيادة بنسبة 1.3% في 

اإلنتاج الصناعي و1.6% في مجال 
اإلنشاءات كانت املحرك األساسي 

للنمو، في الوقت الذي ظلت فيه 
غالبية املتاجر غير األساسية مغلقة 

نتيجة تدابير اإلغالق املفروضة 
على مستوى البالد. واحتفلت 
إنكلترا بنهاية إغالقها الوطني 
الثالث أمس االثنني، بإعادة فتح 
الصاالت الرياضية وصالونات 

التجميل واملتاجر غير األساسية. 
كذلك فتحت الحانات واملطاعم 

أبوابها، لتقديم الخدمة في الهواء 
الطلق فقط. وقال هوارد آرتشر، إنه 
»بعد التحسن املتواضع في فبراير/ 
شباط، يبدو أن االقتصاد قد اتخذ 

خطوات مهمة إلى األمام خالل 
شهر مارس/ آذار، حيث استعدت 

الشركات الواثقة بشكل متزايد 
لالنفتاح الكبير لالقتصاد في 12 
إبريل/ نيسان، وتطلع املستهلكون 

إلى تحرير الطلب املقيد«.

أخبار مال وسياسة

سوريةأسواق

بروفايل

جاك ما
مصطفى قماس

عـــاد جـــاك مـــا، مــؤســس »عــلــي بــابــا« عــمــالق الــتــجــارة 
اإللــكــتــرونــيــة، إلـــى الــواجــهــة، فــقــد غـــادر قــائــمــة أغنى 
عشرين مليارديرًا في العالم التي كشفت عنها مجلة 
»فوربس« ولم يعد أغنى رجل في الصن. ذلك التراجع 
كــان متوقعًا ملــن راقــبــوا الــصــعــوبــات الــتــي يواجهها 
ـــه بعد يــوم واحـــد مــن نشر قائمة 

ّ
منذ أشــهــر. غير أن

»فــوربــس« الــتــي تــراجــع فيها جــاك مــا، ورد خبر من 
السلطات الصينية غرامة على  الصن، يفيد بفرض 
بــابــا« فــي حـــدود 2.78 مليار دوالر.  مجموعة »عــلــي 
اختفى وظــهــر. فبعدما غــاب عــن األضـــواء ملــدة ثالثة 
أشهر، ظهر أبرز أثرياء الصن ومؤسس »علي بابا« 
جاك ما، كي يوزع جوائز على مدّرسن متفوقن في 
منطقة ريفية. قبل ذلك، قررت السلطات املعنية، إلغاء 
 ،Ant Group أو تعليق عملية اإلدراج في البورصة، لـ
األول  الفاعل  تعتبر  التي  للمجموعة،  املالية  الـــذراع 
في العالم في األداء عبر اإلنترنت، وهو التعليق الذي 
جعل جاك ما، يخسر مليارات الدوالرات. ولم يتوقف 
ــِتــح تحقيق حـــول شبهة 

ُ
األمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ف

 
ّ
أن بابا«، علمًا  »علي  احتكارية يستهدف  ممارسات 
السلطات الصينية كانت أكدت على ضرورة تشديد 
الــرقــابــة مــن أجــل مكافحة االحــتــكــار والحيلولة دون 

»توسع الرأسمال«.
لـــقـــد عـــوقـــب جـــــاك مـــــا، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 56 عــامــًا 
واملتقاعد مــن رئــاســة »علي بــابــا« بعدما أدلــى بــرأي 
يــخــالــف مــا درج عليه رجـــال األعـــمـــال فــي بــلــده. فقد 
انــتــقــد فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، 
ه يقدم قروضًا 

ّ
النظام املصرفي الصيني، إذ اعتبر أن

مقابل رهــون، ما يعيق االبتكار. عّبر عن رأيــه خالل 
قــمــة نــظــمــت بــشــنــغــهــاي، حــضــرتــهــا نــخــبــة الــفــاعــلــن 
فـــي الـــعـــالـــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
الصيني، ورئيس الــوزراء البريطاني السابق طوني 
العاملية  التجارة  ملنظمة  السابق  العام  واملدير  بلير، 
ــلـــى جــــائــــزة نــــوبــــل فــي  ــز عـ ــائــ بـــاســـكـــال المـــــــي، والــــحــ
االقتصاد جوزيف ستيغليتز. يعتبر جون فرانسوا 
دوفور، مدير شركة استشارة متخصصة في الصن 

الصينية،  الرأسمالية  كواليس  حــول  كتاب  ومــؤلــف 
الــبــلــد الصيني،   املـــصـــارف فــي 

ّ
 جـــاك مـــا، أغــفــل أن

ّ
أن

تـــوزع الــقــروض بــأمــر مــن الــحــزب الشيوعي. يضيف 
الحزب  من  بتأطير  ظهرت  الصينية،  الرأسمالية   

ّ
أن

الشيوعي، إذ ال يمكن أن يقبل بظهور رجــال أعمال، 
ها 

ّ
يمكنهم أن يعيدوا النظر في قواعد اللعب التي سن

الحزب، الذي لديه مراقبون في الشركات واملصارف.
 مراقبون عن التذكير برجال أعمال ومسؤولن 

ّ
ال يكف

 أو حوكموا، في غالب 
ّ

في مصارف تراجعوا إلى الظل
الــحــزب يراقب   

ّ
أن الــفــســاد، مــا يعني  األحــيــان، بتهمة 

الشركات واملؤسسات املالية التي تتوفر على حضور 
استراتيجية،  بيانات  على  تتوفر  أو  وازن  اقتصادي 
حتى ال تظهر كأقطاب سلطة إلى جانب الحزب. وقد 
 الرئيس 

ّ
ذهبت صحيفة »وول ستريت جورنال« إلى أن

ــل شخصيًا مــن أجــل 
ّ

الــصــيــنــي، شــي جــن بــيــنــغ، تــدخ
املتنامي  التأثير  مــن  الــحــّد  يـــراد  إذ  مــا،  تحجيم جــاك 

ألشهر رجل أعمال في الصن.
فقد تمكن أستاذ اللغة اإلنكليزية واملترجم السابق، 
ـــه »عـــصـــامـــي« مـــن املــســاهــمــة في 

ّ
الـــــذي يـــوصـــف بـــأن

إدخال الصن في العصر الرقمي، إذ انطلق من شقة 
صغيرة، كي يؤسس مجموعة »علي بابا«، ويجسد 

نجاح »الرأسمالية الحمراء« عبر العالم.
 وســائــل اإلعـــالم الصينية عــن تقديم قصص 

ّ
لــم تكف

الــذي يتحّدر من  حــول بداياته في عالم األعــمــال، هو 
وسط فقير، فقد كان والده يواجه صعوبة في تأمن 
قوت أفــراد أسرته، وفشل جاك ما، في الحصول على 
أضحى  أن  إلى  مرتن،  )الثانوية(  البكالوريا  شهادة 
أســـتـــاذًا لــإنــكــلــيــزيــة ومــتــرجــمــًا، قــبــل أن يــقــتــرض 60 
تــه فكرة  ألـــف دوالر ويــؤســس »عــلــي بـــابـــا«. لــقــد جــاء
ــام بــهــا  ــ املـــغـــامـــرة فــــي عـــالـــم اإلنـــتـــرنـــت بـــعـــد زيـــــــارة قـ
للواليات املتحدة، فكان سّباقًا في تقديم خدمة األداء 
اإللكتروني النقال، وتوسع أكثر عبر منصة التجارة 
اإللكترونية التي أحدثها، كما جرى تكريس إنجازاته 
عامليًا، مع ولوج بورصة وول ستريت عام 2014، التي 
أتاحت له تحقيق 25 مليار دوالر. اإلنجاز نفسه حققه 
فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ، حيث أتــاحــت لــه، فــي العام 

املاضي، تحقيق 13 مليار دوالر.

قرب انتهاء البعثة 
األممية من عمليات 

مراجعة الحسابات

يبدو أّن جاك ما، مؤسس »علي بابا« يدفع 
ثمــن اصطدامــه بالســلطات الصينية، إذ 
يواجــه العديد مــن العوائق الســتكمال 
والمليارديــر  شــركته،  مســيرته وتطويــر 
الصينــي غــادر أخيرًا قائمة أغنى عشــرين 

مليارديرًا التي كشفت عنها »فوربس«

ملفات  الليبية  الحكومة  فتحت 
ــة بــهــدف  ــي ــارج ــخ االســتــثــمــارات ال
الحكومة  رئيس  ويسعى  حمايتها. 
معالجة  إلــى  الدبيبة  الحميد  عبد 
قضية األرصدة الليبية المجمدة في 
الخارج بالتنسيق مع لجنة العقوبات 
ترجع  والتي  األمن،  لمجلس  التابعة 
المجمدة  الليبية  األموال  قضية  لها 
من   ،2011 العام  منذ  أممي  بقرار 
بعد  فيها  الــتــصــرف  وقـــف  خـــالل 
وبلجيكا  بريطانيا  ــي  ف تعرضها 
عنها  ــة  ــراس ــح ال رفـــع  ــاوالت  ــح ــم ل

والتصرف بها لتعويض ديون ليبية.

حماية االستثمارات 
الخارجية

Wednesday 14 April 2021 Wednesday 14 April 2021
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واشنطن ـ العربي الجديد

الرئيس  إدارة  قلق  يتزايد  بينما 
ــــدن مــن  ــايـ ــ ــــف بـ ــــوزيـ األمــــيــــركــــي جـ
ــات »الــــــــيــــــــوان الــــرقــــمــــي«  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ تــ
الصيني على هيمنة الــدوالر والنظام املالي 
عملية  تسريع  فــي  وتــرغــب  العاملي  والنقدي 
ــات فــي  ــ إصــــــــدار« الــــــــدوالر الـــرقـــمـــي« الــــــذي بـ
مراحل متقدمة من حيث التصميم ومشاريع 
الــتــجــارب عــلــى اســتــخــدامــاتــه، وينتظر فقط 
ــن الـــكـــونـــغـــرس، تــرتــفــع  ــر مــ الــــضــــوء األخــــضــ
مخاوف شركات »وول ستريت« من »الدوالر 
التي  املالية  الرقمي« على عمليات الوساطة 

تجني من ورائها األرباح الضخمة. 
ومـــــــن املـــــؤكـــــد أن الــــــــــــدوالر الــــرقــــمــــي والـــــــذي 
يحمل اســـم »فــيــد كـــويـــن«، قــيــاســًا عــلــى عملة 
جوهرية  تغييرات  إلــى  سيقود  »بيتكوين«، 
فـــي تـــجـــارة الــخــدمــات املــالــيــة، خــاصــة أعــمــال 

ــات االئــــتــــمــــان  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ املـــــــصـــــــارف وشـــــــركـــــــات بـ
والحواالت املالية التي تعتمد ربحيتها على 
الرسوم املالية وفروقات الفائدة على الدوالر 
الــدوالر  العمالء، ألن  مــن  التي تحصل عليها 

الـــرقـــمـــي، وبــبــســاطــة شـــديـــدة، ال يــحــتــاج إلــى 
ــدوالر الـــعـــادي الــــذي يــمــر عبر  ــ وســيــط مــثــل الـ
حتى  القروض  ومؤسسات  التجارية  البنوك 
يــصــل لــلــمــســتــهــلــك، إذ إن الــتــســويــات املــالــيــة 
للدوالرات الرقمية تتم مباشرة بن املستهلك 
والبنك املركزي. ويقوم نظام العمالت الرقمية 
على الــربــط املــبــاشــر بــن االحــتــيــاط الــفــدرالــي 
املركزي رموزا  البنك  واملستهلك، حيث يمنح 
ــفـــورة فــــي مــحــفــظــة إلــيــكــتــرونــيــة  رقـــمـــيـــة مـــحـ

تسمح للمستهلك باستخدامها.
ــاوف فــــي واشـــنـــطـــن  ــ ــخـ ــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن املـ
ــــن قـــبـــل رجـــــــــاالت الــــســــيــــاســــة، فــــــإن رئـــيـــس  مـ
املركزي  البنك   « الفدرالي،  مجلس االحتياط 
األمــــيــــركــــي«  جـــيـــروم بــــــاول، يــــرى بـــضـــرورة 
عدم التسرع في إصــدار الــدوالر الرقمي قبل 

دراسة جميع الجوانب جيدًا. 
وقال يوم االثنن في لقاء تلفزيوني، »يجب 
الــرقــمــيــة بالشكل  الــعــمــلــة  نــصــدر  عــلــيــنــا أن 
الصحيح وهـــذا مــا نعمل عــلــيــه«.  وفــي ذات 
ــاول فـــي مــؤتــمــر  ــ ــيـــروم بـ ــــح جـ الــــشــــأن، وأوضــ
الــذي عقد في سويسرا قبل  البنوك املركزية 
أسبوعن، ضرورة استخدام الدوالر الرقمي 
النقدية والنقود األخرى.  إلى جانب األوراق 
الدولية، اتفق  وحسب نشرة بنك التسويات 
»بندسبانك«،  األملاني  املركزي  البنك  رئيس 
غينز ويــدمــان على ضـــرورة تبنى نظام من 

مستوين، أحدهما رقمي واآلخر تقليدي. 
ــراه بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة  ــ وفــــي مــســح أجــ
ــإن نــحــو  ــ مــنــتــصــف مـــــــارس/ آذار املــــاضــــي، فـ

تحدي 
الدوالر الرقمي

مخاوف من 
التعامل بالدوالر 

الرقمي في 
المصارف 

)Getty( األميركية

تتخوف المصارف األميركية وشركات بطاقات االئتمان والحواالت المالية 
من إصدار الدوالر الرقمي، إذ إن النظام الرقمي سيعني نهاية وساطة 

هذه المؤسسات بين البنك المركزي والمستهلك

العملة الرقمية ستخفض 
كلفة العمليات المالية 
وتحاصر الجرائم المالية

صادرات الفواكه والخضر 
نمت بنسبة 22% في الربع 

األول من 2021

بكين تركز على توازن 
بين الصادرات والواردات 
وعدم إغضاب واشنطن

المصارف األميركية 
ومؤسسات الخدمات 

المالية تخشى 
»فيد كوين«

)Getty( الصادرات التركية تستفيد في تنافسيتها من رخص العملة)Getty( عامل يراقب ناقلة تجارية لتصدير البضائع الصينية

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــــاوف الـــنـــقـــديـــة الــتــي  ــــخـ ــن املـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بــســبــب 
تــدهــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة، فـــإن الــشــركــات 
الليرة  تــراجــع  جيد  بشكل  تــوظــف  التركية 
الــصــادرات  تنافسية  زيـــادة  عبر  لصالحها 
فـــي األســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة. وتــجــعــل الــلــيــرة 
املــنــخــفــضــة الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة رخــيــصــة 
مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســتــهــا فـــي أوروبــــــــا. وربــمــا 
تساهم الليرة املنخفضة في جذب السياح 

األوروبين لتركيا خالل الصيف املقبل. 
وفـــي آخـــر بــيــانــات رســمــيــة، ســجــلــت تركيا 
زيــــادة فــي مــؤشــر اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي على 
أساس سنوي خالل فبراير/ شباط املاضي 
الثاني  املــركــز  فــي  لتحل  باملئة،   8.8 بنسبة 

بعد الصن بن دول مجموعة العشرين. 
جـــاء ذلـــك فـــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر نشرها 
وزيـــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــركــي 
مصطفى ورانــــك، أمــس الــثــالثــاء، قــّيــم فيها 
بــيــانــات مــؤشــر اإلنــتــاج الــصــنــاعــي التركي 
في فبراير/ شباط، وشــدد خاللها على أن 
االتــجــاه املتزايد فــي اإلنــتــاج الصناعي في 
تركيا مستمر رغم االضطرابات في سالسل 

التوريد العاملية.
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــنــت هــيــئــة اإلحــصــاء 
الــتــركــيــة ارتــفــاع مــؤشــر اإلنــتــاج الصناعي 
خــــالل فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط بــنــســبــة 0.1 بــاملــئــة 
على أساس شهري و8.8 باملئة على أساس 

لندن ـ العربي الجديد

ــائـــض املــــيــــزان الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي  ــفــــع فـ ارتــ
ــرات أو 691 بــاملــئــة عــلــى أســـاس  ــ بــنــحــو 6 مـ
ســنــوي، خـــالل الــربــع األول مــن الــعــام 2021، 
ــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  وســــط تــحــســن وتـــيـــرة الـ
الصينية  الــجــمــارك  لــلــبــالد. وقــالــت مصلحة 
في بيانات، أمس الثالثاء، إن فائض امليزان 
)الفرق بن قيمة الصادرات  للبالد  التجاري 
والــواردات(، سجل 759.3 مليار يوان )110.5 
مــن 2021،  األول  الــربــع  فــي  مــلــيــارات دوالر( 
مــلــيــار   13.9( يـــــوان  مــلــيــار  مـــن 96  صـــعـــودًا 
دوالر( عــلــى أســـاس ســنــوي. وتــعــمــل الصن 
على زيــادة تجارتها الخارجية عبر تسهيل 
ــاريــــة وعـــمـــلـــيـــات  ــتــــجــ ــتــــســــويــــات الــ خــــدمــــة الــ
املــقــايــضــة الــتــي ال تــمــر عــبــر الـــــدوالر. ويــأتــي 
ــتـــجـــاري، مــدفــوعــًا  تــحــســن فـــائـــض املــــيــــزان الـ
بــعــودة مــســار الــتــعــافــي لــلــتــجــارة الخارجية 
الصينية خالل العام الجاري، بعد تضررها 

تفشي جائحة  بفعل  2020؛  األول  الــربــع  فــي 
كــورونــا. وفــي الــربــع األول املــاضــي، صعدت 
قيمة الصادرات الصينية بنسبة 38.7 باملئة 
إلـــى 4.619 تريليونات  أســـاس ســنــوي  عــلــى 
املـــقـــابـــل،  فــــي  دوالر(.  مـــلـــيـــار   669.4( يــــــوان 
صعدت قيمة الــواردات الصينية من الخارج 
بنسبة 19.3 باملئة خالل الربع األول املاضي، 
تريليونات   3.84 إلـــى  ســنــوي،  أســــاس  عــلــى 

يوان )558.2 مليار دوالر(. 
ــدة  ــديــ ــجــ ــــن الــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
»شـــيـــنـــخـــوا«، عـــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم مصلحة 

الــجــمــارك، لــي كـــوي ويـــن، قــولــه الــثــالثــاء، إن 
الـــزيـــادة فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة، تــعــود إلــى 
الوباء  من  الوقاية  في  املستمر  الصن  تقدم 
والسيطرة عليه، وكذلك التنمية االقتصادية. 
دول  رابطة  أن  الجمركية  البيانات  وأظهرت 
جنوب شرق آسيا ظلت أكبر شريك تجاري 
للصن خالل الفترة، يليها االتحاد األوروبي 

ثم الواليات املتحدة.
وخــلــصــت حــســابــات أجــرتــهــا وكــالــة رويــتــرز 
اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية يوم 
التجاري مع  أن فائض الصن  إلــى  الثالثاء، 
الواليات املتحدة بلغ 21.37 مليار دوالر في 
مارس/آذار انخفاضا من 23.01 مليار دوالر 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط. كـــان الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــال الــشــهــر املــاضــي إن بــــالده ال  جــو بــايــدن قـ
إلــى مواجهة مع الصن فيما يتعلق  تسعى 
ــــث نــظــيــره  ــــول الــــتــــجــــارة، وحـ بـــالـــخـــالفـــات حـ
الــصــيــنــي عــلــى االلـــتـــزام بــالــقــواعــد الــدولــيــة. 
ذكــرت  قــد  الصينية  الــتــجــارة  وزارة  وكــانــت 
لتحقيق  الصن ستبذل قصارى جهدها  أن 
االســتــقــرار فــي الــــــواردات والـــصـــادرات حيث 
ــزال تـــجـــارتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة تــــواجــــه عـــدم  ــ ال تــ
استقرار وعدم يقن. وخالل مؤتمر صحافي، 
قــاو فنغ:  التجارة  املتحدث باسم وزارة  قــال 
إلـــى جــانــب مــخــاطــر )كـــوفـــيـــد-19(، وســالســل 
املــســتــقــرة، واألوضـــاع  العاملية غير  الــتــوريــد 
الصغيرة  الكيانات  تواجه  املعقدة،  الدولية 
تحديات مثل ارتفاع أسعار الشحن البحري، 
وارتفاع أسعار املواد الخام، ونقص العمالة. 
وأضاف املتحدث أن وزارة التجارة ستراقب 
الوضع عن كثب وستحافظ على سياساتها 
ــتـــدامـــة. وســتــعــمــل  مــتــســقــة ومـــســـتـــقـــرة ومـــسـ
التجارية  الــســيــاســات  تحسن  على  الــــوزارة 
لــلــبــالد ومــواصــلــة دعـــم الــشــركــات مـــن خــالل 
وقالت  الــكــفــاءة.  وتحسن  تكاليفها  خفض 
وزارة الــتــجــارة إنــهــا ســتــتــعــاون بــنــشــاط مع 
املــنــتــجــات  ــادة واردات  ــزيـ لـ املــعــنــيــة  الــــدوائــــر 

والخدمات عالية الجودة.

اإلنتاج  أن  التركي  الوزير  سنوي. وأضــاف 
الصناعي في تركيا زاد في فبراير/ شباط 
املاضي بنسبة 8.8 باملئة مقارنة مع الفترة 
نفسها من العام املاضي، لتكون بذلك إحدى 
الــدول األكثر ارتفاعًا في اإلنتاج الصناعي 

السنوي بن دول مجموعة العشرين. 
وأشار إلى أن األداء املتزايد في اإلنتاج جعل 
تركيا تحتل املرتبة الثانية بعد الصن في 
اإلنتاج  أن  إلــى  العشرين. ويشار  مجموعة 
بنسبة  زاد  الجنوبية  كوريا  في  الصناعي 
0.9 باملئة على أساس سنوي، فيما تراجع 
في اليابان بنسبة 2.6 باملئة، وبنسبة 3.6 
الــواليــات  فــي  باملئة  الهند، و4.2  فــي  باملئة 

املتحدة، و6.4 باملئة في أملانيا.
ــدد، كـــشـــف رئــــيــــس اتـــحـــاد  ــ ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
املـــصـــدريـــن األتــــــــراك إســـمـــاعـــيـــل غـــولـــي عــن 
ارتفاع صادرات تركيا رغم تأثيرات فيروس 
ــارة  ــجـ ــتـ ــة الـ ــركــ ــلـــى حــ ــة عـ ــبـ ــالـ ــسـ كـــــورونـــــا الـ
العاملية، بعدما بلغت خالل الربع األول من 
العام الجاري 50.023 مليار دوالر، لتسجل 

زيادة بنسبة %17.2.
ــيـــع عـــالقـــاتـــهـــا  ــلـــى تـــوسـ ــا عـ ــيـ ــركـ ــمـــل تـ ــعـ وتـ
التجارية والتوسع في إنتاج الغاز والنفط، 
وتـــدريـــجـــيـــًا تــقــلــيــل فــــاتــــورة الــــوقــــود الــتــي 
تضغط على االحــتــيــاطــات األجــنــبــيــة. وفي 
ــوارد  ــ ــر الـــطـــاقـــة واملــ ــ ــذا الــــشــــأن، أعـــلـــن وزيـ هــ
الــتــركــي فــاتــح دونـــمـــاز عــن قــرار  الطبيعية 
الغاز  مجال  فــي  ليبيا  مــع  التعاون  تطوير 
ــاز، فــي  ــ ــمــ ــ ــفــــط. وأفــــــــاد دونــ ــنــ الـــطـــبـــيـــعـــي والــ

ــنـــن، بــأنــه  تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر« يـــوم اإلثـ
اجــتــمــع مـــع وزيــــر الــنــفــط والـــغـــاز بحكومة 
الوحدة الوطنية الليبية محمد أحمد عون 
في أنقرة. وأضاف »قررنا تطوير تعاوننا، 
وخاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي«.

ــادرات الــفــواكــه  ــ ــ ــك، ســجــل قـــطـــاع صـ ــ إلــــى ذلـ
والخضروات التركي نموًا بنسبة 22 باملئة 
خالل الربع األول من العام الجاري، مقارنة 
مع الفترة نفسها من 2020، ليحقق عائدات 

بقيمة 774.5 مليون دوالر. 
وبحسب بيان لرئيس مجلس إدارة االتحاد 
التركي ملصدري الخضار والفواكه الطازجة 
بمنطقة البحر املتوسط نجدت سن، أمس 
الــخــضــار  فــقــد »زادت صـــــــادرات  الـــثـــالثـــاء، 
والفواكه الطازجة في تركيا في الربع األول 
من العام الجاري بنسبة 22 باملئة، مقارنة 
مع الفترة نفسها من 2020، محققة عائدات 

بقيمة 774.5 مليون دوالر«.
وأضــــاف أن روســيــا تــصــدرت قــائــمــة الـــدول 
املستوردة بواقع 228.9 مليون دوالر، يليها 
الـــعـــراق بـــــ76 مــلــيــونــا، ثـــم رومـــانـــيـــا بـــــ69.2 
مــلــيــونــا. وأشـــــار إلــــى أن ســـوريـــة تــصــدرت 
قــائــمــة الـــــدول املـــســـتـــوردة مـــن حــيــث نسبة 
الـــزيـــادة مــقــارنــة مــع الــعــام املـــاضـــي، والــتــي 
بلغت 364 باملئة، بقيمة 22.7 مليون دوالر، 
تــلــتــهــا لــيــبــيــا بــنــســبــة 156 بــاملــئــة بــقــيــمــة 6 
مالين دوالر، ثم النمسا بـ112 باملئة بقيمة 

7.3 مالين دوالر.
أمــا فــي روســيــا، فبلغت نسبة الــزيــادة عن 
بــاملــئــة  ــة، و90  ــئــ املــ فــــي  املــــاضــــي 14  ــام  ــعــ الــ
لــلــعــراق، و17 بــاملــئــة لــرومــانــيــا. وســاهــمــت 
ــام املـــاضـــي  ــعــ ــة فــــي الــ ــيــ ــزراعــ ــادرات الــ ــ ــــصــ الــ
بأكثر من 20 مليار دوالر من إجمالي قيمة 

الصادرات. 
وتتركز اآلمال هذا العام على الزراعة بأكثر 
ــن ذلــــــك، خـــاصـــة بـــعـــد تـــوســـيـــع األســــــواق  مــ
التركية في املنطقة العربية وأفريقيا وسط 

االتفاقات التجارية القائمة على املقايضة.

فائض التجارة الصيني يتضاعف ارتفاع قياسي بمؤشر اإلنتاج الصناعي بتركيا

الـــعـــاملـــيـــة غــيــر  املــــركــــزيــــة  ــنــــوك  ــبــ الــ ــن  ــ 25% مـ
مــؤهــلــة إلصــــــدار عـــمـــالت رقــمــيــة أو الــتــحــول 
للنظام النقدي الرقمي، وهذه البنوك تحتاج 
الســـتـــخـــدام الــــــدوالر فـــي نــظــمــهــا لــلــتــســويــات. 
الــيــوان  الــــدوالر ليس مثل  أن  ويـــرى محللون 
أهميتها  تتضاءل  التي  األخـــرى  العمالت  أو 

أمــيــركــا، بـــدأت شــركــات »وول ســتــريــت« التي 
تــتــشــكــل مــعــظــمــهــا مــــن املــــصــــارف الــتــجــاريــة 
وشركات الوساطة وبطاقات االئتمان، تشعر 
بالقلق الشديد مع تقدم النقاش بشأن تغيير 
ــيـــركـــي مـــن » الــتــقــلــيــدي  الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي األمـ
إلـــى الــديــجــتــال«، ألن الـــــدوالر الــرقــمــي يعني 

التجارية واملالية،  التسويات  من حيث حجم 
فإن الدوالر عملة احتياط دولية، تسيطر على 
حــصــة تـــفـــوق 59% مـــن إجــمــالــي احــتــيــاطــات 
البنوك املركزية. وبالتالي فإن تحويله الكامل 
النظام  فــي  ارتــبــاكــا  سيحدث  الرقمي  للنظام 
الــنــقــدي الــعــاملــي.  على الصعيد الــداخــلــي في 

وجـــود ربـــط مــبــاشــر بــن االحــتــيــاط الــفــدرالــي 
ــتـــيـــاط رمــــوزا  واملــســتــهــلــك، حــيــث يــمــنــح االحـ
رقمية محفورة في محفظة إليكترونية يقوم 
املــســتــهــلــك بــاســتــخــدامــهــا، شــبــيــهــة بــنــظــام » 
وغير  امانًا  أكثر  ولكنها  بيتكوين«.  محفظة 
مكلفة إطالقًا مثلما هو الحال بالنسبة لعملة 

أن  بيتكوين. والحظت صحيفة وول ستريت 
املصارف وشركات الخدمات املالية تستخدم 
شـــركـــات الــلــوبــي إلقـــنـــاع أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
الرقمي«.  الـــدوالر   « لصالح  التصويت  بــعــدم 
االحتياط  مصرف  فــإن  العملية،  الناحية  مــن 
الــــفــــدرالــــي يـــســـتـــخـــدم الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة مــع 
معها  حسابات  لــديــه  الــتــي  التجارية  البنوك 
بإقراض هذه  البنوك  تقوم  منذ سنوات، كما 
الــــــــدوالرات رقــمــيــًا لــزبــائــنــهــا دون اســتــخــدام 
كوسيط  البنوك  هــذه  يستخدم  ولكنه  النقد. 
بــيــنــه وبــــن املــــواطــــن أمــــا فـــي حــــال » الــعــمــلــة 
الرقمية« فإنه لن يحتاج إلى هذه البنوك في 

الوساطة مع املستهلك.  
عــلــى صعيد فــوائــد الــعــمــالت الــرقــمــيــة، يــرى 
محللون في تعليقات نشرتها » فاينانشيال 
تــايــمــز«، أن الــــدوالر الــرقــمــي سيخفض كلفة 
الحواالت املالية وزيادة سرعة إرسال األموال 
بــــن األطــــــــراف املـــتـــعـــاقـــدة وتـــســـويـــة فــواتــيــر 
أن  محللون  يــرى  وبالتالي  لحظيًا.  التجارة 
العمالت الرقمية سترفع من كفاءة السياسة 
ــزيـــة وتــمــنــحــهــا  الــنــقــديــة لــــدى الـــبـــنـــوك املـــركـ
بسبب  النقدية  الكتلة  إدارة  على  أكبر  قــدرة 
سرعة الحصول على البيانات املالية وأوجه 
الــرقــمــيــة تتيح  الـــعـــمـــالت  الــــصــــرف. كــمــا أن 
مــنــصــة لــتــســويــة الـــحـــســـابـــات دون مــخــاطــر 
تذكر مقارنة بمنصات التسويات التقليدية، 

وبالتالي تخفض كلفة التجارة بن الدول. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــجـــريـــمـــة املـــنـــظـــمـــة، يــتــوقــع 
ــمـــي« ســيــخــفــض  ــرقـ ــراء، أن » الــــــــدوالر الـ ــبــ خــ
الكاش«  »استخدم  إن  حيث  املالية،  الجرائم 
مراكمة  تدريجيًا  وتتراجع  عمليًا  سينتهي 
أمـــوال الجريمة خــارج املــصــارف. وتستخدم 
ــدرات والـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة  ــ ــخــ ــ عـــصـــابـــات املــ
مثل  الــكــبــيــرة  الــفــئــات  ذات  الــنــقــديــة  األوراق 
املائة دوالر أميركي واأللــف فرنك سويسري 
فــي إخــفــاء حصيلة مبيعات  يـــورو  ـــ 500  والـ
الشرعية، وبالتالي  املــخــدرات واألمـــوال غير 
فـــإن الـــــدوالر الــرقــمــي األكـــثـــر اســتــخــدامــًا في 

العالم سيحاصر أموال الجريمة. 
والحــظ البنك املركزي األملاني، أن هنالك 12 
ــارك أملــانــي لــم تــصــل للبنك املــركــزي  مــلــيــار مـ
حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام املـــاضـــي، عــلــى الــرغــم 
مــن مـــرور 18 عــامــًا على الــتــحــول مــن العملة 
األملانية إلــى الــيــورو. وهــو مــا يثير الشكوك 
حــول وجـــود هــذه األمــــوال بــحــوزة عصابات 
الـــجـــرائـــم املــنــظــمــة. ويـــقـــدم املـــركـــزي األملــانــي 
»بــنــدســبــانــك«عــلــى تــحــويــل املــــــارك األملـــانـــي 

القديم بـ1.96 يورو.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة في مارس/آذار بأسرع 
وتيرة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام، وزاد التضخم األساسي 
فتح  فيه  يعاد  الذي  الوقت  في 
االقتصادية  األنشطة  من  المزيد 
ــتــطــعــيــمــات  ــد ال ــ ــزاي ــ ــل ت ــض ــف ب
ــلــقــاحــات والــتــحــفــيــز الــمــالــي  ــال ب
الضخم. وقالت وزارة العمل أمس 
مؤشر  إن  ــرز،  ــت روي وفــق  الثالثاء 
أسعار المستهلكين قفز 0.6% في 
زيادة  أكبر  وهي  الماضي،  الشهر 
وذلك   ،2012 أغسطس/آب  منذ 

بعد صعوده 0.4% في فبراير.

ارتفاع أسعار السلع

تقرير

اإلنتاج الصناعي يواصل 
االرتفاع في تركيا رغم 
الضغوط التي تتعرض 
لها الليرة من المصارف 

الغربية وتداعيات كورونا
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رؤية

شريف عثمان

مع توسع الواليات املتحدة في توفير لقاح الوقاية من فيروس 
كوفيد-19، وتوفير األموال للحكومات املحلية لإلسراع بتوفير 
الجرعات املطلوبة ملواطنيهم، قادت أسهم شركات التكنولوجيا 
الكبرى مؤشري داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 إلنهاء 
تــعــامــالت األســـبـــوع املــاضــي عــنــد مــســتــويــات قــيــاســيــة جــديــدة، 
اإلســـراع بعودة  مــن  الــخــطــوات تحقيقه  لتلك  بما يمكن   

ً
تــفــاؤال

الــنــشــاط ألغــلــب قــطــاعــات االقــتــصــاد األمــيــركــي. وبــعــد تحقيقه 
ارتــفــاعــًا لــثــالــث أســبــوع عــلــى الــتــوالــي لــلــمــرة األولــــى مــنــذ شهر 
أند  املاضي، حقق مؤشر إس  العام  األول من  أكتوبر/ تشرين 
أكبر مكاسب أسبوعية  بي 500 مكاسب بنسبة 2.7%، تمثل 
عند  الجمعة  يوم  تعامالت  لينهي  املاضي،  فبراير/ شباط  منذ 
القياسي  املستوى  وهو  تاريخه،  في  إليه  أعلى مستوى وصل 
رقم 20 الذي يتم تسجيله منذ بداية العام الحالي، الذي لم يشهد 
أكثر من سبعني يوم عمل. وعلى النهج نفسه سار مؤشر داو 
جونز الصناعي، الذي أنهى تعامالت اليوم واألسبوع عند أعلى 
اآلخــر، مدعومًا كسابقه بتصريحات  تاريخه هو  مستوى في 
صــادرة عن صندوق النقد الــدولــي، والتي أشــارت إلــى توقعات 
بنمو االقتصاد العاملي هذا العام بمعدل 6%، يمثل أسرع معدل 
للنمو الــعــاملــي خـــالل الــعــقــود األربــعــة األخــيــرة عــلــى األقــــل. ولــن 
يتحقق هذا املعدل املرتفع، وفقًا لتوقعات صندوق النقد والبنك 
الــدولــيــني، إال بنمو االقــتــصــاد األمــيــركــي، االقــتــصــاد األكــبــر في 
العالم حتى اآلن، بمعدل يتجاوز 6.3%، وهو ما سيكون، حال 
تحققه، واحدة من الحاالت القليلة التي نما فيها االقتصاد بهذه 

السرعة منذ منتصف القرن املاضي.
وتزامنًا مع انتعاش البورصة األميركية، أصدر بنك أوف أميركا 
تــقــريــرًا أكـــد فــيــه أن الــشــهــور الــخــمــســة األخـــيـــرة شــهــدت تدفقًا 
أكثر  األسهم  في  االستثمار  في صناديق  املستثمرين  ألمــوال 
لــهــا، وهــو مــا لعب  السابقة  االثــنــا عشر  الــســنــوات  مما شهدته 
الدور األكبر في ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 26% خالل 
فــي صناديق  تدفقات  الخمسة  الشهور  الــفــتــرة. وشــهــدت  هــذه 
 570 من  تقترب  بقيمة  العاملية  األسهم  أســواق  في  االستثمار 
أكثر من 452  األســـواق نفسها  لم تجتذب  بينما  مليار دوالر، 
الشهور.  لتلك  السابقة  سنة  عشر  االثــنــي  خــالل  دوالر  مليار 
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الربع األول من العام الحالي شهد 
 بالربع السابق 

ً
ارتفاعًا في حجم التداوالت بنسبة 40% مقارنة

األقل  القطاعات  املستثمرون نحو شــراء أسهم  اندفع  لــه، حيث 
 في انتعاش أسعارها مع اقتراب االقتصاد 

ً
أداًء في 2020، أمال

تعبر  وال  الجديد.  الــعــام  خــالل  نشاطه  استعادة  مــن  األميركي 
التدفقات الداخلة إلــى ســوق األســهــم إال عــن شــيء واحـــٍد، وهو 
عـــودة الثقة فــي اســتــعــادة االقــتــصــادات الــكــبــرى، وعــلــى رأسها 

االقتصاد األميركي، االنتعاش.
أسواق  انفصال  املحللون عن  فيها  وبعد شهور طويلة تحدث 
األسهم عن االقتصاد الحقيقي، بعثت األسواق برسالة واضحة 
مفادها أن ارتفاعات أسعار األسهم هذه املرة تعكس ضوءًا بدأ 
يظهر في نهاية نفق االقتصاد املظلم. ووسط جو من التفاؤل 
الــعــام، يشهد األســبــوع الحالي بــدايــة موسم اإلعـــالن عــن نتائج 
أعمال الشركات األميركية خالل الربع األول من العام، مع وجود 
توقعات من بعض مراكز األبحاث بارتفاع أرباح الشركات هذا 
ما سيكون  وهــو  املــاضــي،  بالعام  مقارنة   %23.8 بنسبة  العام 
أفضل معدل نمو أرباح للشركات األميركية منذ الربع الثالث من 
القادمة ربما تشهد  عام 2018. ويــرى األميركيون أن الشهور 
مزيدًا من االرتفاع في أربــاح شركاتهم، بعد النجاح في توفير 
جــرعــة واحـــدة على األقـــل مــن املــصــل ألكــثــر مــن ثلث املواطنني، 
تــزامــنــًا مــع إقـــرار حــزمــة جــديــدة إلنــعــاش االقــتــصــاد ومساعدة 
املواطنني، تقترب قيمتها من 1.9 تريليون دوالر، باإلضافة إلى 
خطة ضخمة لتطوير البنية التحتية، أعلن عنها بايدن آخر أيام 

الربع املنتهي.
إضــافــات  األمــيــركــيــون  ينتظر  املتفائلة،  الربحية  تــوقــعــات  ومــع 
الوظائف التي يقدرها املحللون بما ال يقل عن 7 ماليني وظيفة، 
وربما أكثر، في عام 2021، تمثل أكبر معدل إضافة للوظائف 
فــي أي عــام، وهــو مــا سيهبط بمعدل البطالة إلــى أقــل مــن %5 

بحلول نهاية العام.
ورغـــم تــحــذيــره، األســبــوع املــاضــي، مــن تــأثــيــر تــبــاطــؤ حصول 
مواطني بعض الدول على اللقاح على نمو االقتصاد األميركي، 
وتــأكــيــده أن »الــفــيــروس ال يــعــتــرف بــالــحــدود بــني الـــــدول«، عــاد 
ــاول، رئــيــس مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي )الــبــنــك  ــ جــيــرومــي بـ
املــركــزي األمــيــركــي(، ليؤكد لبرنامج »60 دقــيــقــة«، يــوم األحــد، 
أن االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي عــنــد نــقــطــة االنـــطـــالق ألعـــلـــى وخــلــق 
الوظائف بمعدالت أسرع كثيرًا مما يحدث اآلن، مشيرًا إلى أن 
 البنك الفيدرالي يتوقع خلق ما يقرب من مليون وظيفة شهريًا 

»لعدة أشهر«.
 من املستثمرين 

ً
بدورها، تشهد تحركات سوق السندات إقباال

على شراء سندات الشركات األكثر معاناة من الوباء، كشركات 
الطيران والفنادق والعقارات، بصورة تؤكد أنهم يتعاملون وكأن 
املياه قد عادت ملجاريها في هذه القطاعات. ويراهن مستثمرو 
ــراع  الــســنــدات ومـــديـــرو صــنــاديــق الــدخــل الــثــابــت عــلــى أن اإلســ
بتوصيل اللقاح لألميركيني سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها 
قــبــل حــلــول مــوســم الــصــيــف، رغـــم مـــعـــاودة انــتــشــار الــفــيــروس 
وارتفاع معدالت اإلصابة في بعض البقاع في الواليات املتحدة 
وأوروبا. ويرى املستثمرون املقبلون على شراء السندات أن تلك 
أقرتها  التي  الــشــراء  برامج  بمساعدة  وأنها  تنتِه،  لم  الشركات 
ترتفع  ولــن  تفلس،  لن  العالم،  حــول  املركزية  البنوك  من  العديد 
معدالت العائد عليها بصورة مبالغ فيها، خالل الفترة القادمة. 
ــوداء فـــي قــمــاشــة االقــتــصــاد الــبــيــضــاء إال  ــ وال تــوجــد بــقــعــة سـ
حد  عــلــى  واملــواطــنــني  املستثمرين  يقلق  الـــذي  التضخم  مــعــدل 
ذلك،  ملواجهة  أنــه مستعد  أعلن  الفيدرالي  البنك  أن  غير  ســواء. 
فــي إشـــارة الســتــعــداده لرفع مــعــدالت الــفــائــدة، وإن كــان ذلــك لن 
السلبية ستشعر  آثـــاره  أن  إال  قبل 2023،  األغــلــب  يحدث على 
ذلك  قبل  العالم،  حــول  والنامية  الناشئة  االقتصادات  أغلب  بها 
بالعملة  إيراداتها  تراجعت  التي  الــدول  ما يخص  وفــي  التاريخ. 
قــرارات  استباق  عليها  الفيروس، سيكون  عام  األجنبية خالل 
البنك الفيدرالي، ورفع معدالت الفائدة لديها، وهو اإلجراء الذي 

يأتي عادة بأعراض جانبية خطيرة، كفانا الله وإياكم شرها.

انتعاش أميركا يضر 
االقتصادات الناشئة


