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الديون تحاصر العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

العراقي،  الـــوزراء  لرئيس  املالي  املستشار  كشف 
ــالــــح، الـــخـــمـــيـــس، أن مــجــمــوع  مــظــهــر مــحــمــد صــ
الديون على العراق تبلغ 73 مليار دوالر واجبة 
الدفع، إضافة إلى 40 مليار دوالر معلقة لثماني دول. وفي 
أول إعــان رسمي مــن نوعه منذ نحو عــامــن، شــرح صالح 
في حديث لصحيفة »الصباح« الرسمية، أن »أكبر مديونية 
للعراق كانت ما قبل 1990 حيث كانت ديونه أكثر من 128 
لــعــام 2004،  بــاريــس  نـــادي  اتفاقية  وبــمــوجــب  مليار دوالر، 
كـــان االتــفــاق عــلــى أن يشطب جميع الــدائــنــن 80 فــي املــائــة 
أو أكثر من كل دين، وفي املقابل يعقد العراق اتفاقيات مع 
هذه الدول«. وأكد أن دواًل تنازلت عن دينها مائة في املائة، 
وبعضها تــنــازل عــن 90 فــي املــائــة مــن الــديــن، ولــم يبق إال 3 

مليارات، وهي على وشك االنتهاء«.
وأضاف أن »املشكلة تكمن في أن هناك ما يقرب من ملياري 
ــنـــدات، وهـــذه  دوالر ديـــونـــا لــلــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى شــكــل سـ
هــنــاك مبلغ معلق  كــذلــك  املقبلة،  الــســنــوات  ى خــال 

ّ
ستصف

لثمانية بلدان، منها خليجية ومنها أجنبية، وهذه البلدان 
ال تريد التسوية، بالرغم من أنها خاضعة لنادي باريس«، 
مشيرًا إلى أن »قسما من هذا املبلغ املقدر بـ 40 مليار دوالر، 
ب مائة في 

َ
يخص دواًل عربية، ونعتقد أن هذا الدين سُيشط

املائة«.
وأضــــاف أن »هــنــاك ديــونــا خــارجــيــة أخـــرى تــراكــمــت بسبب 
بــــ12 مليار دوالر، كــذلــك هناك  ر  الــحــرب على داعـــش، وتــقــدَّ
الصناديق  بعض  قدمتها  التنمية  مــشــاريــع  بسبب  ديـــون 
ر بـ23 مليار دوالر مستحقة  العاملية، لذلك فإن هذا الدين يقدَّ
الـــ 40 مليار دوالر املعلقة«، مــؤكــدًا أن »ديــن  الــدفــع، مــا عــدا 

العراق الداخلي كبير جدًا ويبلغ نحو 50 مليار دوالر«.
يــأتــي هـــذا اإلعــــان فــي وقـــت يــمــّر فــيــه الـــعـــراق بــأزمــة مالية 
خانقة نتجت من انخفاض أسعار النفط عامليا، إضافة إلى 

تبعات تفشي وباء كورونا.
وقال مسؤول في هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة رسمية 
معنية بشؤون محاربة الفساد في الباد، إن »تراكم الديون 
بهذا الحجم الخطير تتحمله جميع الحكومات التي حكمت 
»العربي الجديد«، أن »أغلب  الباد بعد عام 2003«، مؤكدًا لـ

لــة الــقــانــونــيــة  ــذه الــحــكــومــات لـــم تــحــِم الــفــســاد مـــن املــســاء هـ
فحسب، بل عملت معه لتحقيق مكاسب مالية، كذلك سّببت 
سياساتها الــعــامــة إهـــدار أمـــوال الــدولــة، مــن خــال العقود 
والــزراعــة  التجارة،  وعقود  التسليح،  عقود  منها  الفاسدة، 
 عن تقاسم موارد الدولة وسيطرة 

ً
والصناعة وغيرها، فضا

األحزاب واملليشيات عليها«. وأشار إلى أنه »ال يمكن اليوم 
أيَّ حــكــومــة الــســيــطــرة عــلــى الــفــســاد املــســتــشــري فــي الــبــاد، 

والذي تديره جهات أقوى من الحكومات«.
الفساد،  على  السيطرة  اليوم  الحكومة حتى  ولــم تستطع 
خاصة في املنافذ الحدودية، إذ هناك ستة منافذ خارجة 
عن سيطرة الدولة، وال تحصل الحكومة من خالها إال على 
أن وارداتــهــا بحسب  نحو ملياري دوالر سنويا، في حن 
حسابات اللجنة املالية العراقية ال تقل عن 12 مليار دوالر 
سنويا. ويتغلغل الفساد أيضا في ملف الجباية الحكومية 
والضرائب، حيث ال تحصل الحكومة إال على أقل من مليار 
واحــــد، فــي حــن أن وارداتـــهـــا تــزيــد عــلــى 12 مــلــيــار دوالر 
العراق  أزمـــات  مــن  تزيد  التي  امللفات  مــن  سنويا، وغيرها 

االقتصادية.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــوزراء الــقــطــري مــشــروع قــانــون يجيز  أقـــر مــجــلــس الــ
 %100 إلــى  ك نسبة تصل 

ّ
تمل األجانب  للمستثمرين 

من رأس مال الشركات املدرجة في بورصة الدوحة.
كان النظام املعمول به قبل التعديل يسمح للوافدين 
الـــشـــركـــات، و100% من  تــلــك  ــك حــتــى 49% مـــن 

ّ
بــتــمــل

الشركات غير املدرجة، و100% من العقارات.
ووفـــــــق بــــيــــان صـــــــادر عــــن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــســاء 
األربعاء، وافق املجلس على مشروع قانون بتعديل 
الــقــانــون رقـــم 1 لسنة 2019 بتنظيم  بــعــض أحــكــام 

ــقـــطـــري فــــي الــنــشــاط  اســـتـــثـــمـــار رأس املــــــال غـــيـــر الـ
ــــروع تـــعـــديـــل املـــــادة  ــــشـ االقــــتــــصــــادي. ويـــتـــضـــمـــن املـ
للمستثمرين  يــجــوز  الــقــانــون بحيث  مــن  الــســابــعــة 
الشركات  مــال  رأس  ك 100% من 

ّ
تمل القطرين  غير 

املجلس  املــدرجــة في بورصة قطر. وذكــر  املساهمة 
فــي بيان أعقب اجتماعه األســبــوعــي، األربــعــاء، أنه 
الوطني  الضمانات  ببرنامج  العمل  اســتــمــرار  قــرر 
لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 
2021. ويستهدف البرنامج، قيام الحكومة القطرية 
جائحة  من  املتضررة  للقطاعات  القروض  بضمان 
كورونا؛ كما مدد املجلس فترة اإلعفاء من الفوائد 

ســنــة إضــافــيــة لــبــرنــامــج الــضــمــانــات الــوطــنــي لكي 
يصبح سنتن دون فوائد، تنتهي في إبريل/ نيسان 
ــوزراء، حــزم دعــم إضافية  الــ 2022. واعتمد مجلس 
لــلــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة املــتــضــررة مـــن اإلغـــاقـــات 
ــراءات االحــتــرازيــة للتعامل مع  ــ املــتــرتــبــة عــلــى اإلجــ
انتشار فيروس كورونا، حيث قرر إعفاء القطاعات 
ــرر مــّد  ــوم الــكــهــربــاء واملـــــــاء. كــمــا قــ ــ املــغــلــقــة مـــن رسـ
فــتــرة اإلعـــفـــاء مــن الــفــوائــد ســنــة إضــافــيــة لبرنامج 
الضمانات الوطني لكي يصبح سنتن دون فوائد، 
باإلضافة إلى سنتي سداد بفائدة ال تتجاوز سعر 
مــصــرف قــطــر املـــركـــزي )2%(. ورفــــع حــــدود تمويل 

الرواتب واألجــور للقطاعات املغلقة إلى 15 مليون 
املصرف  4.1 ماين دوالر(، واستمرار  )نحو  ريــال 
املركزي في دعم سيولة البنوك حسب الحاجة.  كما 
بحث املجلس اتخاذ اإلجــراءات الازمة الستصدار 
املنقولة، بعدما  مشروع قانون بشأن رهن األمــوال 

اطلع على توصية مجلس الشورى حول املشروع. 
ويــهــدف املــشــروع إلــى تمكن الــشــركــات واألفــــراد من 
الـــحـــصـــول عــلــى قـــــروض بــنــكــيــة بــضــمــان املــنــقــوالت 
املرهونة، وكذلك املساهمة في تقليل تكلفة القروض 
من خال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر 

السداد، مما يدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

قطر تتيح لألجانب تملّك 100% من أسهم الشركات المدرجة

بريطانيا 
تطلب 

الوظائف
ســــجــــل عــــــــدد إعـــــانـــــات 
اإلنترنت  عبر  الوظائف 
ــتــــحــــدة  ــة املــ ــكــ ــلــ ــمــ ــي املــ ــ ــ فـ
األســـــــــــبـــــــــــوع املــــــــاضــــــــي، 
املـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات الــــــتــــــي 
شــــوهــــدت قـــبـــل جــائــحــة 
كورونا وذلــك ألول مرة، 
وهي عامة مؤقتة على 
ــوأ  ــ االنــــتــــعــــاش بـــعـــد أسـ
ركـــــــود اقــــتــــصــــادي مــنــذ 
ثــــاثــــة قــــــــــرون. وارتــــفــــع 
إجمالي منشورات طلب 
ــــف إلــــــــى أعـــلـــى  ــائــ ــ ــــوظــ الــ
ــة  ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــ ــنـ ــ ــــوى مـ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
 ،2020 آذار  مـــــــــــــارس/ 
قــــــبــــــل فـــــــــــرض اإلغـــــــــــاق 
ـــا 

ً
وفـــق األول،  ــنــــي  الــــوطــ

لــبــيــانــات نــشــرهــا مكتب 
ــاءات الــوطــنــيــة.  ــ ــــصـ اإلحـ
ــزيــــادات  وكـــانـــت أكـــبـــر الــ
القانونية  الوظائف  في 

والتموين والضيافة. 
التجزئة  لتجار  وُســمــح 
وكذلك  األساسين،  غير 
الــحــانــات واملــطــاعــم ذات 
املـــســـاحـــات الـــخـــارجـــيـــة، 
بـــــــــإعـــــــــادة الـــــفـــــتـــــح هـــــذا 
األســـــــــبـــــــــوع كــــــجــــــزء مـــن 
ــق تـــهـــدف  ــريــ ــة طــ ــ ــارطـ ــ خـ
إلـــــى مـــســـاعـــدة إنــكــلــتــرا 
ــودة إلـــــــى مــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
مـــســـتـــويـــات قـــريـــبـــة مــن 
الحياة الطبيعية في 21 

يونيو/ حزيران.

السعودية: ارتفاع معدل التضخم في مارس 
السعودية  لإلحصاء في  العامة  الهيئة  بيانات  كشفت 
عن ارتفاع معّدل التضخم بالمملكة عند 4.9% خالل 
مارس 2021. وأشارت الهيئة إلى أن الرقم القياسي ألسعار 
المستهلك ال يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة 

من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2020.
إلى  ارتفاعا  المعيشة  لتكاليف  القياسي  الرقم  وسجل 
 ،2018 األساس  لسنة  وفقًا  مارس  خالل  نقاط   103.72
مقابل 98.83 نقطة خالل نفس الفترة من العام 2020، 
التضخم في مارس يعزى إلى  ارتفاع  الهيئة إن  وقالت 
متأثرا   %10.2 بنسبة  والمشروبات  األغذية  أسعار  زيادة 
بارتفاع أسعار األغذية بنسبة 10.2%، إضافة إلى ارتفاع 

أسعار النقل بنسبة %10.5.

تحسن متوقع في أرباح الشركات الصينية
إن  األميركي  غروب«  ساكس  »غولدمان  مصرف  قال 
للنظر  الفت  ارتفاع  لتسجيل  تستعد  الصينية  الشركات 
من  األول  الربع  في   %55 بمعدل  الدخل  صافي  في 
هذا العام، بسبب التعافي االقتصادي المستمر. ووفًقا 
مذكرة  في  البنك  استراتيجيو  أوضح  لـ»بلومبيرغ«، 
قد  الدورية  القطاعات  شركات  بعض  أن  الخميس 
الضعيفة  المستويات  عن  الضعف  بنحو  أرباحها  تزيد 
وذلك  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس  في  المسجلة 
الخارجي.  الطلب  وارتداد  السلع  أسعار  ارتفاع  مع 
كما أن ما تسمى بالقطاعات الصينية الجديدة، والتي 
إلى  البنك  تقديرات  تشير  التكنولوجية،  األسهم  تشمل 

ارتفاع أرباحها 48% على أساس سنوي. 

ارتفاع األصول الغامضة لبنكين أميركيين
»مورغان  لدى  تقييمها  يصعب  التي  األصول  واصلت 
النصف  خالل  ارتفاعها  غروب«  و»سيتي  ستانلي« 
وسجل  »بلومبيرغ«.  لحسابات  وفًقا   ،2020 من  األول 
ألصول  مزدوجة  بأرقام  ارتفاًعا  األميركيان  المصرفان 
مثل  الغامضة  المالية  واألوراق  الثالث  المستوى 
التي  المشتقات  وبعض  المخاطر  عالية  القروض 
العالمية.  المالية  األزمة  أثناء  كبيرة  أضرار  في  تسببت 
تلك  في  الزيادة  ترتبط  ستانلي«،  »مورغان  لـ  بالنسبة 
المالية  واألوراق  القروض  والتزامات  بالقروض  األصول 
دوالر  مليارات   3 بحوالي  للبيع  المتاحة  االستثمارية 
تريد  »إي  التداول  شركة  شراء  باستكمال  والمتعلقة 

فاينانشيال« E.Trade Financial في أكتوبر.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

نظرة إلى مواقع التواصل هذه 
األيام تجد أن وسم #مقاطعة_

املنتجات_الفرنسية ال يزال 
يتصدر قائمة الوسوم األعلى 

تداوال على منصات التواصل في 
عدد من الدول العربية واإلسالمية، 
رغم مرور ما يقرب من 6 شهور 

على إطالق الحملة التي جاءت 
عفوية ردا على دفاع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
الرسوم املسيئة للنبي محمد 

عليه الصالة والسالم وإصراره 
على استفزاز مشاعر املسلمني 
بمواصلة نشرها بحجة حرية 

الرأي والتعبير.
ونظرة إلى موقع تويتر أمس تجد 

أن وسم #مقاطعة_املنتجات_
الفرنسية170 ال يزال ضمن 
األعلى تداوال رغم مرور كل 

هذه الفترة الطويلة نسبيا على 
حملة املقاطعة التي ال تزال تتسم 
بالحيوية، بل وأخذت دفعة قوية 

وزخمًا جديدًا مع قدوم شهر 
رمضان وتجدد الدعوات ملقاطعة 

السلع الفرنسية.
حملة املقاطعة التي انتشرت في 
دول عربية وإسالمية عدة منذ 

أكتوبر 2020 أثرت بال شك على 
االقتصاد الفرنسي، خاصة مع 
ضخامة أرقام التبادل التجاري 
بني فرنسا وتلك الدول والبالغة 
نحو 100 مليار دوالر سنويا، 

وتجاوز قيمة الصادرات الفرنسية 
لهذه الدول 46 مليار دوالر سنويا 

منها 31 مليار دوالر للدول 
العربية، وهو رقم مهم بالنسبة 

لصادرات فرنسا الخارجية البالغة 
555 مليار دوالر في العام 2019. 

صحيح أن الحكومة الفرنسية 
لم تعلن عن تأثيرات املقاطعة 

على أرقام صادراتها، لكن نظرة 
ألرقام منظمة التجارة العاملية 

للعام 2021، تجد أن الصادرات 
الفرنسية إلى دول الخليج الثرية 
تراجعت بشكل كبير في الفترة 

التي تلت حملة املقاطعة.
حملة مقاطعة املنتجات والسلع 

الفرنسية أثبتت أنها لم تكن 
عابرة ورّد فعل سريعًا، ردًا على 

إساءة الدولة الفرنسية للمعتقدات 
اإلسالمية وإصرارها على 

التضييق على املسلمني املقيمني 
على أراضيها، وبدال من أن يقدم 

ماكرون اعتذارا صريحا حول 
هذه اإلساءات املتكررة تعامل هو 

وحكومته مع الشعوب العربية 
واإلسالمية باستهتار وتجاهل، 
وأنها تحمل ذاكرة سمكة، وأنها 

مع مرور األيام ستنسى املقاطعة 
وستتدفق على محال بيع السلع 
واملنتجات الفرنسية، لكن الحملة 

أثبتت أنها باتت روتينًا يوميًا 
للكثير من املستهلكني، وعادة 

يسلكها املواطن مع إكمالها اليوم 
الجمعة 172 يومًا.

املقاطعة الواسعة للمنتجات 
والسلع الفرنسية تفرض واقعا 

صعبا على االقتصاد الفرنسي، 
خاصة مع اعتراف حكومة 

ماكرون أول أمس بأن جائحة 
كورونا ستكلف البالد خالل ثالث 

سنوات )2000-2022( بسبب 
زيادة اإلنفاق وانخفاض عائدات 

الضرائب.

#مقاطعة_
المنتجات_

الفرنسية170
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

بــــدأ رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
هشام املشيشي، سلسلة مشاورات 
ال  الكبرى،  الوطنية  املنظمات  مــع 
األكثر  )النقابة  للشغل  الــعــام  االتــحــاد  سيما 
تمثيلية في أوساط العمال( واتحاد الصناعة 
الــتــقــلــيــديــة )منظمة  والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات 
رجال األعمال( من أجل تحديد خريطة طريق 
قدم عليها 

ُ
التي ست االقتصادية  لإلصالحات 

السياسية  األزمـــة  تتصاعد  بينما  الحكومة، 
بني الفاعلني السياسيني في الدولة. 

ــقـــب انـــتـــهـــاء  ويـــفـــتـــرض أن تــــدخــــل تــــونــــس عـ
اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الصندوق  خبراء  مع  مباشرة  مفاوضات  في 
إلبـــرام اتــفــاق مــالــي جــديــد يفسح املــجــال أمــام 
الخارجي  االقــتــراض  خطة  الستكمال  الــبــالد 
تــحــتــاجــهــا  ــيـــارات دوالر  ــلـ مـ نــحــو 6  لــتــوفــيــر 

املوازنة هذا العام. 
وتوحيد الجبهة الداخلية املنهكة بالخالفات 
الــســيــاســيــة شـــرط أســـاســـي لــصــنــدوق الــنــقــد، 
الذي دعا املسؤولني في تونس بشكل صريح، 
في بيان أصــدره في فبراير/ شباط املاضي، 
إلى »اعتماد برنامج قوي وموثوق لإلصالح 

يحظى بتأييد واسع النطاق«.
وقال الصندوق أن أوجه الهشاشة االجتماعية 
ــة فــــي تــــونــــس بـــســـبـــب جــائــحــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
كــورونــا تهيمن على األوضــــاع رغــم توقعات 

تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021. 
وال تملك تونس، بحسب الخبير املالي خالد 
النوري، هوامش تحرك كثيرة، بسبب ضغوط 
لتمويالت  املاسة  والحاجة  العمومية  املالية 
»الـــعـــربـــي  ــد. وقــــــال الــــنــــوري لــــ ــقـ ــنـ ــنــــدوق الـ صــ
الجديد« إن »الحكومة تبحث في مفاوضاتها 
مع املنظمات واألحــزاب عن السند السياسي 

لضمان عدم االعتراض على تطبيق إصالحات 
وصفة  وتتضمن  شعبي«.  بتأييد  تحظى  ال 
اإلصـــــالح الــتــي يــطــالــب بــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد، 
الــحــد مـــن الــعــجــز املـــالـــي عــبــر خــفــض فــاتــورة 
األجور وتقليص دعم الطاقة وزيادة اإليرادات 
الــضــريــبــيــة، مــع إعــطــاء أولـــويـــة لــإلنــفــاق على 
اإلنفاق  وحماية  واالستثمار  العامة  الصحة 
دعــا  كــذلــك  للمستحقني.  املــوجــه  االجــتــمــاعــي 
إلــى تعزيز عدالة  تــونــس  الــصــنــدوق سلطات 
الــنــظــام الــضــريــبــي وجــعــلــه أكــثــر دعــمــا للنمو 
وحث على اتخاذ إجراءات لتسوية املتأخرات 

املتراكمة في نظام الضمان االجتماعي. 
الــتــونــســي إن الحكومة  املــالــي  الــخــبــيــر  وقــــال 
ــات حــتــى فـــي ظل  مــلــزمــة بــتــطــبــيــق اإلصــــالحــ
مــعــارضــة داخــلــيــة، مرجحا أن تــواجــه تونس 
النقد بالتمسك بشروطه  تشددًا من صندوق 
خـــالل املــفــاوضــات الــجــديــدة، بــعــد أن تعثرت 
الحكومات السابقة في تنفيذ تعهدات االتفاق 
الـــتـــي وقــعــتــهــا حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد في 
مايو/ أيار 2016 مقابل الحصول على اتفاق 

قرض بقيمة 2.8 مليار دوالر.
ووقـــعـــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مـــؤخـــرًا اتــفــاقــا 
الــعــام للشغل، وصــفــه املشيشي  االتــحــاد  مــع 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــالحـ ــاريـــخـــي، لــــبــــدء إصـ ــتـ ــالـ بـ
واجــتــمــاعــيــة بــمــوافــقــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، 
ــو املـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة   إن اإلصــــــالح »هــ

ً
ــال ــائـ قـ

الـــتـــي يــجــب أن يــخــوضــهــا الــتــونــســيــون بيد 
 
ّ
واحـــدة إلنــقــاذ الــبــالد«. وأضـــاف املشيشي أن
الحكومة ستواجه الصعوبات قد تترتب عن 
مــا يتطلب  املقبلة،  االقــتــصــاديــة  اإلصــالحــات 
مساندة النقابات العمالية التي أبدت مرونة 
فــي مــلــفــات تتعلق بــســيــاســة الــدعــم وإصـــالح 

املؤسسات العمومية وأيضا الجباية.
التونسي للشغل على  الــعــام  ووافـــق االتــحــاد 
الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ إصـــالحـــات فـــوريـــة فـــي 7 
ــاعـــات حــيــويــة  ــطـ مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة فــــي قـ
لكن األمــني العام نــور الدين الطبوبي قــال إن 
االتـــحـــاد مــتــمــســك بــمــراعــاة الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــطــبــقــات الــضــعــيــفــة )الـــفـــقـــيـــرة( والــوســطــى 
وحمايتها من زيادة األسعار التي قد تترتب 
على رفع الدعم التدريجي على عدد من املواد 
اتفقت  كذلك  الــدولــة.  تدعمها  التي  األساسية 
ــال األعــــمــــال عــلــى  ــ الـــحـــكـــومـــة مــــع مــنــظــمــة رجــ
بــهــدف صــيــاغــة إطــار  لــجــان مشتركة  تشكيل 
عملي لــإلصــالحــات املــنــتــظــر اتــخــاذهــا. وأكــد 
األمـــني الــعــام املــســاعــد التــحــاد الــشــغــل سامي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــطــاهــري، فــي تــصــريــح لـــ
في  بالوضوح  تتمّسك  العمالية  النقابات  أن 
ومؤسسات  الحكومة  بــني  املــفــاوضــات  مسار 
التمويل الدولية، خاصة أنه »ال علم لالتحاد 
بعد بمضمون املفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي، والتي تبدو سرية وغير معلومة«.
وطـــالـــب الـــطـــاهـــري بــــأن تــشــمــل اإلصـــالحـــات 
املــــنــــظــــومــــة الـــجـــبـــائـــيـــة حــــتــــى تــــكــــون عــــادلــــة 
الــنــظــام الضريبي  إلـــى أن  ومــنــصــفــة، مــشــيــرًا 
يقدم امتيازات ألصحاب الثروات على حساب 
طبقات اجتماعية أخرى من دافعي الضرائب.

ويــمــنــح تــوصــل تــونــس التـــفـــاق مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــبــلــد حــصــانــة مـــن تــصــنــيــفــات سلبية 
 
ً
االئتماني، فضال التصنيف  لوكاالت  مرتقبة 
ــمـــويـــالت مــن  عــــن ضـــمـــانـــة لــلــحــصــول عـــلـــى تـ
وفق  مقبولة،  فائدة  بأسعار  الدولية  السوق 
خـــبـــراء اقــتــصــاد. ويــمــثــل االقـــتـــراض الــجــانــب 
األكــبــر مــن الــتــمــويــل فــي مــوازنــة 2021، حيث 
مليار   19.5 اقــتــراض حــوالــي  الحكومة  تنوي 
الــســوقــني  مـــن  دوالر(  مــلــيــارات   7.22( ديـــنـــار 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، بــمــا يــعــادل 37% من 
البرملان  التي صــادق عليها  املــوازنــة  إجمالي 
املـــاضـــي، بقيمة  فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 

52.6 مليار دينار. 
ــذا الــعــام  ــداد الـــديـــون املــســتــحــقــة هــ ــ ويـــقـــدر سـ
بنحو 16 مليار دينار، مقابل 11 مليار دينار 
في 2020. وحذر صندوق النقد الدولي مؤخرًا 
من وصول العجز املالي في تونس إلى 9% من 
الناتج املحلي اإلجمالي في 2021، مشيرًا إلى 

أهمية تطبيق اإلصالحات للحد من العجز.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

التواصل  مواقع  عبر  واسعة  ليبيون حملة  ناشطون  أطلق 
االجــتــمــاعــي، تــطــالــب بـــضـــرورة نــشــر كــشــف حــســاب لجميع 
األمــوال واالعــتــمــادات املصرفية الــصــادرة عن البنك املركزي 
الليبي. وأكدت الحملة أن املراجعة الدولية لحسابات مصرف 
دولــيــا،  مطلبا  تــكــون  أن  قــبــل  املـــركـــزي، مطلب شعبي  ليبيا 
ملعرفة أوجه صرف مليارات الدينارات والدوالرات من أموال 

املواطنني خالل العشرية املاضية.
في  للدعم  املتحدة  األمـــم  بعثة  إعـــالن  بعد  الحملة  وتنطلق 
ليبيا عن النتائج األولية لعملية املراجعة املالية لحسابات 
املــصــرف املـــركـــزي الــلــيــبــي بشقيه فــي طــرابــلــس والــبــيــضــاء، 
والتحقق منها بمعية مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع 
وشركة ديلويت الدولية. وتراهن األمم املتحدة على أن تكون 
الــبــدايــة فــي توحيد املصرف  الــرقــابــيــة ضــربــة  العملية  هــذه 

املركزي، املنقسم منذ ست سنوات.
لـــ »العربي  بــالــشــأن االقــتــصــادي خــالــد محمد  وقـــال الخبير 
الــجــديــد«، إن املــراجــعــة والــتــدقــيــق والشفافية واملــحــاســبــة ال 
الشرقي والغربي،  املركزي بشقيه  تتوقف عند حد املصرف 
»فاملوضوع أعمق من هذا بكثير إذا ما تم فتح ملفات الفساد 
أمــــام الـــقـــضـــاء، فــكــل رؤوس الــنــفــوذ والــســلــطــة مـــن املــجــلــس 
الــوطــنــي إلـــى املــؤتــمــر الــوطــنــي إلـــى املــجــلــس الــرئــاســي إلــى 
الحكومات املتعاقبة إلى األجهزة القائمة واملنحلة، ستكون 
السابق غسان  املتحدة  أمام املحاسبة«. وكان مبعوث األمم 
سالمة قال في تصريحات صحافية، إن الفساد في ليبيا لم 

يسبق له مثيل في التاريخ.
مــن جانبه، طــالــب الناشط بشير بــن ســالــم بــأن يخضع من 
ــال الـــعـــام لــلــتــحــقــيــق واملــالحــقــة  ــ يــثــبــت تـــورطـــه فـــي إهـــــدار املـ
يــتــم االكــتــفــاء بتقرير فــضــفــاض يتضمن  أن  الــقــضــائــيــة، »ال 

محاضرة عن النزاهة والشفافية والحوكمة«.
وشرح املحلل املالي سليمان الشحومي لـ »العربي الجديد« 
أن عملية مراجعة حسابات البنك املركزي بطرفيه ستحمل 

حول  جنائية  متابعة  إلــى  تتحول  وقــد  استقصائيا  طابعا 
تــســاؤالت عن توظيفاتها، وما  األمـــوال، وســط  استخدامات 
إذا كانت في أعمال غير مشروعة ربطا بالصراع الدائر في 
ليبيا. وطالب بضرورة وجود خارطة طريق لعودة توحيد 

البنك املركزي بعد انتهاء املراجعة وظهور النتائج.
الفساد  أن حــجــم  االقــتــصــادي بشير مصلح  الــبــاحــث  وأكـــد 
كبير فــي ليبيا، والـــســـؤال الــيــوم يـــدور حـــول الــجــهــات التي 
البنك  عـــودة  ستضمن  الــتــي  القانونية  بــالــخــطــوات  ستقوم 
املركزي موحدًا، حيث إن »كل من يملكون الصالحيات ربما 

يتحولون إلى متهمني بالفساد«.
ومنذ انطالق عملية التدقيق في آب/ أغسطس 2020، قامت 
شــركــة ديــلــويــت بجمع املــعــلــومــات مــن فــرعــي مــصــرف ليبيا 
املــركــزي. وتــم دمــج هــذه املعلومات فــي بيانات إضافية من 
ا عبر تأكيدات 

ً
مصادر رسمية أخرى، ليتم التحقق منها الحق

طـــرف ثــالــث مــع املــصــارف الــتــجــاريــة ذات الــصــلــة. ويتضمن 
التدقيق توصيات حول كيفية تحسني نزاهة ووحدة النظام 
املصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية 
لتوحيد املصرف املركزي وتعزيز املساءلة والشفافية، وفق 

بيان البعثة األممية.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، كــشــف تــقــريــر »غــلــوبــال 
ويـــتـــس« أن لــيــبــيــا تــخــســر مـــاليـــني الــــــــدوالرات ســنــوًيــا عبر 
االحــتــيــال فـــي اســتــعــمــال مــنــظــومــة االعـــتـــمـــادات املــســتــنــديــة، 
وذلك لتلبية حاجات ليبيا من الــواردات. وصنفت ليبيا في 
املركز 173 عامليا في مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية 
الدولية لعام 2020 من ضمن 180 دولة، في حني كان ترتيبها 

168 عامليا في العام 2019، و170 في العام 2018.
وذكــــر تــقــريــر ســابــق لـــديـــوان املــحــاســبــة الــلــيــبــي أن مستوى 
الــســنــوات العشر املــاضــيــة، مطالبا  لــم يتغير خــالل  الــفــســاد 
بضرورة اتخاذ إجــراءات للحد من الفساد لتخفيف معاناة 
بنماذج  التقرير  واستشهد  التنمية.  على  والتركيز  املواطن 
من الفساد، من بينها توريط أحد املصارف اململوكة للدولة 

في استثمارات فاشلة وتقاضي رشاوى مقابل ذلك.

حكومة تونس تبحث عن داعمين 
لشروط »صندوق النقد«

)Getty( تظاهرة للمهندسين لزيادة الرواتب بينما يطالب صندوق النقد بتقليص األجور)تحرك يدعو لتوحيد المركزي الليبي )فرانس برس

الليبيون يطالبون بكشف حساب »المركزي«

تبحث حكومة هشام 
المشيشي، عن سند 

داخلي، قبل الدخول في 
مفاوضات جديدة مع 
صندوق النقد الدولي، 
من أجل الحصول على 
تمويالت تضمن عدم 

عجز تونس عن دفع 
الرواتب وأقساط الديون

تعليق رحالت تركيا إلى روسيا
أعلنت الخطوط الجوية التركية، تعليق كافة 
رحالت الذهاب واإلياب من روسيا وإليها، 

لغاية األول من يونيو/ حزيران املقبل.
وأضافت في بيان لها، الخميس، أن القرار 

سيسري اعتبارًا من 15 إبريل/ نيسان 
الجاري. وأوضح البيان أنه وخالل هذه 

الفترة، سيتم تنظيم فقط رحلتني بشكل 
متبادل، أسبوعيًا بني تركيا وروسيا.

ويأتي القرار عقب أيام من إعالن نائبة 
رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، 
تقليص عدد الرحالت الجوية بني بالدها 

وتركيا، اعتبارا من 15 إبريل/نيسان 
الجاري وحتى 1 يونيو/حزيران املقبل، في 

إطار تدابير مكافحة كورونا.

اقتصاد ألمانيا انكمش %1.8
قالت معاهد اقتصادية بارزة، الخميس، 
إن االقتصاد األملاني ربما انكمش 1.8 

في املائة على أساس فصلي في الشهور 
الثالثة األولى من العام الجاري بسبب قيود 
كوفيد-19. وتتوقع املعاهد اآلن نمو الناتج 

املحلي اإلجمالي 3.7 في املائة هذا العام، في 
خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7 

في املائة. لكن املعاهد عدلت بالرفع توقعها 
للناتج املحلي اإلجمالي لعام 2022 إلى 3.9 

في املائة من 2.7 في املائة.

كوبا تسمح ببيع اللحوم
أعلنت السلطات الكوبية  أنه سيتم السماح 
ملربي املاشية بذبح الحيوانات لالستهالك 
الشخصي أو لبيع لحومها، بعدما كانت 

هذه العملية محظورة. وأوضح وزير الزراعة 
الجديد إيدايل بيريز بريتو أنه بموجب هذا 

القرار الجديد أصبح بإمكان املربي »ذبح 
حيوان الستهالكه الخاص أو بيعه« بعد أن 
يزود الحكومة بالكمية املطلوبة من اللحوم.
وأقرت الحكومة الكوبية سلسلة إجراءات 

تهدف إلى تحفيز إنتاج الغذاء عبر الزراعة 
وتربية املاشية. وترغب بشكل خاص في 
عدم تقييد نشاط منتجي اللحوم واأللبان.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%4
ــنــاتــج  ــو ال ــم هـــي نــســبــة ن
المحلي اإلجمالي في 2021 
الحكومة  توقعات  وفق 
الــــــواردة في  الــتــونــســيــة 
ومن  الحالي،  العام  ميزانية 
انخفاض  أيضًا  المتوقع 
المائة  في   6.6 إلــى  العجز 

في نهاية العام.

تقارير عربية

رقابةمال وسياسة

األردن  ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ عـــجـــز  ــد  ــعـ صـ
قــبــل املــنــح، بنسبة 61 فــي املــائــة 
ــوي، خــــالل  ــ ــنــ ــ ــى أســـــــــاس ســ ــلــ عــ
ــــي، وســـــط ارتـــفـــاع  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــ ال
فــي الــنــفــقــات وتـــراجـــع املــداخــيــل. 
في  األردنية،  املالية  وزارة  وقالت 
بــيــانــات نــشــرتــهــا الــخــمــيــس، إن 
عجز امليزانية بلغ 4.09 مليارات 
دوالر، مقابل 2.53 مليار دوالر 

عام 2019.
وسجلت امليزانية عجزا بعد املنح 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 2.96  الــخــارجــيــة 
دوالر في 2020، وارتفعت املنح 
املوجهة  الخارجية  واملــســاعــدات 
لــلــمــوازنــة األردنـــيـــة، حــتــى نهاية 
باملئة   0.3 بنسبة  املاضي،  العام 

إلى 1.11 مليار دوالر.
ــع إجـــمـــالـــي الـــديـــن  ــفــ ــ ــك، ارت ــ ــذل كــ
ــلــــي والـــخـــارجـــي(  ــــداخــ ــــعــــام )ال ال
بنهاية  األردن،  عــلــى  املــســتــحــق 
إلى 46.53 مليار  املاضي،  العام 
دوالر  مــلــيــار   42.3 مـــن  دوالر، 

على أساس سنوي.

عجز 
ميزانية 
األردن

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية اختناقات تجارية  تشهد األســواق 
وســلــعــيــة حـــــادة وســــط تــصــاعــد تــدريــجــي 
ــيـــة واملـــــواد  فـــي أســـعـــار املــنــتــجــات األســـاسـ
الغذائية. األزمة تعززت عقب تعميم رسمي 
أعلنته سلطة الحوثيني في صنعاء بزيادة 
في جميع   %30 بنسبة  الجمركية  الــرســوم 
املــنــافــذ الــخــاضــعــة إلدارتـــهـــا. وتــشــمــل هــذه 
باستثناء  املستوردة  السلع  الزيادة جميع 
ارتفاع  التي لحقها  الغذائية،  السلع  بعض 
ــدم  ــــن عـ ــــي األخـــــــــرى بــــالــــرغــــم مـ األســـــعـــــار هـ

شمولها بالتعميم.
ــذا الـــقـــرار حــفــيــظــة الــقــطــاع الــتــجــاري  ــار هـ ــ وأثـ

الخاص في اليمن واستنكاره، بحيث انعكس 
على وضعية األسواق مع حلول شهر رمضان، 

إذ ارتفعت األسعار، واختفى عدد من السلع.
ويقول التاجر محسن فاضل إن هناك جبايات 
ــوم مـــزدوجـــة مــنــهــكــة لــلــقــطــاع الــتــجــاري  ــ ورسـ
واملستوردين، إذ يتم دفع رسوم جمركية في 

مــيــنــاء عـــدن تــضــاف إلــيــهــا رســـوم فــي املنافذ 
ويؤكد  الحوثيني.  نــفــوذ  مناطق  فــي  األخـــرى 
»العربي الجديد«، أنه يدفع رسوما جمركية  لـ
في عدن بحوالي 7 أو 10 ماليني ريال بحسب 
نوع البضاعة والكميات املستوردة، ويضطر 

إلى دفع نصف هذا املبلغ في املنافذ األخرى.
ــي الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري  ــع مــــســــؤولــــون فــ ــرجــ ويــ
ــاقــــات  ــنــ ــتــ أســـــبـــــاب الـــــغـــــالء املـــتـــصـــاعـــد واالخــ
الــســلــعــيــة والـــتـــجـــاريـــة فـــي األســــــواق ألســبــاب 
كثيرة، منها أزمة املشتقات النفطية وتأثيرها 
على اإلنتاج ونقل وتداول السلع، إضافة إلى 
الرسوم اإلضافية الجديدة، والتي رفع القطاع 
الخاص بشأنها رسالة يناشد فيها السلطات 
املعنية في صنعاء بإلغاء الزيادة املستحدثة 

الجمركية ألنها ستنعكس على  الــرســوم  فــي 
أسعار السلع.

ــاد الـــعـــام لــلــغــرف  ويــلــفــت نـــائـــب مـــديـــر االتــــحــ
التجارية والصناعية في اليمن ورئيس غرفة 
الــتــجــاريــة أبــوبــكــر باعبيد، فــي تصريح  عــدن 
تتسبب  عــدة عوامل  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
»األمــر ال  السعرية والسلعية  االختناقات  في 
يــتــوقــف فــقــط عــنــد حـــدود العملة املــتــدهــورة، 
بل هناك أسباب أخــرى، منها ارتفاع التأمني 
على البواخر وأيضا ارتفاع أجور الشحن من 

الخارج إلى اليمن«.
ويــرى أن هناك تدنيا كبيرًا في الخدمات أثر 
بــشــكــل كــبــيــر جـــدًا عــلــى الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
الكلفة على السلع »وهو ما  وبالتالي ارتفاع 
حلول  إيــجــاد  املعنية  الجهات  مــن  يستوجب 
سريعة له«. ويقدر عدد من املتعاملني املوجة 
الوقود واملواد  ارتفاعات أسعار  الجديدة من 
الغذائية واالستهالكية واألدوية بنسبة تزيد 
عن 200 في املائة مقارنة بالفترة املقابلة من 

العام املاضي.
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــل مــــنــــصــــور، رئــ ــــول فـــضـ ــقـ ــ ويـ
غير  »زيـــادة  إنها  املستهلك،  لحماية  اليمنية 
مــبــررة«، ويــشــدد على ضـــرورة التخفيف عن 
األعــبــاء، خاصة  الــذي يتحمل كافة  املستهلك 
في ظل تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية 
وتوقف الرواتب واالستثمار وانتشار البطالة 
وزيـــــــــادة مـــســـاحـــة الـــفـــقـــر. ويــــؤكــــد مـــنـــصـــور، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن بعض  فـــي تــصــريــح لـــ
الــتــجــار يــعــرضــون مــــواد تــوشــك صالحيتها 
وأعيدت  الصالحية  منتهية  أو  االنتهاء  على 
على  املستهلكني  إقــبــال  مستغلني  تعبئتها، 
شـــــراء حـــاجـــاتـــهـــم، وخـــاصـــة ســـكـــان األريـــــاف 

واملناطق القريبة من املدن الرئيسية.
وتـــرصـــد جــمــعــيــة املــســتــهــلــك الــيــمــنــيــة تالعبا 
بــــــــاألوزان واملـــكـــايـــيـــل لــلــكــثــيــر مـــن الــســلــع في 
مــخــتــلــف األســــــواق الــيــمــنــيــة، إذ تــنــفــذ بعض 
الــجــهــات املــخــتــصــة حــمــلــة تــوعــويــة ومــراقــبــة 
الــوزن والكيل مجانا، ووضــع الصق  ألجهزة 
املعايرة على كل ميزان أو مقياس للكيل. وفي 
مــا يتعلق بــاألســعــار، يــقــول مــنــصــور: »حــدث 
وال حرج«، حيث ارتفعت أسعار معظم السلع 

بنسبة إجــمــالــيــة تـــجـــاوزت 40 فــي املــائــة عن 
األسعار التي كانت سائدة في شهر فبراير/ 

شباط املاضي.
وارتفعت حدة األزمات االقتصادية في البالد 
ــت مــنــذ إعـــــالن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة  بــشــكــل الفــ
املعترف بها دوليا في العام 2018 نقل خطوط 
املالحة التجارية في اليمن من ميناء الحديدة، 
غــربــي الـــبـــالد، إلـــى مــيــنــاء عـــدن جــنــوبــا، على 
الساحل  مناطق  شهدتها  عنيفة  مــعــارك  أثــر 
نسبية  بصورة  أوقفها  والتي  لليمن  الغربي 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، مـــع بــقــاء مـــوانـــئ البحر 
أكبرها،  الــحــديــدة  األحــمــر، والــتــي يعد ميناء 
مخصصة الستقبال نسبة ضئيلة ال تتجاوز 
15 في املائة من الواردات السلعية مثل الوقود 
واملساعدات اإلغاثية األممية. وفجر هذا القرار 
موجة صراع طاحن ال تزال رحاها تدور حتى 
والتي  الــوقــود  واردات  في  تتركز  والتي  ااّلن، 
تخضع السفن املحملة بها لتفتيش وتدقيق 
إلى  لفترات طويلة،  البحر يستمر  في عــرض 
جانب االزدواجية التي طرأت منذ ذلك الوقت 
في الجبايات املحصلة، خصوصا في الرسوم 
الجمركية، والــتــي يــقــول تــجــار ومــســتــوردون 
إنــهــم يــدفــعــونــهــا فــي أكــثــر مــن مــنــفــذ تخضع 

لسلطات متعددة ومتناحرة في البالد.
الــعــواضــي، يؤكد  االقــتــصــادي فهمي  الباحث 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن هـــذه  فــــي حـــديـــثـــة لــــ
ــات، خـــصـــوصـــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  ــايـ ــبـ الـــجـ
ــا تـــعـــتـــاش عــلــيــه أطـــــراف  والـــضـــريـــبـــة، هــــي مــ
الصراع والحرب في اليمن، التي كثفت عملية 
األعمال  قطاعات  مختلف  لتشمل  تحصيلها 
حتى  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية 

على مستوى تجارة التجزئة.
ويشير إلى أن الرسوم الجمركية والضريبة 
املحصلة من الوقود تتجاوز 18 مليار ريال 
كل ثالثة أشهر، بينما تتجاوز بقية اإليرادات 
املحصلة سنويا ألحد أطراف الصراع حاجز 
300 مــلــيــار ريــــال، مــرجــحــا ارتــفــاع اإليــــرادات 
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بــشــكــل  ــ ــرسـ ــ املـــحـــصـــلـــة مــــن الـ
الــزيــادة الجديدة على  كبير مع سريان هــذه 
يساوي  اليمني  )الــريــال  الجمركية.  الــرســوم 
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الكويت ـ أحمد الزعبي

كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة صـــــادرة عن 
شــــراء  عــــن  الـــكـــويـــتـــيـــة  املـــالـــيـــة  وزارة 
اســتــعــدادًا  جــديــدة  ضريبية  منظومة 
ــبـــالد، على  لــتــطــبــيــق الـــضـــرائـــب فـــي الـ
الـــرغـــم مـــن حـــالـــة االســـتـــيـــاء الــشــعــبــي 
الــتــي تــزامــنــت مــع اإلعــــالن عــن خطط 
ــرائــــب خـــالل  ــفــــرض الــــضــ ــة لــ ــكـــومـ الـــحـ

الفترة املقبلة.
اختبارات  أولــى  أن  الوثيقة  وأظــهــرت 
الــضــرائــب ســتــبــدأ في  خــطــط تطبيق 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، وذلـــك 
بالتزامن مع إقرار التشريعات الالزمة 
الحكومة ومجلس  بــني  مــا  بــالــتــوافــق 
أن  املخطط  مــن  الكويتي، حيث  األمـــة 
ــطــّبــق مــنــظــومــة الــضــرائــب مــن خــالل 

ُ
ت

إقــــــــرار أربــــعــــة قــــوانــــني نـــاظـــمـــة لــهــذه 
العملية. 

املالية  أن وزارة  الوثيقة  كما جــاء في 
تشغيل  بــنــظــام  ستستعني  الكويتية 
الضرائب املتكامل الذي يعرف بنظام 
ــه إس«، فــيــمــا ســيــتــم طــرح  »آي تـــي ايـ
مناقصة بداية من الشهر املقبل لهذا 
الـــغـــرض، بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســتــعــانــة 
ــة لــتــشــغــيــل املــنــظــومــة  ــيـ بـــخـــبـــرات دولـ
ــيــــة عــلــى  ــنــ وتــــــدريــــــب الـــــــكـــــــوادر الــــوطــ

استخدامها.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
كويتي لـ »العربي الجديد« إن برنامج 
عــمــل الــحــكــومــة الـــذي تــم تقديمه إلــى 
البرملان الكويتي تضمن ثالثة قوانني 
مــقــتــرحــة لـــلـــضـــرائـــب وزيــــــــادة رســــوم 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، مـــؤكـــدا جــديــة 
الحكومة في تطبيق الضرائب ضمن 

برنامج إصالح اقتصادي شامل.
وذكر املصدر، الذي رفض الكشف عن 
تفاقمت  التي  املالية  األزمــة  أن  اسمه، 
ـــراء  ــ ـــن جـ ــ ــرة مـ ــيـــــ ــــرة األخـــــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــالل الـ
التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا، 
اتها  جعلت الحكومة تسرع من إجراء

وزيادة  الضرائب  اإلصالحية وفرض 
الرسوم، مشيرًا إلى أن املرحلة املقبلة 
تتطلب مواجهة جادة لألزمات املالية 

املتالحقة.
ولفت املصدر إلى أزمتي شح السيولة 
التي تهدد قــدرة الحكومة على سداد 
ــلــــني فـــــي املــــؤســــســــات  ــامــ ــعــ رواتــــــــــب الــ
عجز  أزمــة  إلــى  باإلضافة  الحكومية، 
امليزانية الذي تفاقم بصورة خطيرة، 
ــادة من  ــ ــذي يــتــطــلــب وقـــفـــة جـ ــ ــر الـ ــ األمـ
الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل حــالــة 
الــــرفــــض الــشــعــبــي والـــنـــيـــابـــي لــخــطــة 
الحكومة التي تهدف إلى سحب نحو 
17 مليار دوالر من صندوق األجيال. 

وأضــــــاف أن هـــنـــاك خــطــطــا حــكــومــيــة 
املاضية،  الفترة  خــالل  دراستها  تمت 
إلعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي الــــــدعــــــم املــــقــــدم 
لــلــمــواطــنــني، الفــتــا إلـــى أن الــضــرائــب 

ستمول منظومة الدعم الجديدة.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء 
لعام  التقديرية  املــوازنــة  عن  الكويتي 
املصروفات  إجمالي  بلغ  حيث   2021
ما  املــتــوقــع  والــعــجــز  مليار دوالر،   76

يقرب من 40 مليار دوالر.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ بهبهاني  نــاصــر 
ــــالح االقـــتـــصـــادي ال  إن تــطــبــيــق اإلصــ
يجب أن يكون بفرض الضرائب فقط، 
العديد من اإلجـــراءات  إن هناك  حيث 
التي ينبغي اتخاذها وإقرارها خالل 
الفترة املقبلة مثل التركيز على تنويع 
مــصــادر الــدخــل، وعــدم االعــتــمــاد على 

النفط كمصدر وحيد لإليرادات.
الكويتية  الــحــكــومــة  بــهــبــهــانــي  ــا  ودعــ
ــادة النظر فــي الــدعــوم املقدمة  إلــى إعـ
الــهــدر الحكومي  لــلــمــواطــنــني، ووقـــف 
الــدولــة ووقــف التعيني  في مؤسسات 
اإلداري،  الــنــظــام  وإصـــالح  العشوائي 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى إقـــــرار قـــانـــون الــبــديــل 
االســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي ســيــســاهــم فــي 
إصــــالح نــظــام األجــــور وربــــط األجـــور 

ــر، القــت  بــاإلنــتــاجــيــة. عــلــى جــانــب آخــ
الـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة رفـــضـــا نــيــابــيــا 
النائب في مجلس  أكــد  واسعا، حيث 
ــه املـــضـــف  ــلــ ــدالــ ــبــ ــي عــ ــتــ ــويــ ــكــ األمـــــــــة الــ
الــنــاس.  بــــأرزاق  مــعــارضــتــه للمساس 
ــي الــســابــق  ــا فــ ــ ــدنـ ــ وقــــــال املــــضــــف: »أكـ
ونكرر اليوم رفضنا القاطع باملساس 
ــة فـــرض  بــــــــــأرزاق الــــنــــاس تـــحـــت حـــجـ

الضرائب لتقديم الخدمات«. 
ــنـــني نـــدفـــع  ــواطـ ــمـ ــن كـ وأضــــــــــاف: »نــــحــ
ضرائب سوء اإلدارة الحكومية، ومن 
الـــفـــوائـــض  وإدارة  تـــدبـــيـــر  عــــن  عـــجـــز 
املــالــيــة فــي الــســابــق، فسيكون عــاجــزا 
عن إدارة أمــوال الــضــرائــب«. وبحسب 
تمثل  الكويتية،  املالية  وزارة  بيانات 
اإليــــــــرادات الــنــفــطــيــة أكــثــر مـــن 90 في 

املائة من الناتج املحلي الكويتي.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــبـــاحـــث االقـــتـــصـــادي 
الــكــويــتــي األســــتــــاذ عـــــادل الــفــهــيــد إن 
الخليجي  الركب  عن  تخلفت  الكويت 
ــــب  ــــرائـ ــــرض الـــــضـ ــفــ ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــمــ ــيــ فــ
ــل  ــ ــــدخـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــل ضـ ــثـ ــ املــــخــــتــــلــــفــــة، مـ
شركات  على  التصاعدية  والضرائب 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، بـ
ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة، كــمــا أشـــار 
اتفاقيات  على  وقعت  الكويت  أن  إلــى 

خليجية لتوحيد منظومة الضرائب.
وأشار الفهيد خالل اتصال هاتفي مع 
البدء  إلــى ضـــرورة  الجديد«  »العربي 
فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي اســتــنــزف 
املـــال الــعــام، مــؤكــدا أن حجم القضايا 
األخيرة املتعلقة بالفساد أثار غضب 

الشعب الكويتي.
الكويتية  الــحــكــومــة  الفهيد  دعـــا  كــمــا 
إلـــى إرجــــاء تطبيق الــضــرائــب إلـــى ما 
بــعــد انــتــهــاء جــائــحــة كـــورونـــا، مشيرا 
إلــى أن توقيت اإلعـــالن عــن الضرائب 
فـــي ظـــل تـــــردي األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة، 
للكثير من  املالية  األوضـــاع  وتــدهــور 
الكويتية، ربما استفز شريحة  األسر 

كبيرة من املواطنني.

مالية عامةضرائب

رسوم الوقود 
تتجاوز 18 مليار ريال 

كل ثالثة أشهر

Friday 16 April 2021 Friday 16 April 2021
الجمعة 16 إبريل/ نيسان 2021 م  4  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2419  السنة السابعة الجمعة 16 إبريل/ نيسان 2021 م  4  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2419  السنة السابعة

تراجع األصول االحتياطية 
لُعمان

تراجعت األصول االحتياطية للبنك املركزي 
العماني 2 في املائة خالل فبراير/ شباط 

املاضي، على أساس شهري إلى 17.8 مليار 
دوالر. وقال املركزي العماني في بيان، 

الخميس، إن أصوله االحتياطية تراجعت من 
18.15 مليار دوالر مقارنة بيناير/ كانون 
الثاني، لكنها صعدت على أساس سنوي 
من 15.88 مليار دوالر. وتتألف األصول 

االحتياطية للمركزي العماني من احتياطي 
الذهب، واالحتياطات النقدية لدى صندوق 
النقد الدولي، وإيداعات نقدية في الخارج، 

واألوراق املالية. وصعد إجمالي الودائع لدى 
القطاع املصرفي حتى نهاية فبراير املاضي، 

5 في املائة على أساس شهري إلى 64.48 
مليار دوالر.

نفط إيراني إلى سورية
تواصل إيران دعم نظام بشار األسد 
بشحنات نفطية تزيد عن 3 ماليني 

برميل، ملواجهة أزمة الوقود املتفاقمة في 
املناطق الخاضعة لسيطرته في سورية. 
ا لبيانات نظام تتبع السفن الدولي 

ً
ووفق

»تانكر تراكر«، فإن 4 ناقالت نفط تنقل 
أكثر من 3 ماليني برميل نفط من إيران 

إلى مدينة بانياس الساحلية على ساحل 
البحر املتوسط في سورية. وبينما تشير 
التقديرات إلى أن اثنتني من هذه الناقالت، 

وصلتا بالفعل إلى مصفاة بانياس لتكرير 
النفط، وأن السفينتني األخريني اللتني كانتا 

موجودتني في قناة السويس يومي 8 و9 
إبريل/ نيسان، ال يمكن تتبعهما حالًيا 

بسبب إغالق أنظمة التتبع الخاصة بهما.

تغييرات في تمويل أرامكو
تقوم شركة »إي.آي.جي غلوبال إنرجي 

بارتنرز« بإصدار سندات بمليارات 
الدوالرات عبر صفقتني أو ثالث صفقات 

الستبدال دين مصرفي يدعم استثمارا في 
أصول خطوط أنابيب نفط أرامكو السعودية. 

وقال مصدران لوكالة »رويترز«، إن 
كونسورتيوم الشركة التي مقرها واشنطن 

العاصمة سيصدر سندات الستبدال 
حزمة تمويل أساسية بقيمة 10.5 مليارات 
دوالر رتبتها أرامكو للعارضني املحتملني 

للحصول على حصة 49 في املائة. وتعطي 
الصفقة التي تبلغ قيمتها 12.4 مليار دوالر، 
وأعلنت يوم الجمعة املاضي، املجموعة التي 

تقودها »إي.آي.جي« حصة في شركة 
أرامكو إلمداد الزيت الخام.
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لندن ـ موسى مهدي

لـــم تــعــد الــعــمــات املــشــفــرة لعبة 
زاويــة  أو  تجاهلها  يمكن  أطــفــال 
مــظــلــمــة فــــي »شـــبـــكـــة اإلنـــتـــرنـــت« 
أداة  بل أصبحت  رؤيتها،  الواسعة تصعب 
استثمار رئيسية يتاجر فيها كبار األثرياء 
ورؤســــــاء الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة حــــول الــعــالــم، 
من  تحققه  ملــا  الرئيسية،  األخــبــار  وتصنع 
أرباح سريعة وتخلقه من مليونيرات جدد.

اكتتاب شركة » كوينبيز« الذي تم يوم أول 
مــن أمــس األربـــعـــاء، أدهـــش املستثمرين في 
ســـوق املـــال األمــيــركــي لــعــدة أســبــاب، أولــهــا، 
أنــهــا أكــبــر شــركــة تــنــضــم لــســجــات الــســوق 
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، والـــثـــانـــي أنــهــا مـــن بني 
ــتـــارت الــتــعــويــم  الــشــركــات الــقــائــل الــتــي اخـ
مباشرة في سوق ناسداك دون الحاجة إلى 

مـــصـــارف وشـــركـــات الــوســاطــة املــالــيــة الــتــي 
عــادة ما تجني رسومًا واسعة من عمليات 
ــرح. فــقــد تم  ــطــ الــتــقــيــيــم واإلشــــــــراف عــلــى الــ
تعويم االكتتاب األولي مباشرة في السوق 

يوم األربعاء وتم التداول الفوري في السهم. 
وفــتــح ســعــر الــســهــم عــنــد 381 دوالرًا، وهــو 
ــدًا عـــن الــســعــر املــؤشــري  مــســتــوى مــرتــفــع جـ
الــــذي وضــعــتــه بـــورصـــة نـــاســـداك عــنــد 250 
الــثــاثــاء.  لكن املــدهــش ملراقبي  دوالرًا يــوم 
ســوق نــاســداك، أن السهم ارتــفــع فــي دقائق 
معدودة ليقترب من ضعفي السعر املؤشري 
ويبلغ 429.54 دوالرًا. وانهى السهم تداوله 
القيمة  ارتــفــعــت  كــمــا  دوالرًا،   328.28 عــنــد 
السوقية للشركة في دقائق بعد الطرح إلى 
تتراجع  أن  قبل  دوالر  مليار   100 مــن  أكــثــر 
إلـــى 85 مــلــيــار دوالر، حــســب بــيــانــات »وول 

ستريت«.
أنــه ال توجد أســس واقعية  ويــرى محللون 
تــدعــم ســعــر ســهــم »كــويــنــبــيــز« بــهــذا املــعــدل 
الكبير سوى أنها املنصة التي تتيح التداول 
ارتفعت  الــتــي  الشهيرة  بيتكوين  عملة  فــي 
خال 12 شهرًا من 3 آالف دوالر إلى أكثر من 
فــي آخــر تعامات. والتعامل  ألــف دوالر   62
فــي بــيــتــكــويــن يــعــد مــن الــعــوامــل الرئيسية 
إن رسوم  إذ  » كوينبيز«،  التي رفعت سعر 
الــــتــــداول فـــي بــيــتــكــويــن هـــي مــصــدر الــدخــل 

الرئيسي للشركة األميركية الحديثة.
ويــشــبــه خــبــراء فـــورة الــعــمــات املــشــفــرة إلــى 
درجة كبيرة بفورة أسهم »الدوت. كوم« التي 
طرحت بشكل واسع في سوق »وول ستريت« 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــقــد الــتــســعــيــنــات 

قفزات سهم 
»كوينبيز«

الرئيس التنفيذي 
لشركة »كوينبيز«، 
برايان آرمسترونغ 

)Getty(

أذهل النجاح السريع والكبير ألسهم شركة منصة العمالت المشفرة 
في  السهم  سعر  ارتفع  إذ  ناسداك،  سوق  األربعا،  يوم  »كوينبيز«، 
بالسعر  مقارنة  دوالرًا   428 من  أكثر  إلى  التعامل  افتتاح  من  دقائق 

المؤشري الذي وضعته البورصة عند 250 دوالرًا

بلغت قيمة بيتكوين 
بعد »تداول كوينبيز« نحو 

1.2 تريليون دوالر

تركيا خسرت جزءًا كبيرًا 
من االحتياطي األجنبي 
خالل شهور ناجي آغبال

قوة الدوالر تقود 
لخسائر 22 عملة 

في األسواق الناشئة

العمالت المشفرة 
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الخميس،  أمــس  التركي،  املــركــزي  البنك  أبقى 
عـــلـــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــرئـــيـــســـي دون تــغــيــيــر 
ــان مــتــوقــعــًا، فـــي أول  عــنــد 19 بـــاملـــائـــة كــمــا كــ
محافظ  مــغــادرة  منذ  النقدية  للسياسة  قــرار 
الــبــنــك املـــركـــزي الــســابــق، نــاجــي آغـــبـــال، الــذي 
أقاله الرئيس رجب طيب أردوغــان على نحو 
لليرة  كبيرة  بيع  لعمليات  أدى  مما  مفاجئ، 
البنك في  في ســوق األوراق املالية. ولــم يكرر 
بــيــانــه الـــصـــادر عــقــب اجــتــمــاعــه تعهد الشهر 
املــــاضــــي بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــشـــديـــد الـــنـــقـــدي إذا 
الــحــاجــة. ويـــرى محللون أن اإلبــقــاء  اقــتــضــت 
ــع يــــأتــــي ضــمــن  ــفــ ــرتــ عـــلـــى ســـعـــر الــــفــــائــــدة املــ
التركي  املــركــزي  البنك  محافظ  استراتيجية 
الجديد، فهو ال ينوي اتخاذ إجراءات سريعة 
لــتــشــديــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. وكــــانــــت إقـــالـــة 
الــســابــق  املــاضــي للمحافظ  الــشــهــر  أردوغـــــان 
قادت إلى هروب بعض املستثمرين األجانب 
مـــن الـــســـوق الــتــركــي خــشــيــة خــفــضــه ألســعــار 
قطعها  وعـــودًا  لكن  كبيرة.  بمعدالت  الــفــائــدة 
الجديد في اآلونــة األخيرة بسياسة  املحافظ 
مـــشـــددة، وانــخــفــاض لــلــيــرة بــأكــثــر مــن عشرة 
باملائة، أقنعت املحللني بأن السياسة ستظل 

مستقرة حاليًا. 
»رويترز« آلراء 19 اقتصاديًا،  وفي استطاع لـ
تــوقــعــوا جميعهم مــا عـــدا اثــنــني إبــقــاء البنك 
قــيــادة املحافظ شهاب كافجي  املــركــزي تحت 
أوغلو على سعر السياسة ألجل أسبوع واحد 
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الكبرى  األميركية  التجارية  املصارف  تراجع 
أن  الناشئة وتــرى  األســـواق  استثماراتها في 
قيمتها السوقية أعلى من قيمتها الحقيقية. 
وأوصى محللون بمصرف »جي بي مورغان 
تشيس« األميركي بخفض األوزان في عمات 
األســـواق الناشئة، وأرجــع ذلــك إلــى مجموعة 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــن الــــعــــوامــــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـ ــ مـ
لدى  املحلية  والسياسة  التوترات في روسيا 
بعض الدول ومن بينها البرازيل، إلى جانب 
في  التدفقات  وتباطؤ  االقتصاد  نمو  تباطؤ 

الصني.
املصرف  أوضــح  »بلومبيرغ«،  وكالة  وحسب 
األمــيــركــي أن تــلــك الــقــضــايــا يــقــابــلــهــا تعافي 
الدوالر في العام الجاري، مما أدى إلى خسائر 
22 عملة فــي األســــواق الــنــاشــئــة مــن أصـــل 24 
عملة. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع العائد 
على سندات الخزانة تسبب في زيادة تكاليف 

ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة وألــــحــــق الـــضـــرر  ــــراض لــ ــتـ ــ االقـ
بــالــديــون املــحــلــيــة. وكــتــب كــل مــن املــحــلــل لــدى 
»جــيــه بــي مـــورغـــان«، جــونــي جــولــدن، وسعد 
صــديــقــي يـــقـــوالن: »تــتــغــيــر املــخــاطــر املحلية 
لــــدى األســــــواق الــنــاشــئــة بـــصـــورة تــدريــجــيــة، 
ــــذب الــتــدفــقــات  وســـتـــواجـــه صـــعـــوبـــات فــــي جـ
األجــنــبــيــة عــنــد املــســتــويــات الــحــالــيــة لــكــل من 
البنك  والــفــائــدة«. كما خفض  الصرف  أسعار 
استثماراته في اليوان الصيني في محفظته 
الــنــمــوذجــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن تــوقــعــاتــه قريبة 
لـــت. وأوضــــح  ــيــــوان تـــضـــاء األجـــــل لــصــعــود الــ

تــقــريــر »بــلــومــبــيــرغ«، أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــفـــيـــدرالـــي« الــبــنــك املـــركـــزي  بــنــك االحـــتـــيـــاط الـ
األمــيــركــي« املــتــشــائــم والــفــنــيــني املتخصصني 
الناشئة يــرون مصادر محتملة  في األســـواق 
للدعم، فإنه من غير املرجح أن يحركوا ارتفاع 

قيمة عمات األسواق الناشئة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات بنك التنمية الكوري، 
أن حــجــم االســتــثــمــار فـــي الــشــركــات الــنــاشــئــة 
قياسيًا  مستوى  الجنوبية سجل  كــوريــا  فــي 
خال عام 2020، بدعم من األداء القوي لسوق 
األوراق املــالــيــة الــثــانــويــة. وأوضـــحـــت أنـــه تم 
 3.9( وون  تريليونات   4.3 إجمالي  استثمار 
العام  الناشئة  الشركات  فــي  دوالر(  مليارات 
املاضي، ارتفاًعا من 4.2 تريليونات وون في 
العام السابق، و3.4 تريليونات وون في 2018.

كما أعلن البنك أنه يتجه لتأسيس شركة رأس 
مال استثماري تابعة له في وادي السيليكون 
بـــالـــواليـــات املــتــحــدة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
هــــذا الـــعـــام. وأضـــــاف أنــــه ســيــتــم تــكــلــيــف تلك 
املحلية  الناشئة  الشركات  بمساعدة  الشركة 
فـــي تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات فـــي أمـــيـــركـــا، وتــقــديــم 
والشركات  الكورية  للشركات  للترويج  الدعم 
الناشئة غير املدرجة في البورصة التي تزيد 
الضغوط  وتـــزداد  دوالر.  مليار  على  قيمتها 
أمــام الــدوالر وســط ارتفاع صفقات البيع من 
العاملية  التحوط  وصناديق  املضاربني  كبار 
الــتــي كــانــت تعتقد حـــدوث ارتــفــاع ســريــع في 
ــــع ســعــر  ــكـــون نــتــيــجــتــه رفـ مـــعـــدل الــتــضــخــم تـ

الفائدة. 
ُيــذكــر أن املــضــاربــني مــن غير املــصــارف باتوا 
ــقـــود اآلجـــلـــة،  ــعـ ــتــــداولــــني فــــي ســـــوق الـ أهـــــم املــ
ويـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى أن تــداوالتــهــم 
تتسبب في تحريك األسواق في اتجاه معني؛ 
المتاكهم حسابات ضخمة، وألنهم يقومون 
بالتداول من أجل جني األرباح، ولذلك فإنهم 
بــقــوة، حيث يقومون  الــســوق  اتــجــاه  يتبعون 
بـــالـــشـــراء فـــي االتـــجـــاه الـــصـــاعـــد، والــبــيــع في 

االتجاه الهابط.

دون تغيير هذا األسبوع قبل تخفيف محتمل 
بعد منتصف العام.

ــن الــعــوامــل الــتــي أغــضــبــت الــرئــيــس رجــب  ومـ
طيب أردوغان الخسائر الكبرى التي تكبدها 
البنك املركزي التركي للدفاع عن سعر صرف 
الــلــيــرة. ووفــــق وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، فـــإن تركيا 
الـــدوالرات لوقف  املليارات من  أنفقت عشرات 
ناجي  قبل مجيء  الليرة  انهيار سعر صــرف 
ــلــــيــــارات أخــــــرى خـــال  ــال. كـــمـــا أنـــفـــقـــت مــ ــ ــبـ ــ آغـ

الشهور الثاثة التي قضاها في املنصب. 
وكانت توقعات أسواق الصرف تشير إلى أن 
بمعدالت  الفائدة  الجديد سيخفض  املحافظ 
تراوح بني نصف نقطة ونقطتني من معدلها 
باملائة.   17 إلــى  أو  باملائة   18.50 إلــى  الحالي 
وكان املحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة 
الشهر املاضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق 
مرة  آخــر  إلــى مستويات المستها  التوقعات، 
التضخم  ملواجهة  وذلـــك   ،2019 منتصف  فــي 
وانتقد  العملة.  ودعــم  باملائة   16 يفوق  الــذي 
كــافــجــي أوغـــلـــو عــانــيــة قــبــل تــولــيــه منصبه 
املــوقــف املــشــدد وتــبــنــى وجــهــة نــظــر أردوغــــان 
املرتفعة تسبب  الفائدة  أســعــار  أن  تــرى  التي 
مفاجئ  أردوغــــان على نحو  وأقـــال  التضخم. 
ــتــــرة ال  ــــال فــ ــنـــك خــ ــبـ ثــــاثــــة مــــن مـــحـــافـــظـــي الـ
تتجاوز العام ونصف العام، مما ألحق الضرر 
بــاملــصــداقــيــة الــنــقــديــة. ومــنــذ أن قـــام الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان بــإقــالــة مــحــافــظ البنك 
املــــركــــزي الـــصـــديـــق لــلــســوق الــشــهــر املـــاضـــي، 
ارتفعت تكلفة التأمني على الديون السيادية 

ــي األســــــواق  الـــتـــركـــيـــة إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــ
الناشئة بعد األرجنتني. 

وحـــســـب بــلــومــبــيــرغ، تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة وقــفــز 
مقياس احتمال التخلف عن السداد ملدة عام 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي وســـط مـــخـــاوف بــشــأن 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــنـــك املــــركــــزي واحـــتـــيـــاجـــات 
ــادة حـــاالت اإلصــابــة  االقــتــراض األجــنــبــي وزيــ
بفيروس كورونا الذي يهدد عائدات السياحة. 
وسعى املحافظ الجديد، شهاب كافجي أوغلو، 
إلى تهدئة املستثمرين قبل أول اجتماع لسعر 
 إنه ال ينبغي 

ً
الفائدة له أمس الخميس، قائا

افتراض التراجع عن ارتفاعات سلفه. وضارب 
في  بكثافة  استثمرت  التي  الصناديق  بعض 
الديون التركية وسندات الشركات، على بقاء 
من  كل  وزاد  تركيا.  في  مرتفعًا  الفائدة  سعر 
فانغارد  ومجموعة  لاستثمارات  فيديليتي 
ــلـــديـــون الـــتـــركـــيـــة بــالــعــمــلــة  مــــن تــعــرضــهــمــا لـ
ــى زيـــــــادة أعــبــائــهــمــا.  ــ الـــصـــعـــبـــة، مـــمـــا أدى إلـ
ولدى تركيا احتياطيات نقدية كافية لتغطية 
احتياجات العمات الصعبة مقارنة بالعديد 
أزمــات  تواجه  التي  الناشئة  االقتصادات  من 
ــال بــــول جـــريـــر، مـــديـــر األمــــــوال في  ــ مــالــيــة. وقـ
فيديليتي لاستثمارات في لندن في تعليقات 
تخلف  أن  »نعتقد  بلومبيرغ:  وكــالــة  نقلتها 
تركيا عن سداد ديونها غير مرجح على املدى 
القريب«. وتعتمد تركيا بشكل كبير على رأس 
املال األجنبي لتمويل عجز الحساب الجاري 
الــطــبــيــعــي ومــتــطــلــبــات الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
ــة. ولــتــحــقــيــق  ــيـ ــالـ لــشــركــاتــهــا وقــطــاعــاتــهــا املـ
الــغــايــة، نتوقع أن تــواصــل تركيا إظهار  هــذه 
رغبتها وقدرتها على خدمة التزامات ديونها 

الخارجية واملحلية »، وفق جرير.
ــر أن املـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــســنــدات  ُيـــذكـ
الـــدوالريـــة الــتــركــيــة تضاعفت ثــاثــة أضــعــاف 
متوسط األســواق الناشئة هذا الشهر. وهذه 
األرباح من أكبر الحوافز التي تدفع املستثمرين 
على  بالعوائد  مــقــارنــة  التركية  الــســوق  نحو 

السندات األميركية وسندات اليورو.

مراجعة االستثمارات بالعمالت الناشئةتركيا تبقي على الفائدة عند %19

فقاعة  انفجرت  املــاضــي، وحينما  القرن  من 
»الـــــــدوت.كـــــــوم«، لــــم يـــجـــد املـــســـتـــثـــمـــرون فــي 
ــول يــمــكــن حصرها  هـــذه الــشــركــات أيـــة أصــ
لــتــعــويــض جـــزء مـــن خــســائــرهــم، وبــالــتــالــي 
ــارات من  ــيـ ــلـ تــكــبــد املــســتــثــمــرون عـــشـــرات املـ
الــــــدوالرات وأفــلــســت الــعــديــد مــن الــشــركــات.  
املركزي  »البنك  إنكلترا  بنك  محافظ  وكــان 
البريطاني«، أندرو بيلي، قد شدد في وقت 

آخـــرون مــن أنــه سيرفع مــن مخاطر الرقابة 
عــلــى الــعــمــات املــشــفــرة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
املــالــيــة األمــيــركــيــة بــعــد أن أصــبــحــت منصة 
»كوينبيز«، مؤسسة مساهمة عامة تخضع 
لإلشراف القانوني. ولم يعد سرًا أن العديد 
املنظمة  والجريمة  املــخــدرات  عصابات  مــن 
تستخدم العمات املشفرة كغطاء لتبييض 
أمــوالــهــا خــاصــة بــعــد تــزايــد عـــدد الــشــركــات 

ــفـــرة لــيــســت  ــابـــق عـــلـــى أن الـــعـــمـــات املـــشـ سـ
مــدعــومــة بــأيــة أصــــول حــقــيــقــيــة، وبــالــتــالــي 
ر بيلي في فبراير/

ّ
فهي أدوات خطرة. وحذ

شباط املاضي من استخدام عملة بيتكوين 
كوسيلة للدفع، قائا إنها تفتقر إلى »القيمة 
يرى  وبينما  النقد.  عكس  على  الجوهرية« 
محللون أن إدراج شركة »كوينبيز« سيعمل 
لصالح العمات الرقمية في العالم، يتخوف 

التي باتت تقبل عملة بيتكوين في تسوية 
الفواتير والحسابات املالية.

فــي هـــذا الــشــأن، وصـــف الــرئــيــس التنفيذي 
نيويورك،  في  كونستركتس«  »نيو  لشركة 
سهم  في  االستثمار  خطورة  تيرنر،  ديفيد 
تقييمه  تــم  الشركة  »سهم  بقوله،  كوينبيز 
بــســعــر غــــاٍل عــنــد هــــذا املـــســـتـــوى«. وأضــــاف 
ــدة، ولــكــن  ــيـ »اعـــتـــقـــد أن كــويــنــبــيــز شـــركـــة جـ

ــدًا عــن  ــ ــعــــي لــلــســهــم بـــعـــيـــد جــ ــواقــ الـــســـعـــر الــ
املستوى الذي تم التعامل فيه«. وفي مسح 
البنوك  بــني  الــدولــيــة  التسويات  بنك  أجـــراه 
املـــركـــزيـــة وشـــمـــل مــعــظــم الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة 
الــذيــن شملهم املسح  الكبرى، فــإن 85% مــن 
يدرسون حاليًا كيفية التعامل في املستقبل 
مــع الــعــمــات املــشــفــرة. ورغـــم أن نــحــو %60 
ــة فــــي الـــعـــالـــم تــعــكــف  ــزيــ ــركــ مــــن الـــبـــنـــوك املــ
»العمات  حاليا على تجارب حــول إصــدار 
الرسمية املشفرة«، إال أن العديد من الخبراء 
ال يــعــتــقــدون أن الـــيـــوان الــرقــمــي أو الــــدوالر 
املشفر، سيضرب العمات الرقمية. وتعتمد 
كوينبيز في شعبيتها حتى اآلن على عملة 
»بــيــتــكــويــن« الــتــي تــكــســب آالف الــــــدوالرات 
وتخسر أخـــرى فــي ســاعــات، وبــالــتــالــي فإن 
ــاع ســهــم الــشــركــة أو تضخم  ــفـ عــمــلــيــات ارتـ
أكثر  مخاطر  تمثل  ربــمــا  السوقية  قيمتها 
ــكــــاســــب. وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة  ــن مــ ــ مـ
»تـــداول  األربــعــاء بعد  يــوم  لعملة بيتكوين 
تريليون دوالر. وبهذه   1.2 كوينبيز« نحو 
الــقــيــمــة الــرأســمــالــيــة أصــبــحــت »بــيــتــكــويــن« 
الواليات  الكبرى في  الثماني  الشركات  بني 
املتحدة من حيث ترتيب الشركات. وتعادل 
بيتكوين حاليًا نحو 50% من شركة  قيمة 
آبـــل، كــبــرى الــشــركــات األمــيــركــيــة الــتــي تقدر 
الــســوقــيــة بــنــحــو 2.217 تــريــلــيــون  قــيــمــتــهــا 
لبيتكوين  السوقية  القيمة  وتتفوق  دوالر. 
عــلــى كــل مــن شــركــات فــيــســبــوك وعــلــى بابا 

وبيركشير هاثواي وسامسونغ.
ويعد طرح »كوينبيز« أول اختبار حقيقي 
لــنــجــاح تــعــويــم مــنــصــات الــعــمــات الرقمية 
فـــي أســــــواق املـــــال الـــعـــاملـــيـــة. وربـــمـــا تشكل 
ــــي ســـوق  ــاح كـــويـــنـــبـــيـــز فـ ــة نــــجــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
ــم مــن  ــهـ الـــسـ ــة إذا تـــمـــكـــن  نــــــاســــــداك، خــــاصــ
الــتــأرجــح بــني مــســتــويــات ســعــريــة معقولة، 
بـــدايـــة لـــطـــرح الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
في  الرقمية  العمات  تـــداول  منصات  تدير 
بورصات رئيسية في لندن وأوروبا وآسيا. 
و»كـــويـــنـــبـــيـــز« شـــركـــة حـــديـــثـــة لــــم تــتــجــاوز 
الــعــام  الـــشـــركـــة فـــي  عــقــدهــا األول. وأســـــس 
2012، كــل مــن بـــرايـــان آرمــســتــرونــغ وفــريــد 
الــتــداول في عملة  امكانية  لتوفير  إهرسام 
بيتكوين، ولكن سرعان ما توسعت تجارة 
التداول  توفر  بورصة  لتصبح  »كوينبيز« 
ألكـــثـــر 50 عــمــلــة رقــمــيــة وتـــوظـــف الــشــركــة 
حاليًا أكثر من ألف موظف في أنحاء العالم. 
ــم الـــشـــركـــة بـــإقـــبـــال مــنــقــطــع  ــهـ وحـــظـــيـــت أسـ

النظير من شريحة املستثمرين الشباب.

ارتفعت بيتكوين خالل تعامالت الخميس، بعد ارتفاع سهم »كوينبيز« 
وارتفعت  ستريت.  وول  في  تتداول  كبرى  رقمية  عمالت  بورصة  أول 
إلى   %0.7 بنسبة  الرقمية  العملة 
الريبل  واستقرت  دوالرات.   62807
قفزت  بينما  دوالر،   1.7501 عند 
دوالًرا.   2470 إلى   %4.25 اإليثريوم 
ــداوالت  ــ ت كوينبيز  ســهــم  ــدأ  ــ وب
للسهم  دوالرًا   381 عند  األربــعــاء 
الــذي  الــســعــر  عــن   %52 بـــزيـــادة 
حددته ناسداك، وقفزت بيتكوين 
قياسي  مستوى  إلى  األسبوع  هذا 

أعلى 64 ألف دوالر«.

بيتكوين دون 63 ألف دوالر

مال وأعمال

تركيا تبقي على سعر 
الفائدة المرتفع خوفًا 
من هروب المستثمرين 

األجانب ودعمًا لسعر 
الليرة والسندات

رؤية

سهام معط اهلل 

بعد ثالثة أسابيع من فاجعة مستشفى الّسلط الحكومي التي أدت 
إلى وفاة 7 مصابني بوباء كورونا جّراء نفاد مخزون األوكسجني، 
ُصِدم األردنيون بأنباء ترددت عن وضع ولّي العهد السابق األمير 
رت عناوين الصحف العربية  حمزة تحت اإلقامة الجبرية، التي تصدَّ
والعاملية في 3 إبريل/ نيسان 2021. وبعد مرور يومني على ذلك، 
ن رسالة من األمير حمزة  أصدر الديوان امللكي األردني بيانًا يتضمَّ

يعلن فيها والءه ألخيه األكبر امللك عبد الله. 
ه خطوة حكومية استباقية 

ّ
يمكن اعتبار ما حدث في األردن على أن

السياسية واالقتصادية على وقع  انفالت األوضــاع  للحيلولة دون 
االنتقادات الحاّدة واملتزايدة لعدم مكافحة الفساد املستشري، قطار 
ساع خريطة 

ِّ
وات والكادحين،  الفقراء  الذى يسحق  لسريع  ا األسعار 

اإلحباط  كهم 
َّ
تمل الشباب  من  واسعة  شريحة  تلتهم  التي  البطالة 

 استمرار تداعيات جائحة كورونا.
ّ

ما في ظل واليأس، وال سيَّ
نجا األردن من زلزال الربيع العربي الذي هّز املنطقة بدءًا من سنة 
ت لها األجهزة  2011، ونجا من سلسلة احتجاجات منتظمة تصدَّ
األمــنــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة مــن خـــالل حــظــر االحــتــجــاجــات، تشديد 

قوانني الجرائم اإللكترونية، وتقييد نقابة املعلمني األردنيني. 
وليس غريبًا أن تحظى احتجاجات األردنيني ودعواتهم إلى اإلصالح 
لبالدهم  الجيوستراتيجية  لألهمية  نــظــرًا  واســـع  لـــي  دو بــاهــتــمــام 
ص بهم. وفي انتظار الكشف عن  املجاورة للعدو الصهيوني املتربِّ
ط  املزيد من األدلة على محاولة االنقالب وزعزعة أمن البالد والتورُّ
ي 

ِّ
األجنبي، تبقى متالزمة الصعوبات االقتصادية والفساد املتفش

فريسة  البالد  تجعل  التي  الخطيرة  الثنائية  على  ُيدَحض  ال   
ً
دليال

سهلة لالنهيار الذي تعيشه اآلن الدول املجاورة له.
الــدولــة األردنـــيـــة، ذات املــــوارد الطبيعية املــحــدودة،  ـــأداء  ب شــيــد 

ُ
لقد أ

فّعال من خالل  احتواء فيروس كوفيد-19 بشكل  البداية في  في 
فرض عمليات اإلغالق الصارمة التي ساعدت على تسوية منحنى 
ف الــبــالد عن 

ُّ
ــيــات جــراء كــورونــا، بالرغم مــن تخل اإلصــابــات والــوف

مجاراة دول عربية أخــرى في تقديم مساعدات اقتصادية كافية 
للفئات الهشة، وكذا ألولئك الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم. 

ف النشاط السياحي في البالد وهبوط الدخل السياحي 
ُّ
ومع توق

ر االقتصاد األردنـــي وارتفع 
َّ
ملــاضــي، تعث ا لعام  ا بنسبة 76 باملائة 

العام املاضي،  الــرابــع من  الربع  24.7 باملائة في  إلــى  البطالة  معدل 
مــقــارنــة بـــ 19 بــاملــائــة فقط فــي الــربــع نفسه مــن سنة 2019 وفقًا 
ــة.  لــقــد أصـــبـــح مـــن الــصــعــب  ــ ــيـ ــ لـــدائـــرة اإلحــــصــــاءات الــعــامــة األردنـ
ل وقــودًا 

ِّ
على كثير مــن املــواطــنــني تغطية نفقاتهم، وهـــذا مــا ُيشك

إلــى مشاكل وتــبــعــات أخـــرى ال  ي  ــؤدِّ املــســتــعــرة، ويــ لالحتجاجات 
في  األجـــور  برفع  املطالبني  املعلمني  كاحتجاجات  عقباها،  حمد 

ُ
ت

ون من حشد الدعم الشعبي  ن املحتجُّ
َّ
يوليو/ تموز 2020، حيث تمك

ما  عــادة  اقتصاديًا واملحرومني سياسيًا.  املحبطني  األردنــيــني  بني 
تقترن حاالت التدهور االقتصادي واالختناق السياسي بسياسات 
التعتيم اإلعالمي من أجل تكميم األفــواه والتضييق على الحريات 
سمى 

ُ
ت أنباء ما  انــدالع  الفساد. فبمجّرد  ر على ممارسات 

ُّ
والتست

محاولة االنقالب في 3 إبريل/ نيسان، لجأ األردنيون إلى وسائل 
اإلعالم الغربية ملعرفة ما يحدث في بلدهم بسبب منع الصحافيني 
واالعتقاالت،  النشر  منع  أوامــر  بواسطة  االحتجاجات  تغطية  من 
وتــجــريــم املـــنـــشـــورات املــتــعــلــقــة بــاالحــتــجــاجــات واالعـــتـــصـــام على 
التواصل  وسائل  مساحة  وتضييق  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

.»Clubhouse – االجتماعي، كحظر تطبيق »كلوب هاوس
تنّم األحداث األخيرة عن والدة مستقبل غير حاسم لإلصالح، لن 
ر اللبنة األساسية الستعادة قواه 

ِّ
يجد فيه االقتصاد األردني املتعث

ر اإلصالح السياسي واالقتصادي لفترة طويلة، 
َّ
واالنتعاش، فقد تأخ

د في املنظومة األردنية الحالية التي ال تزال  ومن املستبعد أن يتجسَّ
مواجهة  وتخشى  الكبيرة  الفساد  قضايا  في  التحقيق  تتحاشى 
اإلقليمية،  التهديدات  عن  منأى  في  تعد  ولم  الداخلية،  الضغوطات 
 محدودية البدائل وشّح املساعدات الخليجية والدولية وغياب 

ّ
وفي ظل

اإلصالح الجذري واالستقرار السياسي واألمني ال يمكن وقف النزف 
النقد  أّن األردن لم يجد سوى قشة صندوق  االقتصادي.  ويبدو 
دت كريستالينا غورغييفا، املديرة العامة 

َّ
ق بها، فقد أك

َّ
الدولي ليتعل

للصندوق في بيان صحافي رقم 107/21 يوم 12 إبريل/ نيسان 
2021 على توسيع حجم برنامج القروض املخّصص لألردن بقيمة 
200 مليون دوالر، ليصل بذلك حجم موارد الصندوق املتاحة للبلد 
بر 

ُ
إلى نحو 1.95 مليار دوالر خالل الفترة 2020-2024. لطاملا اعت

األردن محور االستقرار اإلقليمي، لكن سوس عدم االستقرار ينخر 
ة الثروات 

ّ
، وقل

ّ
 الفساد الداخلي العصّي على الحل

ً
فيه بعمق، مستغال

القابلة للتوزيع ومحدوديتها، والنقص الحاّد في الفرص االقتصادية 
د صداه بوضوح بني العديد من األردنيني.  الذي يتردَّ

الــســادســة من  لــلــدورة  الــعــام األردنـــي  الـــرأي  ظهر نتائج استطالع 
ُ
ت

جرَيت في أواخر عام 2020، أّن 30 باملائة 
ُ
الباروميتر العربي التي أ

من املستجوبني ال يثقون بحكومتهم. 
د 45.3 باملائة من املستجوبني في الدورة الخامسة للباروميتر 

َّ
وقد أك

جرَيت ما بني عامي 2018 و2019 أّن الوضع االقتصادي 
ُ
العربي التي أ

العام لبالدهم سّيئ جّدًا، وأفاد 71 باملائة من املستجوبني بأّن الوضع 
االقتصادي أهّم تحدٍّ يواجه بالدهم. بينما أشارت ثاني أكبر نسبة 
من املستجوبني، البالغة 16.6 باملائة إلى أّن الفساد املالي واإلداري 
ح 58.1 باملائة من  يات التي تواجه األردن، وصرَّ يأتي على رأس التحدِّ
املستجوبني بوجود الفساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها بدرجة 
كبيرة، هذا واعتبر 59.6 باملائة من املستجوبني أّن أداء حكومتهم 
سّيئ جّدًا في استحداث فرص العمل، وأفاد 52 باملائة من املستجوبني 
ق األمر بتقليل الفجوة 

َّ
بأّن أداء حكومتهم جّدًا سّيئ كذلك عندما يتعل

بني األغنياء والفقراء، وأشار 60.4 باملائة من املستجوبني إلى ضعف 
جهود حكومتهم نحو خفض مستويات األسعار، كذلك أعرب 57.4 
باملائة من األردنيني الذين شملهم االستطالع عن رغبتهم في الهجرة 

ألسباب اقتصادية، أهمها التضخم والبطالة.  
ن امللك عبد الله من الحيلولة دون حدوث أزمة 

َّ
خالصة القول، إذا تمك

ن من تفادي املشاكل 
َّ
ه قد ال يتمك

ّ
على املــدى القصير بنجاح، فإن

ستزداد  بل  تختفي،  لن  التي  الحقيقية  واالجتماعية  االقتصادية 
ساعًا مع مرور الوقت، فاألنظمة امللكية ليست نموذجًا للشفافية 

ِّ
ات

ل 
ِّ

فض
ُ
أو املساءلة، وهذا عالوة على تأثير األطراف الخارجية التي ت

التعامل مع وجوه مألوفة، حتى ولو كانت مرفوضة شعبيًا. ففي 
الواقع، لم تكن مدة 48 ساعة من صــراع العروش سوى قمة جبل 
ر أزمات أخرى في املستقبل،  الجليد لعّدة مشاكل متراكمة قد تفجِّ

لذلك ال بديل لتصحيح األوضاع سوى اإلصالح.

االقتصاد األردني 
ال تنقصه األزمات
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