
9

النظام السوري يكثّف إيراداته
عدنان أحمد

يــكــثــف الــنــظــام الـــســـوري قــراراتــه 
وتحركاته لزيادة إيراداته املالية، 
ــــي مـــجـــمـــلـــهـــا، وفـــقـــا  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ والـ
للمحللني، إما إلى االستحواذ على األموال 
املتبقية في جيوب املواطنني واملستثمرين، 
أو بغية تــحــويــل قــــرارات الــجــبــايــة إلـــى آلية 
لتجميل صورة النظام وتنفيس االحتقانات 
الــنــاجــمــة عــن تــفــاقــم االنــفــات فــي األســــواق، 
وذلــــك عــشــيــة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
بــإجــرائــهــا، برغم  الــنــظــام متمسك  أن  يــبــدو 
االنتقادات الدولية. وفي هذا اإلطــار، أصدر 
ــســــوري الــخــمــيــس قــــــرارًا يقضي  الـــنـــظـــام الــ
لــيــرة ســوريــة،  البنزين 500  لتر  بــرفــع سعر 
ــرة، وهــو  ــيـ لــيــكــون الــســعــر الـــجـــديـــد 2500 لـ
االرتـــفـــاع الــثــانــي خـــال شــهــر واحــــد. ويــأتــي 
ذلـــك بــعــد أيـــام قليلة مــن إعـــان الــنــظــام عن 

وصـــول شحنات وقـــود إلــى الــبــاد، وإعـــادة 
كــان ينتظر  مــا  فــي مصفاة بانياس،  العمل 
منه التخفيف من أزمة الوقود التي تعصف 
بالباد منذ أشهر طويلة، والتي تصاعدت 

حدتها خال األسابيع األخيرة.
كــمــا أصــــدر رئــيــس الــنــظــام الــــســــوري، بــشــار 
بمعاقبة  يقضي  تشريعيا  مــرســومــا  ــد،  األسـ
من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة 
مــن خــدمــات االتــصــاالت بــوســائــل احتيالية. 
من  بالحبس  العقوبة  على  املــرســوم  وينص 
ســنــة إلـــى ثـــاث ســـنـــوات، وغـــرامـــة مــالــيــة من 
ــة مـــايـــني لـــيـــرة ســـوريـــة،  ــعـ مــلــيــون حــتــى أربـ
ملــن يــقــومــون بــاســتــخــدام »وســائــل احتيالية 
ــاالت وتــقــانــة  ــ ــــصـ لــلــتــاعــب بــتــجــهــيــزات االتـ
املــعــلــومــات بقصد الــتــهــّرب مــن دفـــع األجـــور 
ــات«. ووفــــــق مــوقــع  ــدمــ ــخــ املــســتــحــقــة عـــلـــى الــ
في  يأتي  املرسوم  فــإن  الجمهورية«  »رئاسة 
»تحصيل  لـ املتخذة  ــراءات  اإلجــ تعزيز  إطــار 

االقتصاد  وحماية  ستحقة، 
ُ
امل الــدولــة  أمـــوال 

املرتكبة  املخالفات  ضبط  يجب  إذ  الوطني، 
ضخمة  أمـــوااًل  املخالفون  منها  يجني  التي 
على حساب أموال الدولة«. وفي مارس/ آذار 
املــاضــي، أعــلــنــت وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة إيــقــاف اســتــيــراد أجــهــزة الهاتف 
املحمول حتى إشعار آخر. كما علقت »الهيئة 
في  السورية  والــبــريــد«  لاتصاالت  الناظمة 
اإلفــرادي  التصريح  آذار املاضي  18 مــارس/ 
ــدة ســتــة  ــ ــواتــــف املـــحـــمـــولـــة( ملــ ــهــ )جــــمــــركــــة الــ
أشهر. وبــررت ذلــك بحجة أن األجــهــزة لعمل 
باالشتراك  الراغبني  أو  الحاليني  املشتركني 
متوفرة في السوق وال حاجة ألجهزة جديدة. 
ويأتي ذلــك وســط تجدد الحديث من جانب 
أوســــاط الــنــظــام عــن إمــكــانــيــة دخــــول مشغل 
الــى جانب  الباد  في  الخلوي  للهاتف  ثالث 
شــركــتــي »ســيــرتــيــل« املــمــلــوكــة لــقــريــب رأس 
الــنــظــام رامـــي مــخــلــوف، وشــركــة »ام تــي ان«، 

أسماء  النظام  رئيس  زوجــة  تمكنت  واللتني 
ــع يــدهــا عليهما بعد  ــد أخـــيـــرًا مـــن وضـ األســ
سلسلة مناوشات وقــرارات. من جهة أخرى، 
كــشــف وزيــــر الــكــهــربــاء فـــي حــكــومــة الــنــظــام، 
غــســان الــزامــل، عــن وجـــود تــعــاقــدات مــع دول 
التبديل  قطع  لتأمني  »الصديقة«  بـ وصفها 
لــلــمــحــطــات واملــســتــلــزمــات غــيــر املــتــوفــرة في 
إيران  النظام، منها عقد مع  مناطق سيطرة 
بــقــيــمــة 124 مــلــيــون يــــورو لــتــأهــيــل عـــدد من 

املحطات الكهربائية.
وفي السياق، تحدثت مواقع موالية أن النظام 
قرر توحيد برنامج تقنني الكهرباء لتصبح 
اعتبارا من الخميس 6 ساعات وصل مقابل 
18 قطع يوميا في جميع املحافظات. ويأتي 
بالتحيز  الحكومة  طالت  انتقادات  بعد  ذلك 
للنظام.  الشعبية  الحاضنة  مناطق  لصالح 
وتـــراجـــع إنــتــاج ســوريــة مــن الــكــهــربــاء مــن 9 

آالف ميغاواط إلى 2200 ميغاواط فقط.

لندن ـ العربي الجديد

تخطط اململكة املتحدة واالتحاد األوروبي لاجتماع 
املقبلني بعد فشلهما في  مــرة أخــرى في األسبوعني 
تأثير  وكيفية  التجارة  قــواعــد  حــول  حــل خافاتهما 
صفقة خــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي على 
أيرلندا الشمالية. التقى ديفيد فروست، وزير الدولة 
البريطاني لشؤون بريكست، ونائب رئيس املفوضية 
األوروبية ماروس سيفكوفيتش مساء الخميس في 
بروكسل، بعد شهر من بدء االتحاد األوروبي اتخاذ 
ــراءات قــانــونــيــة ضــد بــريــطــانــيــا، بــزعــم أن اململكة  ــ إجـ

وانتهكت  بريكست  اتفاق  لم تحترم شــروط  املتحدة 
قليلة بحدوث  توقعات  كانت هناك  الدولي.  القانون 
مع  بيانات،  الجانبني  كا  أصــدر  والجمعة  انفراجة، 
إشارة اململكة املتحدة إلى بعض »الزخم اإليجابي«، 
وشرح فروست أنه »ينبغي أن تجري اتصاالت مكثفة 
على جميع املستويات خال األسابيع املقبلة«. وقال 
االتحاد األوروبي إن الرجلني »انتهزا املناسبة لتقييم 

جميع القضايا العالقة«.
ــي رفـــع دعــــوى قــضــائــيــة ضد  ــ وكــــان االتـــحـــاد األوروبــ
مــن جانب  بريطانيا  مـــددت  بــعــدمــا  املــتــحــدة  اململكة 
الجمركية على بعض  الفحوصات  تــنــازاًل عن  واحــد 

بــادرة  فــي  لكن  الشمالية.  أيرلندا  تدخل  التي  السلع 
حسن نية، قررت تأجيل املضي قدًما في اإلجــراءات، 

وفقا لوكالة »بلومبيرغ«.
ويحاول الجانبان الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن 
قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية، حيث أدى خروج 
السياسي  التوازن  إلى زعزعة  االتحاد  بريطانيا من 
الــدقــيــق. وســاعــدت الــحــدود األيــرلــنــديــة املفتوحة في 
ما  العنف،  أنهت عقودا من  التي  السام  دعــم عملية 
بعدم  بالشعور  الشمالية  أيــرلــنــدا  فــي  للناس  سمح 
بحسب  املتحدة،  واململكة  أيرلندا  من  كل  في  الغربة 
»أســوشــيــيــتــد بــــــرس«. يـــقـــول املــــؤيــــدون لـــلـــوحـــدة إن 

الــتــرتــيــب الـــذي تــوصــلــت إلــيــه الــحــكــومــة البريطانية 
ــدود بني  واالتـــحـــاد األوروبــــــي كـــان بــمــثــابــة إقـــامـــة حــ

أيرلندا الشمالية وبقية اململكة املتحدة.
اتفاقية  املتحدة  األوروبـــي واململكة  االتــحــاد  ووقــع 
ــتـــجـــارة مـــا بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد  الـ
األوروبــــــي، عــشــيــة يـــوم عــيــد املـــيـــاد، لكنها تنتظر 
إقـــرارهـــا مــن قــبــل الــهــيــئــة التشريعية فــي االتــحــاد، 
والذي يفترض أن يتم نهاية الشهر الجاري. ويهدد 
بعض نــواب الــبــرملــان األوروبــــي بــإرجــاء التصويت 
إلى حني تلقي املزيد من التأكيدات من لندن بشأن 

القضايا املتنازع عليها.

فشل جولة للمحادثات األوروبية البريطانية حول قواعد التجارة

المستثمرون يتجهون نحو 
صناديق األسهم

كشفت بيانات تدفقات بنك أوف 
أميركا، الجمعة، أن املستثمرين 

ضخوا مبلغا ضخما قدره 25.6 
مليار دوالر في صناديق األسهم 
في األسبوع املنتهي يوم األربعاء، 
و17.9 مليار دوالر في صناديق 

السندات، في أكبر دخول للتدفقات 

في عشرة أسابيع. وفي املقابل، 
نزحت 47.3 مليار دوالر من 

صناديق النقد، وهي األكبر في 
أربعة أشهر، بحسب ما ذكره 

بنك أوف أميركا. وأشار البنك إلى 
أن التدفقات الداخلة إلى األسهم 

العاملية على مدى األشهر الخمسة 
الفائتة والتي بلغت 602 مليار 

دوالر تجاوزت التدفقات في االثني 
عشر عاما املاضية البالغة 452 

مليار دوالر.

تركيا تحظر استخدام 
العمالت المشفرة 

حظر البنك املركزي التركي 
استخدام العمالت املشفرة مثل 
البيتكوين في مدفوعات السلع 

شر في 
ُ
ا لقرار ن

ً
والخدمات، وفق

الجريدة الرسمية للبالد، الجمعة، 
حدد 30 إبريل/ نيسان موعدا 

لدخول القيود حيز التنفيذ. يأتي 
القرار في الوقت الذي لجأ فيه 

الكثيرون في تركيا إلى العمالت 
املشفرة لحماية مدخراتهم من 
ارتفاع التضخم وهبوط العملة 

التركية. في بيان يوضح أسبابه، 
قال البنك إن املعامالت التي تتم من 

خالل استخدام العمالت املشفرة 
تمثل مخاطر »غير قابلة لإللغاء، 
فاألصول املشفرة ال تخضع ألي 
آليات تنظيم وإشراف وال لسلطة 
تنظيمية مركزية«. وذكر البنك أن 
قيمتها السوقية يمكن أن تكون 

شديدة التقلب.

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط 
أظهرت إحصاءات النفط، الجمعة، 

أن إنتاج روسيا من النفط 
ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.51 
ماليني برميل يوميا في النصف 

األول من إبريل/ نيسان من 10.25 
ماليني برميل يوميا في املتوسط 

في مارس/ آذار. ورفعت منظمة 
البلدان املصدرة للنفط )أوبك(، 

توقعاتها لنمو الطلب العاملي على 
النفط خالل 2021 بمقدار 100 

ألف برميل يوميا، بدعم آمال 
السيطرة على جائحة كورونا.

المغرب يعلق الرحالت 
مع 13 دولة

أعلن املغرب تعليق الرحالت الجوية 
مع 13 دولة، إلى أجل غير مسمى، 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 

اعتبارا من الجمعة. جاء ذلك في 
»املكتب الوطني للمطارات«  بيان لـ

)حكومي(. وقال البيان إنه »تم 
تعليق الرحالت مع ألبانيا وبلغاريا 

وقبرص وإستونيا وهنغاريا 
وليتوانيا والتفيا ولوكسمبورغ 

ومالطا ورومانيا وصربيا 
وسلوفينيا وسلوفاكيا، انطالقا من 
الجمعة، للحد من انتشار كورونا«، 

من دون ذكر تفاصيل أخرى.

أخبار

نمو صيني 
قياسي

تسارع تعافي اقتصاد الصني بوتيرة قوية في الربع األول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام املاضي، إذ تلقى الدعم من طلب 
أقوى من الداخل والخارج واستمرار دعم حكومي للشركات األصغر حجما. وكشفت بيانات رسمية، الجمعة، أن الناتج املحلي اإلجمالي قفز بوتيرة 
قياسية قدرها 18.3 في املائة في الربع األول مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، عقب نمو بنسبة 6.5 في املائة في الربع األخير من العام املاضي. وهذه 
الزيادة هي األقوى منذ العام 1992 على األقل. ويقود تعزز الصادرات االنتعاش، إذ تسارع املصانع لتلبية طلبيات خارجية إلى جانب تحسن منتظم 

في االستهاك. ومن املتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.6 في املائة في 2021.

اقتصاد
Saturday 17 April 2021
السبت 17 إبريل/ نيسان 2021 م  5  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2420  السنة السابعة
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اقتصاد

غالء في األسعار وأعباء غير مسبوقة

%2.8
ــو إجـــمـــالـــي  ــمـ نـــســـبـــة نـ
قطر  فــي  المحلي  الناتج 
وفــق   2021 الــعــام  فــي 
»أكسفورد  تقرير  توقعات 
مدعومًا  إيكونوميكس«، 
ــأس الــعــالــم  ــ ــع ك ــمــشــاري ب
والــغــاز  النفط  ــادرات  ــ وص
وإجراءات محاصرة كورونا

تحقيق

يختبر مواطنو عدد 
من الدول الخليجية فرض 

ضرائب جديدة

تحاول الدول الخليجية 
تسريع عمليات التلقيح 

لتخطي اإلغالق

الكويت ـ أحمد الزعبي

استثنائيًا  رمـــضـــان  شــهــر  يــعــتــبــر 
هذا العام في غالبية دول الخليج. 
اإلغــــــاق الـــــذي فــرضــتــه تــداعــيــات 
االقتصادات.  معظم  يضرب  كــورونــا  فيروس 
إجــــراءات  التــخــاذ  الــحــكــومــات تسعى  غالبية 
تــســّرع الــوصــول إلـــى الــتــعــافــي، إال أن ذلـــك لم 
يمنع االرتدادات الكبيرة للجائحة على القوة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، فــيــمــا تــرتــفــع أســعــار 

السلع وسط صعود في مستويات التضخم.
وتــــأثــــيــــرات كـــــورونـــــا تـــتـــبـــايـــن بــــن الــــــدول 
الخليجية، في حن تتبع كلها آليات لتكثيف 
ــيـــم، وصـــــــــواًل الســـتـــئـــنـــاف  ــتـــطـــعـ ــمــــات الـ حــ
الــتــجــاريــة والــخــدمــاتــيــة أعمالها.  األنــشــطــة 
املرحلة غير مسبوقة، الخسائر الناجمة عن 
تدهور أسعار النفط، تضافرت مع األزمات 
الجائحة، ما  فتها 

ّ
التي خل الطاحنة  املالية 

ساهم في تبني عدد من الحكومات خططا 
تقشفية أحبطت املواطنن.

السعودية: أعباء مالية
تعتبر السعودية أكثر املتضررين من جائحة 
كـــورونـــا بــســبــب الــخــســائــر الــفــادحــة الناجمة 
املاضي  العام  النفط خال  عن تدهور أسعار 
ــوقـــف األنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة  ــى تـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
املــصــاحــبــة لــخــدمــات الــحــج والــعــمــرة بسبب 
انــتــشــار كــورونــا. وقـــال مــديــر وحـــدة األبــحــاث 
ــتـــشـــارات  فــــي مــــركــــز الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي لـــاسـ
االقتصادية في الرياض، عبد العزيز الخالدي، 
لـ »العربي الجديد« إن السعودية مثل غالبية 
بسبب  اقتصاديًا  تراجعًا  تشهد  العالم  دول 
جائحة كــورونــا، األمـــر الـــذي أدى إلــى تراجع 

األوضاع املعيشية للمواطنن.
وعــن الــقــوة الــشــرائــيــة مــع بــدء رمــضــان، شرح 
الــخــالــدي أن أصــحــاب األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
 من 

ً
والـــعـــامـــلـــن فـــي األســـــــواق يــشــكــون فـــعـــا

تــــراجــــع مـــلـــحـــوظ فــــي حـــجـــم املـــبـــيـــعـــات وذلــــك 
بسبب غـــاء األســـعـــار، حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
بعض السلع واملنتجات الغذائية قبل أيام من 

شهر رمضان 150 في املائة.
إلــى أن اململكة قامت بزيادة  وأشــار الخالدي 

في   5 بنسبة  املــضــافــة  القيمة  على  الضريبة 
املائة على معظم السلع والخدمات، األمر الذي 
املالية  األعــبــاء  املــواطــنــن بسبب  تململ  أثـــار 
الــتــي تــفــرض عليهم فــي ظــل تـــردي األوضـــاع. 
قــررت خال  السعودية  الحكومة  أن  وأوضــح 
اإلنــفــاق وزيـــادة الضرائب  عــام 2020، خفض 
التي فرضت أول مــرة في 2018 بمقدار ثاثة 

أضعاف.

الكويت: غالء غير مسبوق
انــعــكــســت الـــتـــوتـــرات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 
ــلــــى األوضـــــــــاع  ــــت عــ ــــويـ ــكـ ــ ــي الـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
ــة، فــــــي ظــــــل ضــــعــــف اإلصــــــــاح  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
االقــتــصــادي، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن الــنــداءات 
بشأن ضرورة التوافق إليجاد حلول لألزمات 

املالية الطاحنة.
وفـــي ظــل الــتــراجــع االقــتــصــادي، تــســود حالة 
خصوصا  الكويتين  املواطنن  بن  اإلحباط 
مع هبوط األوضــاع املعيشية وغاء األسعار 
فـــي ظـــل شــهــر رمــــضــــان، حــيــث يـــفـــرض حظر 

التجول الجزئي منذ 7 مارس / آذار املاضي.
وحـــاولـــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة الــتــخــفــيــف من 

وطأة األزمة واألوضاع الصعبة، حيث وافقت 
عــلــى تــأجــيــل أقــســاط الـــقـــروض االســتــهــاكــيــة 
ــــدة 6 أشــــهــــر، فــيــمــا ســتــتــحــمــل  لــلــمــواطــنــن ملـ
الحكومة تكلفة التأجيل والتي تبلغ ما يقرب 
االقتصادي  الخبير  وقــال  دوالر.  ملياري  مــن 
الــكــويــتــي عــلــي املــوســى لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
التطعيم  تــحــاول تسريع حــمــات  الــكــويــت  إن 
والـــوصـــول إلـــى املــنــاعــة املــجــتــمــعــيــة مـــن أجــل 

إنهاء قيود الحظر الجزئي واستئناف الحياة 
الــتــجــاريــة. وأضـــاف أنه  الطبيعية واألنــشــطــة 
الحكومة  على  ينبغي  الصحية،  الجهود  مع 
وضع حلول جادة إلنهاء األزمات الراهنة، كما 
أوضح أن غياب اإلصاح االقتصادي سيفاقم 
ــاع فــيــمــا ســــتــــزداد مـــعـــانـــاة املــواطــنــن  ــ ــ األوضـ

بصورة أكبر.

اإلمارات: انفراج نسبي
عانت اإلمارات في بداية أزمة جائحة كورونا 
من أوضــاع اقتصادية صعبة في ظل تراجع 
لكافة  الفادحة  والخسائر  النفطية  اإليـــرادات 
األنشطة التجارية ومن بينها قطاع السياحة 
ــقــــارات، إال أنـــهـــا اســتــطــاعــت  ــعــ ــارة والــ ــتـــجـ والـ
ــة الـــنـــطـــاق.  ــعــ تــنــفــيــذ حــمــلــة تــطــعــيــمــات واســ
وتــمــكــنــت اإلمـــــــارات مـــن اســتــئــنــاف األنــشــطــة 
إال  الطبيعية،  الحياة  إلــى  والــعــودة  التجارية 
أن مؤشرات االقتصاد لم تعد إلى مستويات 

ما قبل الجائحة.
ولــفــت الــخــبــيــر االقــتــصــادي اإلمـــاراتـــي، عــادل 
الــريــامــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن حملة 
على  باإليجاب  الناجحة ستنعكس  التطعيم 

االقــتــصــاد واالســتــثــمــار والــســيــاحــة، وسترفع 
حالة التفاؤل لدى الجميع، مشيرا إلى تحسن 

املؤشرات االقتصادية على كافة املستويات.
وتوقع الريامي أن تكون اإلمارات أولى الدول 
اقتصاديا  تعافيا  ستشهد  الــتــي  الخليجية 
االقــتــصــاد بعد عيد  بفتح  التوقعات  فــي ظــل 
وعــودة  الطيران  حركة  استئناف  ومــع  الفطر 

السياحة إلى دبي.

قطر: نمو اقتصادي رغم القيود
على الرغم من القيود األخيرة التي فرضتها 
الجديدة  املــوجــة  ملواجهة  القطرية  السلطات 
من إصابات كورونا، تشير التوقعات إلى أن 
االقــتــصــاد الــقــطــري يستمر فــي الــنــمــو بشكل 
ـرد هذا العام. وفي حن أدت زيادة حاالت 

ّ
مط

اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا ومــعــدالت دخــول 
املستشفيات، إلــى فــرض قــيــود أكــثــر صــرامــة، 
تــؤثــر هــــذه اإلجــــــــراءات فــقــط عــلــى الــتــوقــعــات 

االقتصادية على املدى القصير.
وتوقع تقرير »أكسفورد إيكونوميكس« نمو 
املائة  فــي   2.8 بنسبة  املحلي  الناتج  إجمالي 
تقديرية  انــخــفــاضــه بنسبة  بــعــد  الـــعـــام،  هـــذا 
بنحو 3.1 في املائة في 2020. كما يشير إلى 
رد، 

ّ
أن النمو سيستمر في التوسع بشكل مط

بــســبــب االســـتـــثـــمـــارات املــتــواصــلــة قــبــل كــأس 
العالم 2022، وزيادة إنتاج الغاز.

عمان: تراجع القوة الشرائية
العماني  للمواطن  املعيشية  األوضــاع  تأثرت 
ــيـــود املــــشــــددة الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــقـ ــن جــــــراء الـ مــ
في  املسبوقة  غير  الــزيــادة  ملواجهة  السلطات 
أعـــداد اإلصــابــات بفيروس كــورونــا. وشهدت 
األسواق العمانية خال شهر رمضان ارتفاعا 
كبيرا فــي األســعــار، بــاإلضــافــة إلــى نقص في 
العديد من السلع. وأشار الباحث االقتصادي 
الــعــمــانــي هيثم خــلــدون لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلـــى أن هــنــاك اســتــيــاء بــن املــواطــنــن بسبب 
غـــاء األســـعـــار الفــتــًا إلـــى أن الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
االقتصادية  التداعيات  جــراء  تأثرت  للسكان 
أن هناك  كـــورونـــا. وأوضــــح خــلــدون  لجائحة 
والوافدين  املواطنن  لتسريح  كبيرة  موجات 
تتكبدها  التي  الخسائر  بسبب  أعمالهم  مــن 

شركات القطاع الخاص.
وفي وقت سابق، قالت وزارة املالية العمانية 
ريــال  مليون   600 اقترضت  ُعــمــان  إن سلطنة 
االســتــثــمــار  جــهــاز  مـــن  مــلــيــار  دوالر(   1.56(
الــــســــيــــادي(، و1.77  )الــــصــــنــــدوق   الـــعـــمـــانـــي 
مليار ريال )4.6 مليارات دوالر( من صندوق 
ــلــــي والــــخــــارجــــي لــتــمــويــل  االقـــــتـــــراض الــــداخــ

ميزانية العام 2021.

البحرين: زيادة المعاناة
الـــســـلـــطـــات  فـــرضـــتـــهـــا  ــي  ــتــ الــ ــيــــود  ــقــ الــ أدت 
البحرينية خال اآلونة األخيرة إلى تصاعد 
املخاوف بشأن تراجع االقتصاد البحريني 

مجددا وزيادة معاناة املواطنن.
ــانـــات حــكــومــيــة أن اقــتــصــاد  ــيـ وأظــــهــــرت بـ
الـــبـــحـــريـــن انـــكـــمـــش 8.9 فــــي املــــائــــة، وســـط 
كورونا  فيروس  املفروضة الحتواء  القيود 

املستجد.
وكــانــت وكــالــة ستاندرد آنــد بــورز قالت إن 
الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للبحرين 
قـــد يــنــكــمــش 5 فـــي املـــائـــة هــــذا الـــعـــام بفعل 
تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على 

أنشطة االستهاك واالستثمار. رمضان 
في الخليج

تمر غالبية دول الخليج في مرحلة استثنائية، إذ تتلقى ضربات مزدوجة من هبوط أسعار النفط 
خالل الفترة الماضية إلى التداعيات الثقيلة لفيروس كورونا على مؤشرات االقتصادات، ما فرض 

أعباء غير مسبوقة على السكان خالل شهر رمضان
تخطي انتكاسة العام 2020

تتجه الدول الخليجية إلى التعافي ببطء، إال أن هذا العام يعتبر أفضل من 
2020 الذي كان قاسيًا جدًا على االقتصادات واملجتمعات الخليجية في 
ظل اإلغالقات الواسعة والصدمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس 
كورونا واألزمة النفطية مع التراجع الشديد على الطلب. وقال صندوق 
الخليج  اقــتــصــادات منطقة  أحــدث تقاريره إن معظم  فــي  الــدولــي  النقد 
مرشحة للتعافي خالل العام 2021 بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه 
تقديرات سابقة، بعدما رفع توقعه للنمو العاملي هذا العام إلى 6 في املائة.

إذ قرر عدد من الدول الخليجية التخفيف من حدة اإلغالقات، وقررت 

األســواق،  على  املفروضة  القيود  كافة  إنهاء  السعودية  العربية  اململكة 
وذلــك فــي ظــل تــســارع حملة التطعيم فــي الــبــالد مــن أجــل الــوصــول إلى 
كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  أعــداد  انخفضت  فيما  املجتمعية،  املناعة 
خالل الفترة املاضية. وبحسب البيانات الرسمية لوزارة املالية السعودية، 
 عن 

ً
ارتفع العجز في ميزانية العام الحالي إلى 79 مليار دوالر، فضال

زيادة اإلنفاق ملواجهة تفشي الفيروس في اململكة. فيما تواجه الكويت 
املــخــاوف بشأن  أزمــة شح السيولة واتــســاع عجز امليزانية، فضال عن 

انخفاض التصنيف السيادي للبالد.

إجراءات 
كوورنا فرضت 
نفسها على 
القطاعات 
الحيوية )فايز 
نور الدين/ 
فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاع  ــفــ تــشــغــل نــــــدرة األدويــــــــة وارتــ
السوداني،  العام  الرأي  أسعارها 
إثــــر تــحــريــر الـــــــدوالر املــخــصــص 
ــم الــجــنــيــه.  ــويـ ــعـ ــد تـ ــعـ ــراد الــــــــــدواء بـ ــيــ ــتــ الســ
وتترافق هذه األزمــة مع تهريب األدويــة من 
دون أي رقابة على الصاحية وآليات النقل 
والــتــخــزيــن، وســط إجــــراءات غير منضبطة 
تسيطر على عمليات االستيراد، ما فاقم من 

معاناة املواطنن واملرضى.
قــامــت »الــعــربــي الــجــديــد« بجولة على عدد 
مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، لــلــســؤال عــن ســبــب نـــدرة الـــدواء 
وارتــفــاع سعره. خــال ربــع ساعة رْصــد في 
إحــــدى الــصــيــدلــيــات الــكــبــرى، خـــرج عــشــرة 
ــة التي  ــ مــرضــى صــفــر الــيــديــن، إذ إن األدويـ
يحتاجونها غير متوافرة. إال أن الحال في 
كبير  فــعــدد  مــرعــب،  الصغيرة  الصيدليات 
الحصول على  املــرضــى ال يستطيعون  مــن 
أدويتهم، بعضهم يحتاج إلى جرعة منقذة 
لــلــحــيــاة، وآخـــــــرون تــعــبــوا مـــن الــبــحــث من 
دون جــدوى...  الصيدلي محمد عبد القادر 

هنالك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال  القاسم 
بــعــض الــتــجــار يـــســـتـــوردون الــــــدواء بــطــرق 
لدرجات  فيها  يتعرض  رسمية، حيث  غير 
ــرارة عــالــيــة، لـــتـــراوح مــعــانــاة املـــواطـــن ما  حــ
بـــن الـــنـــدرة والـــغـــاء وصـــــواًل إلــــى األدويــــة 
التخزين  ســـوء  بسبب  لفاعليتها   الــفــاقــدة 
الربو  لبخاخات  بالنسبة  خــاصــة  والــنــقــل، 
وأدويــــة الــقــلــب. ولــفــت إلـــى أن هـــذه املشكلة 
ــتـــى نــقــل  ــربــــن، إذ حـ ــهــ ــنـــد املــ ــتـــوقـــف عـ ال تـ
األدويــة بن الواليات غير مطابق للشروط 
الــصــحــيــة، وال يــخــضــع لـــرقـــابـــة فــعــلــيــة من 

الجهات املختصة.
ــــى اخــــتــــاف الـــتـــســـعـــيـــرة مــــا بــن  وأشــــــــار إلــ
صــيــدلــيــة وأخـــــــرى، فـــي حـــن تــرتــبــط نـــدرة 
الدواء ببعض املصانع املحلية التي توقفت 
عـــن الــتــصــنــيــع، مـــؤكـــدًا عــلــى ضــــــرورة دعــم 
الدولة للدواء وتشديد الرقابة إلنقاذ حياة 

املواطنن.
وقــــال رئــيــس شــعــبــة الــصــيــدلــيــات الــدكــتــور 
ــدأت مع  ــ ــة الــــــدواء بـ ــ نـــصـــري مـــرقـــص إن أزمـ
الــنــظــام الــســابــق وورثــتــهــا حــكــومــة الــثــورة. 
ولــفــت إلــى أن الــواقــع فــي منتهى الــســوء، إذ 
تتشعب املــشــكــات مــا بــن ارتــفــاع األســعــار 
ونــــدرة األدويــــة املــنــقــذة للحياة خــاصــة، ما 
دفـــع إلـــى تــعــاظــم الــتــهــريــب مــع مــا لــذلــك من 

تأثير على فاعلية األدوية. 
الحكومة وظــفــت 300 مليون  أن  إلــى  ولــفــت 
دوالر في مجال الدواء، جزء من املبلغ صرف 

القطاع  باعتبارها  الطبية  اإلمــــدادات  على 
املــعــنــي بـــاســـتـــيـــراد الـــــــدواء لــلــمــســتــشــفــيــات 
ــزء ذهــب  ــ ــز الــطــبــيــة والــصــحــيــة، وجـ ــراكــ واملــ
الــدواء السودانية، التي شرعت في  ملصانع 
فتح اعتمادات الستيراد املواد الخام. ودعا 
مرقص إلى برمجة استيراد الــدواء بطريقة 
علمية، بحيث يكون هنالك 20 في املائة من 
الفاصلة  الــفــتــرة  لتغطية  املــتــوافــر  املــخــزون 
مـــا بـــن طــلــب الــشــحــنــات ووصــــــول الــكــمــيــة 

املستوردة إلى السودان.
اللجنة االقتصادية في  بـــدوره، ربــط عضو 
قوى الحرية والتغيير كمال كرار أزمة الدواء 
حديث  فــي  بــشــدة،  وانتقد  الجنيه،  بتعويم 
تبعًا  القرار  متخذي  الجديد«،  »العربي  مع 
لسياسات صندوق النقد الدولي، مبينا أن 
90 في املائة من الغذاء والدواء مستورد من 
الخارج، وبالتالي التضخم مرتبط مباشرة 
ــد أن الـــــدواء خــدمــة  بــســيــاســة الــتــعــويــم. وأكــ
وليس سلعة، وأن انفات أسعار الدواء هو 
إدارة  فــي  الخاطئة  الــدولــة  لسياسة  نتيجة 

االقتصاد.
أمــــــــا عــــضــــو جـــمـــعـــيـــة حــــمــــايــــة املـــســـتـــهـــلـــك 
الــســودانــيــة حــســن الـــقـــونـــي، فــطــالــب خــال 
ــا بــدعــم  ــديـــد«، إمــ حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
دوالر  تعديل سعر  أو  كــامــل،  الــــدواء بشكل 
األدوية، أو أن تتحمل الدولة مباشرة تغطية 

األسعار الجديدة.
ــلـــه الــــرمــــادي قــال  لــكــن االقـــتـــصـــادي عــبــد الـ
ــــات فــــي األســــعــــار مــــرده  ــفـ ــ إن الــــنــــدرة واالنـ
والبنك  النقد  لسياسة صــنــدوق  االنــصــيــاع 
التي  االشتراطات  من  باعتبارها  الدولين، 
السودان.  شطب ديــون 

ُ
أن ت بموجبها يمكن 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــكــومــة لم  وقـــال لـــ
تتدرج في اتخاذ القرارات، وفرضتها دفعة 
واحــــدة، مــا خــلــق أزمـــة كــبــيــرة فــي األســــواق، 
فارتفع مستوى األسعار والتضخم. وأشار 

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكد أحد أصحاب مصانع الكرتون في مصر، 
ارتــفــاع أســعــار الــــورق خـــال الــشــهــور القليلة 
املاضية من 2100 جنيه إلى 4500 جنيه لطن 
الورق القديم )الدشت(، بنسبة صعود وصلت 
إلى 114 في املائة. كذلك تم رفع أسعار الورق 

الفاخر من 5800 جنيه إلى 10 آالف جنيه.
وأرجع صاحب املصنع في تصريحات خاصة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« سبب هــذه االرتــفــاعــات، 
ــورق املـــحـــلـــي فــي  ــ ــ ـــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ ــ ــــى زيــ إلـ
األسواق العاملية، خاصة بعد ارتفاع األسعار 
فــي الــبــورصــات الــعــاملــيــة مــن 400 دوالر لطن 

الورق من الدرجة الثانية إلى 580 دوالرًا.
وأشــــار صــاحــب املــصــنــع إلـــى أن هــنــاك تكتا 
الــورق وكبار تجار  احتكاريا ما بن مصانع 
ــــورق في  ــــورق الــقــديــم، للتحكم فـــي ســعــر الـ الـ
ــتـــاج  ــــف اإلنـ ــــى وقـ ــو مــــا أدى إلـ ــ األســـــــــواق، وهـ
تماًما في عدد من مصانع الكرتون، وخسارة 
مصانع أخرى ملتزمة بتعاقدات مع الشركات 
عــبــر مــنــاقــصــات تــمــت تــرســيــتــهــا قــبــل ارتــفــاع 
األســعــار. ودعـــا املــصــدر إلــى وقــف الــصــادرات 

الــورقــيــة إلـــى األســـــواق الــخــارجــيــة، أو فــرض 
ا 

ً
الـــورق حفاظ رســـوم حمائية على صـــادرات 

على املنتج الوطني من »الكرتون«، ولعدم رفع 
ا إلى أن زيادة أسعار الورق 

ً
أسعار السلع، الفت

ــد تـــرفـــع ســعــر بــعــض األجــــهــــزة واملــنــتــجــات  قـ
ــفــــاع أســعــار  بــمــعــدل 50 جــنــيــًهــا، نــتــيــجــة ارتــ

التغليف.
واســتــبــعــد حــســن مــحــمــد، خــبــيــر فـــي تصنيع 
الــكــرتــون، وجـــود احــتــكــار مــن قــبــل الــتــجــار أو 
مصانع الــــورق، مــرجــًعــا ارتــفــاع األســعــار إلى 
ــعــــروض فـــي الـــســـوق املـــحـــلـــي، نتيجة  قــلــة املــ
ارتــفــاع الــكــمــيــات املــصــدرة مــن »الـــدشـــت«، مع 
مــن  أن  ورأى  ــتــــوردة.  ــســ املــ الـــكـــمـــيـــات  تــــراجــــع 
إيــجــابــيــات زيـــــادة الــطــلــب مــقــابــل املـــعـــروض، 

حساب  على  النقدية  املبيعات  نسبة  ارتــفــاع 
اآلجـــل، مــع اختفاء ظــاهــرة حــرق األســعــار من 
كــان يتسبب  ما  الكبار، وهــو  »الحيتان«  قبل 

في غلق املصانع.
ــربــــي الــــجــــديــــد« ان ارتــــفــــاع  ــعــ وأضــــــــاف لـــــ »الــ
األســعــار لــن يضر ســوى املصانع الــتــي تبيع 
منتجاتها من خال تعاقدات سنوية، أو التي 
تكلفتها  وتم حساب  مناقصات  عليها  رست 
ــك، فلن  ــ ــا دون ذلـ عــلــى األســــعــــار الــقــديــمــة، أمــ
تــتــأثــر املــصــانــع ســـوى فــي تــراجــع مبيعاتها 
ــاع األســــعــــار. وأصـــــــدرت شعبة  ــفــ نــتــيــجــة ارتــ
الورق والكرتون باتحاد الصناعات املصرية، 
ا نفت فيه وجود عمليات احتكار من قبل 

ً
بيان

الـــورق، مرجعة ارتــفــاع األســعــار إلى  مصانع 
زيــادة تكلفة »الدشت«، وهو الخام األساسي 

لصناعة الورق في مصر.
ــيــــس لــنــقــص  ــرئــ ــة الــــســــبــــب الــ ــبـ ــعـ وعــــــــزت الـــشـ
ــراســــات  ــكــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــع إنـ ــ ــراجـ ــ ــــروض إلــــــى تـ ــعــ ــ املــ
عــام،  بــشــكــل  التعليمية  والــكــتــب  والــكــشــاكــيــل 
باإلضافة لقلة املعروض من الورق املستورد، 
ألســبــاب تتعلق بــارتــفــاع أســعــاره فــي السوق 

العاملية.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم تسلم الــشــركــات واملــصــارف املــدرجــة في 
الـــدار البيضاء مــن تأثيرات األزمــة  بــورصــة 
الــصــحــيــة، حــيــث تــراجــعــت أربـــــاح شــركــات، 
بينما تــكــبــدت أخــــرى خــســائــر كــبــيــرة، غير 
أن ذلــــك لـــم يــمــنــع مـــن تـــوزيـــع األربــــــاح على 

املساهمن.
في  املــدرجــة  الشركات  لنتائج  وفــي تجميع 
بورصة الدار البيضاء، تجلى أن أرباح تلك 
الشركات تراجعت بنسبة 35.5 في املائة في 
مليار   1.8 حــوالــي  لتسجل  املـــاضـــي،  الــعــام 
 ملؤسسة »بي أم سي إي 

ً
دوالر. إال أن تحليا

كابيتال« لألبحاث بّن أن االنخفاض الحاد 
ــاح الــشــركــات لــم يــواكــبــه نفس مستوى  ألربـ
التراجع على توزيعات املساهمن، حيث لم 

تنخفض سوى 8.7 في املائة.
الدولة قد أحدثت صندوقًا ملكافحة  وكانت 
تداعيات الجائحة، إذ ضخت شركات محلية 
خاصة هبات كبيرة، من بينها تلك املدرجة 
ــدار البيضاء، بــاإلضــافــة إلى  فــي بــورصــة الـ
ــركــــات حــكــومــيــة  شـــركـــات غــيــر مـــدرجـــة وشــ

وأثرياء وموظفن.
العام املاضي أرباح  وطــاول االنخفاض في 
الرئيسية،  القطاعات  أغلب  تغطي  شــركــات 

منها شركات عاملة في الصناعة والعقارات 
واألنشطة املالية.

ــان الــبــنــك املــــركــــزي قـــد طـــالـــب مـــع بــدايــة  ــ وكـ
تــوزيــع  بتعليق  املــصــارف  الصحية  ــة  األزمــ
أربـــاحـــهـــا عــلــى املــســاهــمــن فــيــهــا، مـــن أجــل 
دعـــم أمــوالــهــا الــذاتــيــة، بــمــا يــســاعــدهــا على 
مــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا، إال أن 
عــــددًا كــبــيــرًا مــنــهــا لـــم يــمــثــتــل، حــيــث سعت 
مــصــارف إلـــى مــكــافــأة املــســاهــمــن، عــلــمــًا أن 
إجبارية،  تكن  لــم  املغربي  املــركــزي  توصية 
وإن لــقــيــت اســتــحــســانــًا مـــن قــبــل املــراقــبــن، 

الذين رأوا فيها مسعى لدعم األموال الذاتية 
للمصارف.

ويذهب الخبير في القطاع املصرفي، محمد 
الــــعــــربــــي، إلـــــى أنـــــه كـــــان يـــفـــتـــرض بــالــنــســبــة 
ــتــــي تــــراجــــع نـــشـــاطـــهـــا بــســبــب  ــلـــشـــركـــات الــ لـ
الـــجـــائـــحـــة تـــعـــزيـــز رصـــيـــدهـــا مــــن الــســيــولــة، 
وهـــو مــا كـــان يستدعي عـــدم تــوزيــع األربـــاح 
على املساهمن. ويشدد على أن عدم توزيع 
األرباح أو على األقل جزء معتبر منه، خاصة 
بالنسبة لتلك التي تعمل في قطاعات تواجه 
صعوبات بسبب كورونا، كان سيساهم في 
دعم نشاطها، علمًا أن الدولة بلورت تدابير 

لضمان القروض املصرفية.
ويــؤشــر تــراجــع أربـــاح الشركات فــي بورصة 
الــــــدار الــبــيــضــاء عــلــى مــــدى الــخــســائــر الــتــي 
وإن  وخدماتية،  إنتاجية  قطاعات  تكبدتها 
كانت السوق املالية باململكة ال تعكس صحة 
االقــتــصــاد املـــغـــرب، ألن عـــدد الــشــركــات فيها 

محدود.
أن بورصة  املــراقــبــون على ماحظة  واعــتــاد 
مليار   67 رسملتها  البالغة  البيضاء  الـــدار 
دوالر لم تتأثر كثيرًا بهزات االقتصاد العاملي، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــاملــســتــثــمــريــن 
األجــانــب  املستثمرون  يــركــز  فيما  املحلين، 

على قطاعات محدودة.

الدواء 
في السودان

)Getty( إغالقات كورونا ضربت الكثير من القطاعات

األسعار ُتفاقم أزمة مصانع الكرتون

تراجع حاد في أرباح شركات البورصة

المرضى يعانون في المشافي 
والصيدليات

عدد كبير من السودانيين 
غير قادرين على شراء 

دواء منقذ للحياة. 
أسعار األدوية ال ُتحتمل، 

بعضها اختفى من 
الصيدليات أو أوقف سوء 

التخزين فاعليتها

مصر مال وناس

المغرب

ترتبط أزمة الدواء 
بتحرير سعر الجنيه 

وضعف الرقابة

تراجع المعروض 
المحلي وسط شكوك 
تجارية بوجود احتكار

إلى ندرة حادة في األدوية مع نزيف يتمثل 
بتهريب الدواء عبر الحدود إلى دول الجوار.

وشرح االقتصادي عادل عبد املنعم أنه من 
الواضح أن تحرير سعر دوالر الــدواء خلق 
أزمة كبيرة للمواطنن، حيث إن مداخيل 80 
فــي املــائــة مــن الــشــعــب الــســودانــي مــحــدودة. 
واعـــتـــبـــر أن اعـــتـــمـــاد ســعــر الـــصـــرف املــحــرر 
لــلــدواء »خــطــأ«، إذ كـــان بــاإلمــكــان  بالنسبة 
تــحــريــر دوالر الــقــمــح والــــوقــــود واســتــثــنــاء 
الــــــدواء بــاعــتــبــاره حـــاجـــة تــرتــبــط بــالــحــيــاة 

واملــــوت بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــن. وطــالــب بــأن 
تــضــع الــدولــة ســيــاســات دوائــيــة خــاصــة، إذ 
بإمكانها أن تعمل على إعــادة 10 في املائة 
ــلــــدواء كــمــا كــان  ــــادرات لــ ــــصـ مـــن حــصــائــل الـ
ســائــدًا فــي الــســابــق. وحــث الــدولــة على دعم 
الدواء بنسبة ال تقل عن 75 في املائة وإغاق 
باب استيراد السلع الكمالية حتى تستطيع 

أن تجلب الدواء والسلع األساسية.
تحرير  إبــراهــيــم  محمد  الصيدلي  ووصـــف 
ــاع  ســعــر دوالر الـــــدواء فـــي ظـــل هـــذه األوضــ

من  الكثير  على  باملوت  الحكم  بمثابة  بأنه 
ــدواء يــجــب أن  ــ الـــنـــاس، وقــــال إن الــعــاج والــ
يكونا مجانًا في ظل هذه األوضاع الصعبة 
التي يعاني منها املواطن، أو بالحد األدنى 
دعم سعر الدواء. ولفت إلى أن الباد تشهد 
ارتفاعا غير مسبوق في سعر الدواء، بحيث 
وأشــار  اقتنائه.  املواطنن عن  يعجز معظم 
إلـــى أن الــحــكــومــة حــولــت شــعــارات مجانية 
الصحة والتعليم إلى آلية من أجل مخاطبة 

عواطف الناس ال أكثر.

مواطن ينتظر الحصول 
على دوائه )أشرف 
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