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تخفيف ديون السودان
الخرطوم ـ العربي الجديد

أعلن عشرون بلدًا دائنًا للسودان، 
الــجــمــعــة، شــطــب قــســم كــبــيــر من 
ديـــون الــدولــة األفــريــقــيــة فــي إطــار 
التي  الخارجية  لديونها  الكبير  التخفيض 
بــدأت منذ عدة أشهر للسماح بعودتها إلى 

الساحة الدولية.
وقــال إيمانويل مولني رئيس نــادي باريس، 
وافــق  الرسميني  الــدائــنــني  نــادي  إن  الجمعة، 
على  مستحقة  دوالر  مــلــيــار   14 إلــغــاء  عــلــى 
الـــســـودان وإعـــــادة هــيــكــلــة مـــا يــتــبــقــى مـــن 23 
مــلــيــار دوالر مــســتــحــقــة عــلــيــه. ويــمــثــل هــذا 
الرقم ما يقارب 90 في املائة من ديون البالد 
املتراكمة بشكل رئيسي خالل والية الرئيس 
االحتجاجات  بعد  سقط  الـــذي  البشير  عمر 

في الشارع.
ومعظم ديون السودان لنادي باريس ناجمة 
عــن مــتــأخــرات وغــرامــات تأخير فــي الــســداد، 

وتدين البالد بحوالي 56 مليار دوالر لدائنني 
أجانب بشكل عام. وقال مولني إن اتفاق نادي 
بــاريــس سيعيد جــدولــة 9.4 مــلــيــارات دوالر 
بفترات سماح طويلة  املتبقية،  القيمة  وهي 
الـــســـودان لــســداد  بــمــا يكفي حــتــى ال يضطر 
مدفوعات قبل 2024. وأضــاف: »يوضح هذا 
الجهد الكبير دعم املجتمع الدولي لالنتقال 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــســـودان وسيساعد 
ــد مــع  ــديــ ــــن جــ الــــــســــــودان عـــلـــى االنــــــخــــــراط مـ
ومواصلة سياسات  الــدولــي  املــالــي  املجتمع 

اإلصالح ومكافحة الفقر«.
وفي حديثه للصحافيني بعد التوصل التفاق 
مساء الخميس، حث مولني الدائنني اآلخرين 
للسودان على  والخاص  العام  القطاعني  من 
ــبــــاء الــــبــــالد مــــن الــــديــــون بــنــفــس  تــخــفــيــف أعــ
ــال مـــولـــني: »املـــفـــاوضـــات الــتــي  ــ الــطــريــقــة. وقـ
انتهت في وقت متأخر الخميس أتاحت لنا 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــاريــخــي طـــال انــتــظــاره 
الــســودان«.  منذ ســنــوات للتعامل مــع ديـــون 

أيار/مايو خــالل مؤتمر  العملية في  وبــدأت 
ــن فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــلـ فــــي بــــاريــــس أعـ
إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستلغي حصتها 
مليارات  خمسة  البالغ  السوداني  الدين  من 
دوالر. كما تعهدت عدة دول بما فيها فرنسا 
بتقديم مساعدات على شكل قروض ملساعدة 
الــســودان على ســـداد ديــونــه ملــؤســســات مثل 

البنك الدولي.
 لتخفيف عبء الديون 

ً
وصار السودان مؤهال

لــه الشهر  الــدولــي  النقد  بعد قبول صــنــدوق 
الفقيرة املثقلة  الــبــلــدان  املــاضــي فــي مــبــادرة 
االلتزام بإصالحات على  بالديون بناء على 

صعيد االقتصاد الكلي.
وقــال وزيــر املــال الــســودانــي جبريل إبراهيم 
ــر«: »ســنــســعــى لــلــحــصــول على  ــتـ ــويـ عــلــى »تـ
ـــدول  ــع الـ نــتــائــج مــمــاثــلــة أو أحـــســـن مــنــهــا مـ
ــــذه بـــدايـــة  ــاريــــس. هـ ــادي بــ ــ ــارج نــ ــ ــة خــ ــنـ ــدائـ الـ
املـــالـــيـــة  وزارة  أول  ــيــــل  وكــ وقـــــــال  ــة«.  ــقــ ــوفــ مــ
ياسني  صالح  أمــني  االقتصادي  والتخطيط 

الجديد«،  »العربي  لـ سابقة  تصريحات  فــي 
إن قــرار إعفاء السودان من ديونه يصب في 
االتـــجـــاه الــصــحــيــح، مــشــيــرًا إلــــى أن غــالــبــيــة 
ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة نــتــجــت عـــن قـــــروض تم  الــ
ذات  بــرامــج ومــشــاريــع غير  فــي  استخدامها 
اقــتــصــاديــة للمواطنني وأعــــدت وفــق  جـــدوى 
خطط تمت بمعزل عن الجلوس مع أصحاب 

املصلحة الحقيقيني وكتب لها الفشل.
ووصــــف تــقــريــر ســابــق مــشــتــرك بـــني وزارة 
الدين  الدولي نسبة  النقد  املالية وصندوق 
الخارجي للسودان بأنها أعلى من الحدود 
االسترشادية، ببلوغها نسبة 166 في املائة 
بالحد  مقارنة  املحلي،  الناتج  إجمالي  مــن 
ــائــــة، وكـــشـــف عـــن تــدهــور  الـــبـــالـــغ 36 فـــي املــ
الــتــراجــع الكبير  املـــؤشـــرات بــعــد  فــي جميع 
ــاتـــج املـــحـــلـــي واإليـــــــــرادات  ــنـ ــالـــي الـ ــمـ فــــي إجـ
سنوات  منذ  الــســودان  ويسعى  الحكومية. 
ــه الــخــارجــيــة املــســتــحــقــة  إلعــفــائــه مـــن ديـــونـ

ملؤسسات مالية دولية.

الرباط ـ مصطفى قماس

تترقب األسر املغربية زيادة أسعار السلع الغذائية في 
الفترة املقبلة، وهو ما يرده خبراء إلى ارتفاع أسعار 
املواد األولية في السوق الدولية. وأكدت 87.1 في املائة 
ارتفعت  الغذائية  السلع  أن أسعار  املغربية  من األســر 

في االثني عشر شهرا املاضي.
وبنّي مسح املندوبية السامية للتخطيط )حكومية( أن 
70.6 في املائة من األسر تترقب تواصل ارتفاع أسعار 

السلع الغذائية.
ــر نـــشـــرة لــلــمــنــدوبــيــة حــــول أســعــار  ــظــهــر آخــ

ُ
عــمــلــيــًا، ت

املستهلكني، أن أسعار السلع الغذائية زادت في الخمسة 
املــائــة، مقارنة  العام الحالي 1.5 في  أشهر األولــى من 
بالفترة نفسها من العام املاضي. وتأثرت العديد من 
القطاعات املنتجة للسلع الغذائية في املغرب بارتفاع 
أســعــار املــــواد األولــيــة فــي األســــواق الــدولــيــة، وهـــو ما 

انعكس على أسعار املنتجات النهائية.
وارتفعت أسعار زيوت املائدة منذ بداية العام الحالي 
أسعار  ارتــفــاع  بفعل  الــواحــد،  للتر  30 سنتا  بحوالي 
الـــصـــودا ونــــــوارة الــشــمــس فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة. كما 
انعكس ارتفاع املدخالت التي توفر العلف في ارتفاع 
تــكــالــيــف إنــتــاج الـــدواجـــن فــي املـــغـــرب، حــيــث ساهمت 

في زيــادة األسعار في األشهر األخيرة، حسب ما أكد 
الغذائية  الــســلــع  أســعــار  تــتــأثــر  أن  املــهــنــيــون. وينتظر 
كــذلــك بــارتــفــاع تكاليف الــنــقــل والــشــحــن الـــدولـــي، كما 
الــصــني إلى  حــدث منذ بــدايــة الجائحة، وكــذلــك سعي 

تكوين مخزون من السلع منذ أشهر.
وذهب محمد العربي، عضو الجمعية املغربية لحقوق 
الغذائية ساهم في  السلع  استيراد  أن  إلــى  املستهلك، 
زيــــادة األســعــار فــي املــغــرب، خــاصــة بالنسبة لبعض 

السلع التي تعتبر أساسية لألسر.
التضخم  أن هناك فارقا بني مستوى  العربي  والحــظ 
الذي يحوم حول 1 في املائة في املغرب، والــذي يبقى 

دون املــســتــوى املــســتــهــدف فــي حـــدود 2 فــي املــائــة في 
األعوام األخيرة، واألسعار السائدة في السوق، بحيث 

يوجد زيادات إضافية.
ــاتـــورة الــغــذاء  وأفـــــاد مــكــتــب الـــصـــرف فـــي املـــغـــرب أن فـ
فــي الخمسة  املــائــة  فــي  ارتفعت بنسبة 4.7  املــســتــورد 
أشهر األولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي، لتصل إلى 2.85 مليار دوالر.
ورد هذا االرتفاع بشكل خاص إلي واردات الذرة التي 
مشتريات  زادت  فــيــمــا  املـــائـــة،  فــي   37.6 بنسبة  زادت 
املــائــة لتستقر فــي حـــدود 865  الــقــمــح بنسبة 9.5 فــي 

مليون دوالر.

أسر المغرب تترقب ارتفاع أسعار الغذاء

تعويل على إعادة اإلعمار 
في ليبيا

قال وزير العمل الليبي علي العابد، 
إن ملف إعادة اإلعمار سيخلق 

فرص عمل للعاطلني بخالف 
االستثمارات في جميع القطاعات. 

وتقدر كلفة إعادة إعمار مرافق 
البنية التحتية في ليبيا بنحو 200 
مليار دوالر خالل السنوات العشر 

املقبلة، بحسب تقديرات البنك 
الدولي. وأضاف العابد الجمعة أن 

عملية »إعادة اإلعمار تستوعب 
العمالة الليبية وغير الليبية 

وستخلق وظائف مباشرة وغير 
مباشرة، مع تحرك قطاع الخدمات 

مع بدء اإلعمار«.

هبوط واردات الهند 
النفطية 

تراجعت واردات الهند من النفط 
الخام في يونيو/ حزيران إلى 

أدنى مستوياتها في تسعة 
أشهر، إذ قلصت شركات 

التكرير مشترياتها في ظل زيادة 
مخزونات الوقود بسبب انخفاض 

االستهالك، وتجدد إجراءات 
اإلغالق بسبب فيروس كورونا 

في الشهرين السابقني. فقد 
استقبلت الهند، ثالث أكبر مستورد 
ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 
3.9 ماليني برميل يوميا من النفط 

الخام الشهر املاضي، بانخفاض 
حوالي سبعة في املائة عن مايو/ 

أيار، لكن بارتفاع 22 في املائة 
عن مستويات العام املاضي، وفقا 

لبيانات وصول ناقالت قدمتها 
مصادر تجارية. والهند هي ثاني 

مستورد كبير في آسيا بعد الصني 
يسجل انخفاضا في واردات الخام 

الشهر املاضي.

نزول تضخم منطقة اليورو 
أكدت بيانات رسمية الجمعة تباطؤ 

التضخم في منطقة اليورو في 
يونيو/ حزيران بعد تسارع مطرد 

في األشهر األولى من 2021، بينما 
تقلص الفائض التجاري للتكتل في 
مايو/ أيار بسبب تراجع الصادرات. 

وقال مكتب إحصاءات االتحاد 
األوروبي يوروستات إن أسعار 

املستهلكني في التكتل الذي يضم 
19 دولة تستخدم العملة املوحدة 
ارتفعت 1.9 في املائة في يونيو 

على أساس سنوي، وهو ما يقل 
قليال عن زيادة اثنني في املائة في 
مايو، في أول تباطؤ منذ سبتمبر/ 

أيلول املاضي.

غرينالند تعلق عمليات 
التنقيب عن النفط

قررت الحكومة اليسارية في 
غرينالند والتي قد تكون قابعة 
على احتياطيات نفطية ضخمة، 

تعليق جميع عمليات التنقيب 
عن النفط قبالة سواحل أكبر 

جزيرة في العالم، واصفة القرار 
بأنه »خطوة طبيعية« ألن حكومة 
غرينالند »تأخذ أزمة املناخ على 

محمل الجد«. وقالت حكومة 
غرينالند في بيان »إن املستقبل ال 

يكمن في النفط، املستقبل يتعلق 
بالطاقة املتجددة وفي هذا الصدد 

لدينا الكثير لنكسبه«.

أخبار

تحفيز 
االقتصاد 

األخضر

تقدمت شركات طاقة صينية بعطاءات للحصول على أرصدة من خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وغازات التغير املناخي األخرى، إذ بدأ التداول في أول 
بورصة كربون وطنية، الجمعة، في خطوة تهدف إلى املساعدة في الحد من التلوث املتفاقم، وتحفيز االقتصاد األخضر. وتضم املرحلة األولى التجريبية لعمليات 
التداول في بورصة شنغهاي للبيئة والطاقة حوالي 2000 شركة في صناعة الطاقة تنتج نحو 40 في املائة من انبعاثات الغازات في الصني. مع مرور الوقت، 
حدد حصص انبعاثات للشركات في بورصة شنغهاي، ويمكنها 

ُ
ضاف مصادر رئيسية أخرى لالنبعاثات، مثل شركات الطيران وصناعة مواد البناء. وست

ُ
ست

بيع الفائض إذا جاء إنتاجها دون هذا املستوى. والهدف هو خلق حوافز مالية للشركات لتقليل االنبعاثات.

اقتصاد

)Getty /بورصة شنغهاي )جي زهاو

Saturday 17 July 2021
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مساع لمحاصرة المخالفات بإلزامية »الفوترة«

410
حــجــم  دوالر،  مـــايـــيـــن 
غير  الــتــجــاريــة  ــادالت  ــب ــم ال
»المفوترة« خال السداسي 
األول من 2021، في مقابل 
389 مليون دوالر في الفترة 
الماضية،  السنة  من  ذاتها 
في   32 إلى  وصلت  بزيادة 

المائة

تحقيق

مخاوف من انعكاس 
تطبيق »الفوترة« 

ارتفاعًا في األسعار

يرفض العديد من 
التجار االمتثال إلى 

التعليمات الحكومية

الجزائر ـ حمزة كحال

إعــادة  الجزائرية  الحكومة  قــررت 
االقتصاد  شن حملة واسعة ضد 
»الــســوق  املــــــوازي أو مـــا ُيـــعـــرف بـــ
الــــســــوداء« الـــتـــي تـــأبـــى الــتــوقــف عـــن الــتــمــدد 
والـــتـــوســـع أمـــــام أعــــن الــســلــطــات الــرســمــيــة. 
ــانـــون  ــو تـــفـــعـــيـــل قـ ــة نـــحـ ــكـــومـ إذ تـــتـــجـــه الـــحـ
ــادق عــلــيــه قبل  ــــصــ

ُ
املـــمـــارســـات الــتــجــاريــة امل

عشر سنوات والذي يلزم التجار من مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات بــالــتــعــامــل بــالــفــواتــيــر كــخــطــوة 
أولى، على أن تحمل الخطوة الثانية إلزامية 
التعامالت  فــي  البنكية  بالصكوك  التعامل 
الكثير  الخطوة دونها  أن هذه  إال  التجارية. 
أنها  والذاتية، خاصة  الهيكلية  العقبات  من 
تــقــابــل بـــالـــرفـــض مـــن قــبــل الـــتـــجـــار والـــقـــوى 
ــتـــي تــــواجــــه تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون  ــكـــاريـــة الـ ــتـ االحـ
بــرفــع األســـعـــار مــا يــدفــع إلـــى تــوتــر الــشــارع. 
فرعي  مدير  وهــو  بلقندوز،  حسان  ويكشف 
التجارة  وزارة  فــي  املنافسة  ترقية  قسم  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »إلــــزام  الــجــزائــريــة، لـــ
الــتــعــامــل بــالــفــواتــيــر لــيــس بـــاألمـــر الــجــديــد، 
فالقانون التجاري الجزائري تحدث عن هذه 
املـــواد، إال أنــه بسبب  النقطة فــي العديد مــن 
الـــظـــروف الــتــي مـــرت عــلــى الــبــالد مــنــذ 1991 
أصــبــحــت الــتــعــامــالت الــتــجــاريــة تــتــم خـــارج 
اإلطـــار الــرســمــي«. ويضيف املــصــدر ذاتـــه أن 
»الـــســـلـــطـــات عـــازمـــة عــلــى تــطــبــيــق الــقــوانــن 
ــرب اآلجـــــال، مــهــمــا كــانــت  بــحــذافــيــرهــا فـــي أقــ
إذ ال يعقل أن تستمر األمــور بهذه  النتائج، 
الــطــريــقــة فــي الــعــام 2021 فــي ظــل تــوافــر كل 
اإلمكانيات التقنية املصرفية لتنظيم العمل 
الـــتـــجـــاري«. وحــــول الــقــطــاعــات املــعــنــيــة بهذا 
اإلجـــــــراء، يــلــفــت بــلــقــنــدوز إلــــى أن »الــقــانــون 
الــقــطــاعــات،  عــلــى جميع  بــحــذافــيــره  سيطبق 
املساواة  الــذي يقر  املنافسة  لقانون  احتراما 
أخذنا  أننا  إال  االقتصادين،  املتعاملن  بن 
فالخدمات  قطاع،  كل  خصوصية  باالعتبار 

 .»
ً
ليست كالزراعة والعقار مثال

معامالت بال فواتير
الــــتــــجــــارة  وزارة  أن  بــــلــــقــــنــــدوز  ويــــــشــــــرح 

الــذي  الــتــجــاريــة،  املعاملة  »ســنــد  استحدثت 
التجارية  التعامالت  الفواتير في  ينوب عن 
التي تتم في قطاع الزراعة بمختلف شعبها 
من خضر وفواكه وبيٍع للمواشي واألسماك، 
حيث يكون السند عقدا بن البائع واملشتري 
يــتــم فــيــه تــحــديــد نـــوع املــنــتــج مــحــل املعاملة 
والــكــمــيــة واملـــبـــلـــغ، وهــــو مـــا ســيــقــضــي على 
املضاربة والوسطاء ألنه سيسمح بتتبع أثر 

السلع«.
ــا يـــخـــص الــــرقــــابــــة ومــــــــدى امـــتـــثـــال  ــ وفــــــي مـ
لهذه  والتجارين  االقتصادين  املتعاملن 
اإلجــراءات، يؤكد أن »دوريــات تابعة لوحدة 
مــكــافــحــة الـــغـــش فــــي الـــــــــوزارة ســـتـــشـــرع فــي 
جوالت ميدانية مفاجئة، وفي حال تسجيل 
أي تــــجــــاوزات ســتــتــم إحـــالـــة املــخــالــفــن إلــى 

القضاء بعد إنذارهم«.
وليست هذه املــرة األولــى التي تتوجه فيها 
ـــوتـــرة« 

َ
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو فـــرض »ف

الــتــعــامــالت الــتــجــاريــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
تطبيقا للمادة العاشرة من قانون املمارسات 
التجارية األخير الذي دخل مرحلة التطبيق 

فــي بــدايــة سنة 2011، والـــذي ينص على أن 
»كــل بيع لسلعة أو خدمة بن بائع ومشتر 
يــجــب أن تــكــون مــن خـــالل فــاتــورة أو وثيقة 

تقوم مقامها«.
ــة األولــــــــى لــلــحــكــومــة  ــاولــ ــحــ ــد تــــوجــــت املــ ــ وقــ
الــجــزائــريــة فــي فـــرض الــقــانــون عــلــى التجار 
بعدما  بالفشل،  االقــتــصــاديــن  واملتعاملن 

ــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة فــي  ــعـــت مـــوجـــة احـ ــدلـ انـ
بــدايــة ســنــة 2011، ُســمــيــت بــأحــداث »الــزيــت 
والسكر«، بسبب ارتفاع أسعار املادتن بعد 
املسيطرون  التجار  أحدثها  التي  املضاربة 
الحكومة.  ذراع  للي  املـــوازي  االقتصاد  على 
الــقــانــون تخوفا  الــحــكــومــة حينها  وجــمــدت 
من تحول أحداث »الزيت والسكر« إلى ثورة 
ــورات  ـــى ثــ ــع أولــ شــعــبــيــة بــســبــب تــزامــنــهــا مـ

»الربيع العربي«.

معاندة تجارية
الخضر  أســـواق  فــي  الجملة  يبدو تجار  وال 
والـــفـــواكـــه وحـــتـــى أســــــواق املــــــواد الــغــذائــيــة 
الــحــكــومــة،  لتعليمات  لــالمــتــثــال  مستعدين 
»العربي  التقتهم  ممن  الــعــديــد  يــؤكــد  حيث 
الجديد« رفضهم القاطع للتعامل بالفواتير 
وبالصكوك البنكية ألسباب مالية وضريبية 

وحتى إدارية.
بالجملة  بائع  وهــو  يقول حمزة مسعودي، 
ــه ال يــثــق فـــي الــنــظــام  ــواد الــتــرصــيــص، إنــ ــ ملـ
البنكي وال في النظام الضريبي في الجزائر، 

وبـــالـــتـــالـــي ال يــفــضــل الـــتـــعـــامـــل بــالــفــواتــيــر 
»العربي  لـ ويــشــرح  البنكية.  بالصكوك  وال 
ــاء الـــتـــعـــامـــالت  ــ ــهـ ــ ــاد إنـ ــ ــتـ ــ ــــد«، أنــــــه اعـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الـــتـــجـــاريـــة فـــي وقــتــهــا وقـــبـــض األمـــــــوال في 
عن املكان »أما في حال التعامل بالفواتير، 
فــســيــضــيــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت الحـــتـــســـاب 

الضريبة على القيمة املضافة«.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد نبيل غــافــور، وهـــو تاجر 
ــه فــي  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ ــي ســــــوق الـــخـــضـــر والـ ــ جـــمـــلـــة فـ
العاصمة الجزائرية، أنه غير مستعد للعمل 
»سند املعاملة التجارية«، ألن  بالفواتير أو بـ
املجال  هــذا  في  تتم  التي  التعامالت  طبيعة 
ال تــســمــح بـــذلـــك، »فـــالـــســـوق تــغــلــق أبــوابــهــا 
عــنــد الــســادســة صــبــاحــا وبــائــع الــتــجــزئــة ال 
يستطيع أن ينتظرك حتى تحرر له الفاتورة 
أو الــســنــد«. ويــتــســاءل املــتــحــدث ذاتــــه: »مــن 
ســيــدفــع الــرســم عــلــى الــقــيــمــة املــضــافــة الــذي 

يبلغ 19 في املائة أنا أم املشتري؟«.
ــتــــي جـــعـــلـــت غـــافـــور  ــــي الــ هــــــذه املـــــخـــــاوف هـ
يــتــخــوف مــن ارتــفــاع األســعــار مستقبال ألن 
التعامالت التجارية غالبا ما تتم وفق مبدأ 
»الــلــيــونــة« فــي تحديد األســعــار مــع زبائنه، 
الـــفـــواتـــيـــر ســتــجــعــلــه يــضــع األســـعـــار  إال أن 
وفــق هامش ربــح محدد سلفا مع احتساب 
»وبالتالي  املــضــافــة،  القيمة  على  الضريبة 

األكيد أن األسعار سترتفع«، وفق تعبيره.

عوائق التطبيق
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة قــــد ألـــزمـــت 
بالنسبة  الورقية  الدفع  وسائل  باستخدام 
ــراء املــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة الـــتـــي تــســاوي  لـــشـ
قيمتها أو تتجاوز 5 مالين ديــنــار)43 ألف 
الــجــديــدة  ــارات  ــيـ ــسـ الـ اقـــتـــنـــاء  وكـــــذا  دوالر(، 
واليخوت  الجديدة  الصناعية  والتجهيزات 
القيمة لدى  وزوارق االستجمام واملمتلكات 
ــادن الــنــفــيــســة والــتــي  ــعــ تـــجـــار األحـــجـــار واملــ
مــلــيــون ديــنــار)9  تــفــوق  أو  تــســاوي قيمتها 

آالف دوالر(.
ــعـــداد  ــتـ ــدم اسـ ــ ــذا اإلجــــــــــراء عــ ــ ــبــــت هــ و قــــد أثــ
والصكوك  بالفواتير  للتعامل  الــجــزائــريــن 
ــراهـــن، والــــذي أرجــعــه  الــبــنــكــيــة فــي الــوقــت الـ

الخبراء إلى مشاكل بنكية وأخرى إدارية.
ــابـــق فــي  وفـــــي الــــســــيــــاق، يـــــرى الـــعـــضـــو الـــسـ
مجلس املــنــافــســة الــجــزائــري عــبــد الــرحــمــان 
إقبال  يكون هناك  أن  »يستحيل  أنــه  مبتول 
ــتـــعـــمـــال الـــفـــواتـــيـــر فــــي املـــعـــامـــالت  ــلـــى اسـ عـ
الـــتـــجـــاريـــة، وذلــــــك لــــوجــــود ضـــغـــط جــبــائــي 
كبير في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى 
طبيعة املنظومة البنكية في الجزائر تعطل 
العمل بها وبالصكوك ألن تحويل أي مبلغ 

من حساب بنكي إلى آخر يستغرق أكثرمن 
36 ساعة إذا كانت الحسابات في بنك واحد 
و48 ســاعــة لــتــحــويــل األمــــــوال مـــن بــنــك إلــى 

آخر«.
وعــلــيــه يــنــصــح املـــتـــحـــدث ذاتــــــه، فـــي حــديــث 
بمثل  العمل  بتأجيل  الــجــديــد«،  مع»العربي 
الجزائري ال  هــذه اإلجــــراءات، ألن االقتصاد 
الــراهــن.  الــوقــت  فــي  يحتمل ضغطا إضافيا 
إذ ال يستبعد مبتول »تكرار سيناريو 2011، 
محاوالت  كــل  رافــقــت  التي  والسيناريوهات 
الفواتير، مــن خــالل حــدوث  فــرض  الحكومة 
املــضــاربــة عــلــى املـــــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة 
وســحــب األمــــوال مــن االقــتــصــاد املـــــوازي، ما 

يؤدي إلى نقص السيولة في البالد«. السوق الموازية 
الجزائرية

يتزايد حجم السوق الموازية في الجزائر على أنقاض األزمات االقتصادية. وتسعى السلطات 
إلى السيطرة على األسواق عبر فرض نظام »الفوترة«، إال أن هذه المحاوالت دونها الكثير من 

العقبات في ظل الخلل البنيوي الذي يضرب المعامالت التجارية في البالد
خسائر ضخمة

تتسبب التجارة املوازية بخسارة للخزينة العمومية تفوق 250 مليون 
الجزائرية  الجمعية  رئيس  بولنوار،  الطاهر  الحاج  وفــق  سنويًا،  دوالر 
املــمــارســات في  الـــذي يعتبر أن هـــذه  الــجــزائــريــن،  للتجار والــحــرفــيــن 
ــل خــطــرًا عــلــى االقــتــصــاد الــوطــنــي. ويــلــفــت إلـــى أن نحو 

ّ
األســــواق تــشــك

يتم  املهربة  والسلع  الصالحية  واملنتهية  املقلدة  املـــواد  مــن  باملائة   80
الــســوداء، مــا يزيد مــن التحديات أمــام مساعي  الــســوق  تسويقها عبر 
الحكومة  وتواجه  األجنبية.  أو  املحلية منها  االستثمارات، ســواء  جذب 
الجزائرية الجديدة تبعات اقتصادية ثقيلة بعد انتشار فيروس كورونا 

وهبوط أسعار النفط، فيما بلغ الدينار مستويات قياسية من التراجع 
أمام العمالت األجنبية. ويتوقع قانون املوازنة العامة لعام 2021، أن يبلغ 
متوسط سعر الصرف 142 ديــنــارا لكل دوالر، و149 ديــنــارا في عام 
2022. كذا توقعت املوازنة عجزًا غير مسبوق في تاريخ الجزائر فاق 
22 مليار دوالر. إذ يعاني اقتصاد الجزائري من تبعية مفرطة لعائدات 
املحروقات )نفط وغاز( التي تمثل 93 في املائة من مداخيل البالد من 
تأمن  في  التحديات  من  يزيد  ما  بيانات رسمية،  وفــق  األجنبي  النقد 

مصادر دخل بديلة مع التخّبط الحاصل في السوق النفطية.

التجار 
يستبعدون 
االلتزام 
بالفواتير )بال 
)Getty /بن سالم

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــيـــس الـــــــوزراء  انـــعـــكـــس اعــــتــــذار رئـ
الــلــبــنــانــي املــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
عن تشكيل الحكومة سريعًا على 
ــــذي يــســتــمــّر مــســاره  ســعــر صــــرف الــــــدوالر الـ
 أرقامًا غير 

ً
التصاعدي منذ الخميس مسجال

مسبوقة في تاريخ لبنان متخطيًا، الجمعة، 
عتبة 23 ألف ليرة لبنانية.

الضربة األقوى أتت على صعيد السلع واملواد 
الــغــذائــيــة، حيث شــهــدت ارتــفــاعــًا قياسيًا في 
أسعارها وأصبحت عصّية على عدد كبير من 
 تدهور قيمة الرواتب بالعملة 

ّ
األسر، في ظل

املــحــلــيــة بــأكــثــر مـــن 95 فـــي املـــائـــة فـــي مــقــابــل 
زيادة فواتير غالبية الخدمات األساسية وال 

سيما الكهرباء والطبابة.
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة املــســتــهــلــك  ــــول نـــائـــبـــة رئــ ــقـ ــ وتـ
فــي لــبــنــان الــدكــتــورة نـــدى نــعــمــة، لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إن »األســـعـــار بــاتــت بـــال ســقــف أو 
حـــــدود، والـــســـوق يــشــهــد فــوضــى عـــارمـــة في 
 تبّدل سعر الصرف السريع واالحتكارات 

ّ
ظل

املوجودة وغياب الرقابة واملساءلة«. وتشير 
نعمة إلى أنه »الخميس كنا أمام مشهد غير 
املنتجات  بعض  أسعار  زادت  بحيث  مألوف 
ــــوم الـــــواحـــــد وخـــــالل  ــيـ ــ ــــي الـ ــــن مـــــــّرة فـ ــر مـ ــثــ أكــ
ساعات، في حن كانت الجمعية في السابق 
 ثالثة أشهٍر«. ولفتت إلى 

ّ
ترصد األسعار كل

مــن جانب  بــات عشوائيًا  األســعــار   تغيير 
ّ
إن

أصــحــاب املــحــال والــســوبــرمــاركــت والــتــجــار، 
ــهــم 

ّ
والـــفـــروقـــات واضـــحـــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، وكــل

يتذّرعون بسعر صرف الدوالر«.
ــيـــة  ــدرة الـــشـــرائـ ــ ــقــ ــ ــ وتـــشـــيـــر نـــعـــمـــة إلــــــى أن ال
انخفضت في وقــٍت بــات الــراتــب يكفي لشراء 
منتج واحٍد، وتضيف: »لألسف نحن ذاهبون 
الــغــذائــي بخطر  إلـــى كــارثــة حقيقية، فــاألمــن 
كــبــيــر، وال نـــعـــرف كــيــف يــمــكــن لـــإنـــســـان أن 
تحاصره  أخــرى  فواتير  هناك  بينما  يصمَد 

 رفع الدعم وتضخم األسعار«.
ّ

في ظل
من جانبه، يقول محمد شمس الدين، الباحث 
في »الدولية للمعلومات«، لـ«العربي الجديد«، 
الـــغـــذائـــيـــة االســـتـــهـــالكـــيـــة  ــلـــة  الـــسـ ــفـــة  ــلـ  »كـ

ّ
إن

أصــبــحــت فــي آخـــر يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي 
مليونن و500 ألف ليرة لبنانية، بينما كانت 
450 ألف ليرة في أكتوبر/ تشرين األول 2019، 
وهذا الرقم الذي احتسب على سعر صرف 19 
ألف ليرة طبعًا مرشٌح لالرتفاع بعدما تجاوز 
سعر صرف الدوالر عتبة العشرين ألف ليرة 

تــصــاعــده«. ويلفت شمس  ويــواصــل  لبنانية 
»ارتفعت  الغذائية  السلة  كلفة   

ّ
إن إلــى  الــديــن 

ــائــــة، عــــدا عـــن الــحــاجــات  حـــوالـــي 415 فـــي املــ
األخرى األساسية التي على املواطن أن يتكّبد 
عناء تأمينها، من كهرباء، طبابة، كلفة نقل، 
التي تزيد كلفتها عن  الخدمات  وغيرها من 
ة مالين ليرة لبنانية، وفــي حــال استمّر 

ّ
ست

نا 
ّ
املسار التصاعدي لسعر صرف الدوالر، فإن

سنكون أمام مزيٍد من تآكل القدرة الشرائية 
وغـــالء األســعــار«. فــي املــقــابــل، يشير الباحث 
 الحّد األدنى 

ّ
في »الدولية للمعلومات« إلى أن

لألجور أصبح 34 دوالرًا، ليصبح لبنان بن 
أفقر الــدول عامليًا، وبــات يقترب من السودان 
دوالرًا(،   22( ســوريــة  دوالرًا(،   12( وفــنــزويــال 
قيمة  حــيــث  وإثــيــوبــيــا  دوالرًا(،   27( مــــاالوي 

األجر 24 دوالرًا تقريبًا.
ويعزو شمس الدين الغالء الكبير في األسعار 
إلى ثالثة أسباٍب رئيسة، األول غياب الرقابة 
في  مستمّر  تفلٍت  أمـــام  الــســوق  يضع  بشكل 
تــســعــيــر الـــبـــضـــائـــع، وأحـــيـــانـــًا، يـــكـــون الــفــرق 
السبب  السعر بن متجر وآخــر،  شاسعًا في 
الــدوالر  الثاني مرتبط بتحليق سعر صــرف 
في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
بــعــض الــســلــع عــاملــيــًا، كــالــزيــت الــنــبــاتــي على 

سبيل املثال.
بـــــدوره، يــقــول رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 
 »الصورة 

ّ
نقوال شماس، لـ«العربي الجديد«، إن

الــيــوم ســـوداويـــة جــــدًا، ومــحــبــطــة، خصوصًا 
أننا كنا نعّول كثيرًا على عيد األضحى، وال 
ســيــمــا بــعــد ســنــة جــهــنــمــيــة تــخــلــلــهــا انــفــجــار 
ــأ بــــيــــروت، وجـــائـــحـــة كــــورونــــا وانـــهـــيـــار  مـــرفـ
العملة الوطنية، بيد أن الخالفات السياسية 
نــفــذت ضــربــتــهــا املــتــرافــقــة مـــع تــحــلــيــق سعر 
ــم، وضعف 

ّ
ــــدوالر وانـــفـــالت الــتــضــخ صـــرف الـ

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ــدأت 23 شـــركـــة إســمــنــت فـــي مــصــر خفض  ــ بـ
ــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة بــــواقــــع 25 مـــلـــيـــون طــن  الـــطـ
املنافسة  لقرار جهاز حماية  ا 

ً
سنويًا،  تنفيذ

ويتوزع  ) حكومي(،  االحتكارية   واملمارسات 
الخفض ما بن 10.6 في  املائة على اإلنتاج 
ــي، بــاإلضــافــة إلــى 2.8 فــي املــائــة عــن كل 

ّ
الــكــل

ــاج، بــخــالف نــســبــة  أخــــرى مرتبطة  ــتـ خـــط إنـ
باملرحلة العمرية لكل شركة. 

وأوضـــــح مــصــدر مـــســـؤول فـــي إحــــدى كــبــرى 
شركات إنتاج اإلسمنت في مصر، لـ«العربي 
الــجــديــد«، أن الــطــاقــة  اإلنــتــاجــيــة الــتــي سيتم 
الشركات مجتمعة  تخفيضها على مستوى 
ستصل في املتوسط إلى  حوالي 33 في املائة 
)حوالي 25 مليون طن( من اإلنتاج اإلجمالي، 
مــن شــركــة  ألخـــرى،  النسبة ستختلف  »لــكــن 

بحسب عدد خطوط اإلنتاج بكل شركة«. 
وتــابــع املــصــدر أن هــنــاك نسبة ثــالــثــة سيتم 
خــفــضــهــا  مــرتــبــطــة بــاملــرحــلــة الــعــمــريــة لكل 
شركة، فالشركات التي دخلت دائــرة اإلنتاج 
قبل العام 2007  يتم خفض 15 في املائة من 

إنتاجها، ومن بدأت بن عامي 2007 وحتى 
إنتاجها،  املائة من  يتم خفض 10 في   2016
ومـــا بــعــد   2016 يــتــم خــفــض 5 فــي املــائــة من 

إنتاجها. 
ــة مــن  ــفـ ــثـ ــكـ ــقــــب جـــــــــوالت مـ وجـــــــــاء الـــــــقـــــــرار عــ
املـــــفـــــاوضـــــات مـــــا  بـــــن  مـــصـــنـــعـــي  اإلســـمـــنـــت 
بـــوزارة  التجارة  ممثلة   والحكومة  املصرية، 
 والــصــنــاعــة،  اتــفــق  الــجــمــيــع عــلــى أن املشكلة 
 الرئيسية  تكمن في  زيادة اإلنتاج عن  حاجة 
الــطــاقــة  اإلنــتــاجــيــة تبلغ  بعد   الـــســـوق. إذ إن 
 دخول مصنع إسمنت سوهاج  دائرة  اإلنتاج 
في مايو/ أيار املاضي،   85  مليون طن،  فيما 
 تــراجــع االســتــهــالك إلــى نحو   47 مليون  طن 
 سنويا في  نهاية   2020 ، وهو ما يعني  وجود 

بحوالي  يقدر  فائض  عــن  حاجة  االستهالك 
38 طنًا. 

وسجلت أسعار اإلسمنت في السوق املصري 
ــات مــتــتــالــيــة  خـــــالل األيـــــــام  الــقــلــيــلــة  ــاعــ ــفــ ارتــ
املنافسة   املاضية، منذ موافقة جهاز حماية 
 واملمارسات االحتكارية على طلب الشركات 
تخفيض اإلنتاج، بنسب تراوحت ما بن 50 

و150 جنيهًا  على كل طن. 
وتشير التوقعات إلى أن سعر  الطن سيصل 
إلى ألف جنيه خالل  األيام املقبلة ارتفاعًا من 

800 جنيه قبل  صدور القرار.
اتحاد  في  اإلسمنت  منتجي  وأعلنت شعبة 
الــصــنــاعــات املــصــريــة عــن  ترحيبها  بــالــقــرار، 
فائض  تقليل  على  سيعمل  أنــه  مــن  منطلق 
 الــعــرض الـــذي عــانــى مــنــه  الــقــطــاع عــلــى مــدار 

 السنوات الثالث  املاضية . 
في املقابل، سجلت شعبة مواد البناء بالغرفة 
التجارية في القاهرة  اعتراضها  على القرار، 
أنه سيضر باملستهلكن من جراء  واعتبرت 
رفع  األسعار،  مؤكدة أنها ستقدم  تقريًرا كل 
أسبوعن لجهاز حماية  املنافسة ملنع حدوث 

قفزات سعرية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

والدوائية  الغذائية  السلع  أســعــار  ارتفعت 
في األسواق الليبية ما بن 10 في املائة إلى 
13 فــي املــائــة خــالل شهر يونيو/ حــزيــران، 
ــفـــاع  ــي ارتـ ــدولــ ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
املائة خالل  معدالت التضخم إلى 15.4 في 
ارتفاع األسعار مع  الحالي. ويتزامن  العام 
تعطيل إقرار مشروع موازنة 2021 من قبل 
مجلس النواب بسبب خالفات حول بنوده.

وفي سوق مزايا في منطقة طريق الشوك، 
السلع  أســعــار  أن  إلــى  العزابي  لفت يوسف 
ارتفعت وتحديدًا األساسية منها، من زيت 
ــــى مـــعـــجـــون الـــطـــمـــاطـــم والـــشـــاي  الـــطـــعـــام إلـ
ــلـــع، مــــع أن مــداخــيــل  ــاقــــي الـــسـ ــكـــر وبــ والـــسـ
لــلــمــوظــفــن ال تـــــزال ثـــابـــتـــة. وقـــــال املـــواطـــن 
ــة ســـبـــهـــا إن  ــنـ ــديـ ــه الــــــــــزروق مــــن مـ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
مناطق  في  مرتفعة  الغذائية  السلع  أسعار 
البنزين  وشــح  النقل  كلفة  بسبب  الجنوب، 
فــي املــحــطــات. ومـــن أمـــام صــيــدلــيــة املنشية 
أكــد جمعة  عــاشــور بطرابلس،  بــن  بمنطقة 
الــتــرهــونــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن أســعــار 
األدويــــة غــالــيــة وكـــل صيدلية تــطــرح سعرًا 

مختلفًا عن غيرها.
من جانبه، شرح صاحب شركة لالستيراد 

والتصدير محمد اشتيوي أن سبب صعود 
ــــى ارتــــفــــاع كــلــفــة الــنــقــل  ــع إلـ األســــعــــار يـــرجـ
والتأمن بسبب هبوط سعر صرف الدينار، 

إضافة إلى املضاربات في السوق.
وقـــال املــحــلــل االقــتــصــادي عــمــرو فــركــاش لـ 
التضخم  مـــؤشـــرات  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
آخذة في االرتفاع، موضحًا أن السبب يعود 
إلــى غــيــاب الــســيــاســات النقدية الــتــي يجب 
اتــبــاعــهــا لــلــحــد مــن ارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــذي 
الشرائية  الــقــدرة  على  مباشر  بشكل  يــؤثــر 

عــدم تحسن سعر صرف  وتوقع  للمواطن. 
ــع غــيــاب  ــالـــي مــ ــام الـــحـ ــعــ الــــديــــنــــار خـــــالل الــ

األدوات النقدية الالزمة لتحقيق ذلك.
ــحــــت الـــبـــاحـــثـــة االقـــتـــصـــاديـــة عــائــشــة  ورجــ
الكوشي من جامعة الجبل الغربي أن تكون 
أسباب الغالء متعددة، لكنها جميعا تدور 
ــــول ســـعـــر الــــصــــرف الـــجـــديـــد واالحـــتـــكـــار  حـ
وزيـــــــــادة الـــطـــلـــب. كـــمـــا لــعــبــت املـــضـــاربـــات 
واملخاوف من انقطاع السلع دورا مهما في 
هذا االرتــفــاع، وفق تعبيرها، وسط ضعف 

الرقابة على األسعار في األسواق املحلية.
وكــشــفــت مـــبـــادرة مــراقــبــة الـــســـوق الــلــيــبــيــة 
ــفــــاع تــكــلــفــة ســلــة أغــذيــة  »ريــــتــــش«، عـــن ارتــ
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــلــبــيــة  اإلنــــفــــاق الـــدنـــيـــا، الـ
جميع  في  لألسرة  األساسية  االحتياجات 
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، بـــواقـــع 12.3 فـــي املـــائـــة عن 
مــســتــويــات مـــا قــبــل تــفــشــي وبـــــاء »كــوفــيــد 
19« في مــارس/ آذار 2020، في وقــت قفزت 
أسعار أصناف من األدوية وفيتامينات إلى 

أكثر من 40 في املائة.
ــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  وفـ
املــاضــي، عــدل مصرف ليبيا املــركــزي سعر 
وأصبح  األجنبية،  العمالت  مقابل  الدينار 
4.46 دنانير للدوالر األميركي، بدال من 1.4 

دينار.

مؤشرات 
لبنانية خطيرة

التضخم يطاول غالبية السلع )محمود تركية/ 
فرانس برس(

خفض إنتاج اإلسمنت 25 مليون طن سنويًا

قفزة في أسعار السلع الغذائية

هبوط متسارع 
لليرة واألسعار با سقف

تسود مؤشرات 
اقتصادية واجتماعية 

بالغة الخطورة في لبنان، 
حيث تشهد الليرة هبوطًا 

سريعًا أمام الدوالر، 
بالتزامن مع ارتفاع شديد 

في األسعار

مصر مال وناس

ليبيا

كلفة السلة الغذائية 
ارتفعت على األسر 

حوالي %415

يأتي قرار خفض 
حجم اإلنتاج تلبية 
لمطالب الشركات

الـــقـــدرة الــشــرائــيــة«. ويــضــيــف أن »االقــتــصــاد 
التي  والــضــغــوطــات  النفسي  بالعامل  يتأثر 
يواجهها اللبنانيون على مختلف األصعدة، 
ســيــاســيــًا، أمــنــيــًا، معيشيًا واجــتــمــاعــيــًا، وقــد 
حضور  هو  الوحيد  اإليجابي  املؤشر  يكون 
املغتربن بطريقة من شأنها أن تعّوض ولو 
الفادحة  بــجــزٍء بسيٍط األضـــرار االقــتــصــاديــة 

التي نتكبدها«.
ويلفت شماس إلى أن »أربعن في املائة من 
املــحــال واملــتــاجــر أقــفــلــت أبــوابــهــا مــنــذ سنة 

ونصف تقريبًا، وبينما كنا ننظر بإيجابية 
إلــى مــســار األمـــور ونــأمــل بتشكيل حكومة 
جديدة تبدأ معها مرحلة النهوض الطويلة، 
أتى اعتذار الحريري وانسداد األفق ليشكال 
ــات، ومــنــهــا  ــاعـ ــطـ ــقـ ــة لــجــمــيــع الـ ــويـ ــة قـ ــربـ ضـ
الــتــجــاري، وقـــد تــكــر ُســبــحــة اإلقـــفـــال بشكل 
خطير جــدًا«. ويوضح رئيس جمعية تجار 
بيروت أن »الكثير من املحال التجارية أقفلت 
أبوابها منذ األمس، بالتزامن مع بدء ارتفاع 
سعر صرف الــدوالر، حيث إن القانون يلزم 

وفي  الوطنية.  بالعملة  بالتسعير  الــتــجــار 
السابق كان صعود الدوالر يحصل بـ200 أو 
300 أو 400 ليرة في اليوم، أما اآلن فالزيادة 
لــبــنــانــيــة خـــالل  ــرة  ــيـ لـ ــــى 3 آالف  ــلـــت إلـ وصـ
ــإذا أبقى  فــ ســاعــات قليلة فــقــط، وبــالــتــالــي، 
رأسماله  سيخسر  مفتوحة  أبــوابــه  التاجر 
ــلـــى ســـعـــر الـــصـــرف  عـــنـــد بـــيـــع الـــبـــضـــائـــع عـ
القديم، من هنا ارتأى اإلقفال حتى استقرار 
األسعار، خصوصًا أن حركة الزبائن خفيفة 

جدًا والكل ينتظر مسار األمور«.

المحال أقفلت 
أبوابها بعد هبوط 
الليرة )محمود زيات/ 
فرانس برس(
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