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قفزة هائلة للتضخم في السودان
صعد التضخم السنوي في السودان بنسبة 359
باملئة في  ،2021مقارنة مع نمو  163.26باملئة في
 ،2020فــي مؤشر على تصاعد أزم ــات الـغــاء في
البلد الخارج من قائمة الدول الراعية لإلرهاب قبل عام ،كما
يشهد منذ شهور قالقل واضطرابات سياسية واحتجاجات
تـسـبـبــت ف ــي أزم ــة فــي ســاســل ال ـتــوريــد وف ـتــح االع ـت ـمــادات
املستندية املتعلقة باستيراد سلع رئيسية.
وعلى أساس سنوي فإن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى
 318.21في ديسمبر /كانون أول املاضي ،مقارنة مع 339.58
بــاملـئــة فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن ثــانــي الـســابــق ل ــه ،حـســب بيان
صادر عن جهاز اإلحصاء في السودان ،أول من أمس.
وتباطأ نمو مجموعة األغذية واملشروبات في ديسمبر إلى
 191.60باملئة في ديسمبر على أســاس سنوي ،مقارنة مع
 195.89باملئة في نوفمبر السابق له.
وأسـعــار املستهلك املسجلة خــال الـعــام املــاضــي ككل ،تزيد
بقرابة أربعة أضعاف توقعات الحكومة في مــوازنــة ،2021
البالغة  95باملئة .ووفق تجار ،يأتي ارتفاع التضخم خالل
 ،2021مدفوعا بسلسلة إجراءات حكومية ،بدأتها في فبراير/

شباط املاضي ،بتعويم جزئي للعملة املحلية (الجنيه) ،ما
أدى إلــى ارتـفــاع سعر ال ــدوالر ألكثر مــن  375جنيها مــن 55
جنيها السعر الرسمي قبل التعويم .وتبع التعويم زيــادة
سعر الــدوالر الجمركي (ال ــدوالر الــذي يبيعه البنك املركزي
للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/آذار املاضي ،من
 15جنيها للدوالر إلــى  28جنيها ،األمــر الــذي أشعل شــرارة
موجة جديدة من التضخم .وتعويم العملة ،إضافة إلى رفع
الدعم عن السلع ،مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي،
لدعم برنامج إصالح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
وفي يونيو/حزيران املاضي ،أعلنت الحكومة االنتقالية رفع
الدعم عن الوقود (البنزين ،الديزل) نهائيا.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـغ ـ ــاء أح ـ ــد األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة وراء ت ــواص ــل
االحتجاجات املعيشية في الـســودان .وفــي هــذا اإلطــار طرح
االت ـح ــاد ال ـعــام لـنـقــابــات ال ـس ــودان امل ـح ـلــول ،أول مــن أمــس،
ّ
م ـب ــادرة لـحــل األزم ــة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة الــراه ـنــة في
البالد.
وأك ــد األم ــن الـعــام لــاتـحــاد ،يــوســف علي عبد الـكــريــم ،في
ّ
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ،بـمـقــر االتـ ـح ــاد بــال ـخــرطــوم ،أن امل ـب ــادرة

تتضمن  5محاور اقتصادية ودستورية -قانونية وسياسية
وأمـنـيــة واجـتـمــاعـيــة ،أب ــرزه ــا إن ـفــاذ خـطــة عــاجـلــة لتحسني
مـعــاش ال ـنــاس وال ـتــوافــق عـلــى حـكــومــة تـكـنــوقــراط مستقلة
ونشر ثقافة السالم .وأعلن عبد الكريم عن مطالبة االتحاد
رئيس بعثة األمم املتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس ،عبر
خطاب رسمي بأن يكون االتحاد جزءًا من املبادرة األممية،
ّ ّ
مؤكدًا أن كل مبادرة تضم محاور عدة للخروج بالسودان من
األزمة الحالية إلى أفق أرحب.
ويعيش الـســودانـيــون على وقــع أزم ــات معيشية متفاقمة،
بسبب االضطرابات السياسية ،األمــر الــذي أدى إلى تهاوي
مختلف القطاعات االقتصادية ونتج عنه تفاقم غالء السلع
والخدمات وتصاعد البطالة والفقر.
وفي إطــار االضطرابات السياسية املتواصلة ،قال تجار إن
قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من ثالثة باملائة إلى
 465جنيهًا لـلــدوالر فــي الـســوق ال ـســوداء أول مــن أم ــس ،مع
تصاعد الطلب على الدوالر بسبب استمرار حالة عدم اليقني
السياسي بعد االنقالب في أكتوبر /تشرين األول.
(العربي الجديد ،األناضول)

توقعات
باستمرار ارتفاع
البطالة عالميًا
تــوقـعــت منظمة العمل
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،ب ـقــاء
ن ـس ـب ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة أع ـل ــى
م ــن مـسـتــويــات م ــا قبل
جــائ ـحــة ك ــورون ــا حتى
عام  2023على األقل.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت املـ ـنـ ـظـ ـم ــة فــي
ت ـ ـقـ ــريـ ــر «آف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق سـ ــوق
الـعـمــل  ،»2022أن عــدد
الـ ـع ــاطـ ـل ــن عـ ــن ال ـع ـمــل
حـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم خ ـ ــال
العام الجاري يبلغ 207
ماليني فــرد ،مقارنة مع
 186مليونا فــي .2019
وحـ ـ ــذر ت ـق ــري ــر مـنـظـمــة
الـعـمــل الــدول ـيــة ،مــن أن
الـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـكـ ـل ــي ع ـلــى
الـتــوظـيــف أك ـبــر بكثير
مــن أرق ــام العاطلني عن
الـ ـعـ ـم ــل ،م ـض ـي ـف ــا« :ف ــي
 ،2022م ــن امل ـت ــوق ــع أن
يظل معدل املشاركة في
القوى العاملة العاملية
أق ــل ب ـم ـقــدار  1.2نقطة
مـ ـ ـئ ـ ــوي ـ ــة ع ـ ـ ــن .»2019
وزاد« :ن ـ ـح ـ ــذر أي ـض ــا
مـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــدوث انـ ـتـ ـع ــاش
بـ ـ ـط ـ ــيء وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ــؤكـ ــد،
ح ـي ــث م ــا يـ ـ ــزال ال ــوب ــاء
يــؤثــر بشكل كبير على
أسواق العمل العاملية».
ورأى التقرير أن هناك
تباينا في تأثير األزمة
بــن مجموعات العمال
والبلدان.
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لقطات

بورصة مسقط تخطط إلدراج شركات حكومية
قال رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد بن
محفوظ العارضي ،إن البورصة تخطط إلدراج شركات
حكومية ،وتسعى لترقية السوق لمؤشر األسواق
الناشئة .وأضاف ّ
أن هناك اتفاقًا مع جهاز االستثمار
العماني إلدراج عدد من الشركات الحكومية خالل
ُ
هذا العام ،ما سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق
البورصة وجاذبيتها االستثمارية .وأشار العارضي إلى
إطالق مبادرات تتعلق بتطوير البنية األساسية وإدراج
أدوات استثمارية جديدة .وأكد أن البورصة تسعى
إلى ترقية السوق من بورصة حدودية إلى ناشئة،
عبر العمل على رفع سيولة األسهم المدرجة والقيم
السوقية والتركيز على تسهيل دخول االستثمار األجنبي.

وزير الطاقة السعودي :أسعار النفط مريحة
قال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان،
ّ
إن سحب الواليات المتحدة األميركية من احتياطاتها
النفطية ،هو «أمر يخصها» .وأضاف بن سلمان،
في تصريحات على هامش «قمة أسبوع أبوظبي
لالستدامة» في دبي« :كان من الممكن أن تضخ
الواليات المتحدة المزيد من النفط من احتياطاتها
نظرا الرتفاع األسعار ..هذا أمر يخص الحكومة
األميركية» .وقررت الواليات المتحدة في نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي ،سحب نحو  50مليون برميل من
احتياطاتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى ،مثل
الصين والهند وكوريا الجنوبية ،لمواجهة ارتفاع
تكلفة الوقود.

ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول
ارتفع عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي،
بنسبة  59بالمائة ،خالل عام  ،2021وذلك مقارنة
بالعام الذي قبله .ووفقًا لبيانات المنظمة األوروبية
ّ
فإن القارة
لسالمة المالحة الجوية (يوروكنترول)،
العجوز شهدت  6.2ماليين رحلة طيران على الخطوط
الداخلية والخارجية خالل  ،2021سافر عبرها قرابة 900
مليون راكب .واستخدم نحو  7بالمائة من إجمالي
هؤالء المسافرين ،مطار إسطنبول خالل رحالتهم.
وبحسب بيانات حصلت عليها «األناضول» من إدارة
ّ
فإن إجمالي
تشغيل المطارات الحكومية في تركيا،
عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول خالل
 ،2021بلغ  37مليونًا و 176ألفًا و 509ركاب.

دعوات
مسمومة
مصطفى عبد السالم

خالل األيام املاضية انتشرت
دعوات مسمومة وخبيثة على
مواقع التواصل تطالب املصريني
بسحب أموالهم من البنوك.
الدعوات مجهولة املصدر ومن
شخصيات ال تملك خبرة في
إدارة األموال واالستثمارات،
واستندت إلى عدة معطيات غير
حقيقية ومؤشرات مبالغ فيها،
ً
منها مثال ّأن الحكومة يمكن أن
تضع يدها على أموال املدخرين
أسوة بما حدث في بلدان أخرى
آخرها لبنان ،أو أن الحكومة تعاني
من أزمة سيولة نقدية ،وأن األزمة
وصلت إلى القطاع املصرفي
في ظل توسع الحكومة األخير
في االقتراض بغزارة لتمويل
مشروعات كبرى ،أو أن هناك
مخاوف لدى الحكومة من قيام
املودعني بسحب أموالهم في حال
حدوث قالقل اقتصادية عقب رفع
البنوك املركزية الكبرى الفائدة
ملواجهة زيادة التضخم.
زادت تلك الدعوات عقب التقرير
الصادر عن مؤسسة فيتش
ويحذر من أزمة سيولة مرتقبة
في القطاع املصرفي ،وإقرار
البنك املركزي آلية ملنح سيولة
طارئة للبنوك التي تعاني عجزًا
في السيولة ،ودعوة السيسي
املصريني إلى إيداع أموالهم في
ً
البنوك بدال من العقارات.
وامللفت في األمر ّأن تلك الدعوات
املسمومة التي تنتشر من وقت
آلخر ال تستند إلى أساس
اقتصادي سليم ،بل إن الهدف
منها هو إثارة الذعر بني جموع
املصريني ،وإحداث نوع من
االرتباك داخل أكثر القطاعات
حساسية ،وربما دفع املدخرين
نحو سحب أموالهم من البنوك.
وامللفت أيضًا ّأن صوت هذه
الدعوات وصل بسرعة إلى آالف
املدخرين الذين يخشون على
تحويشة عمرهم ومن ضياعها،
ّ
خصوصًا في ظل األزمة املعيشية
الصعبة التي يعيشها املواطن.
لكن هذه الدعوات تجاهلت حقائق
عدة منها مثال أن البنك املركزي
املصري يضمن أموال املودعني،
وبالتالي فإن أي بنك يتعرض
ملخاطر ّ
فإن املركزي يضمن ودائع
عمالئه كاملة ،عكس ما يحدث
في دول أخرى ،وهذه الضمانة
تمتد لكل البنوك العاملة في مصر،
سواء محلية أو عربية أو أجنبية.
تاريخيًا ،هناك نحو  10بنوك
مصرية تعرضت لإلفالس والتعثر
وكان مصيرها االختفاء خالل
الثالثني عامًا األخيرة ،ورغم ذلك
لم يفقد مودع جنيهًا واحدًا من
أمواله ...خذ على سبيل املثال بنوك
األهرام والنيل واالعتماد والتجارة
واألهرام ومصر اكستريور
واملصري املتحد والدقهلية
التجاري واملصرف اإلسالمي،
بنوك تعثرت كلها بسبب الفساد
وسوء اإلدارة ونهب أموالها من
قبل برملانيني ورجال األعمال،
ورغم إفالس تلك املصارف
وإغالق أبوابهاّ ،
فإن البنك املركزي
تكفل بسداد أموال املودعني كاملة
رغم تبخرها بسبب ضخامة
الديون املتعثرة واملشكوك في
تحصيلها.

 %30ارتفاعًا في سعر شراء القمح من مزارعي الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

رفعت الحكومة الجزائرية سعر شراء الحبوب بهدف
معالجة تداعيات ارتفاع كلفة اإلنتاج بشكل كبير خالل
الفترة األخـيــرة ،على املــزارعــن خاصة سعر الكهرباء
ومياه السقي واليد العاملة والبذور واملواد املساعدة.
وقررت الحكومة رفع سعر شراء القمح والحبوب من
املزارعني بأكثر من  ،%30مقارنة مع األسعار املطبقة
منذ عام  ،2008بهدف تشجيع املزارعني على اإلنتاج،
وبيع محصولهم للحكومة.
وذكــر بيان صــادر عــن مجلس ال ــوزراء ،عقب اجتماع

مساء أول من أمس ،برئاسة الرئيس عبد املجيد تبون،
أنــه تـقــرر رفــع أسـعــار ش ــراء القمح الـلــن والـصـلــب من
املــزارعــن ،مــن  4500ديـنــار للقنطار إلــى  6000دينار
(من  32.2دوالرا إلى  43دوالرا) ،بزيادة بلغت نسبتها
 .%33.3كما تقرر رفع سعر شراء القمح اللني من 3500
دينار للقنطار (القنطار يزن  100كيلوغرام) إلى 5000
دي ـن ــار ،والـشـعـيــر مــن  2500دي ـنــار إل ــى  3400دي ـنــار،
والشوفان من  1800إلى  3400دينار.
ويأتي القرار بعد سلسلة مطالبات مستمرة منذ 12
عامًا من قبل املزارعني واالتحادات التي تمثلهم برفع
أسـعــار ال ـشــراء الـحـكــومــي ،مشيرين إلــى ارت ـفــاع كلفة

اإلن ـتــاج بشكل كبير خــال هــذه الـفـتــرة ،خــاصــة سعر
الكهرباء ومياه السقي واليد العاملة والبذور واملواد
املساعدة .وقرر مجلس الــوزراء كذلك فتح املجال أمام
االس ـت ـث ـمــارات الــزراع ـيــة األجـنـبـيــة الـنــاجـعــة ،وه ــو ما
يدفع السلطات نحو إع ــادة مناقشة بعض املشاريع
االستثمارية العربية خاصة ،والتي تعطلت في وقت
ســابــق ،على غــرار مشاريع شركة املــراعــي السعودية،
وفق محللني .وتعاني الجزائر منذ عقود من مشكالت
ضعف إنتاجها من القمح والحبوب ،حيث تلجأ إلى
اس ـت ـيــراد كـمـيــات كـبـيــرة م ــن الـقـمــح سـنــويــا لتموين
احتياجات الـســوق ،إضافة إلــى وارداتـهــا من الحليب
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املجفف ،ما يكلف خزينة الــدولــة مليارات ال ــدوالرات،
وهو ما فرض على الحكومة الجديدة البحث عن آليات
جديدة إلنعاش القطاع الزارعي ودعم مشاريع الزراعة
خاصة في مناطق الصحراء.
وخ ــال اجـتـمــاع مجلس الـ ــوزراء ،كشف تقرير قدمه
وسيط الجمهورية (هيئة وساطة ملحقة بالرئاسة
مـكـلـفــة بــال ـتــدخــل ل ـحــل ب ـعــض ال ـع ــراق ـي ــل اإلداريـ ـ ـ ــة)،
ح ــول وض ـعـيــة امل ـشــاريــع االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـعــال ـقــة في
مختلف املجاالت ،أنه َ
رفع العراقيل عن  679مشروعا
استثماريا وتم تسليم أصحابها رخص االستغالل
والدخول في اإلنتاج.
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إنفاق

معيشة

ال عجز في موازنة ليبيا 2021

الحكومة األردنية تواجه الشارع
الغاضب بقرارات «تجميلية»
تصاعد غضب الشارع
األردني من تدهور
األوضاع المعيشية ،وسط
مساع حكومية لتخفيف
ٍ
حدة االحتقان الشعبي
عبر قرارات وصفها
مراقبون بأنها تجميلية
عمان ـ زيد الدبيسية

تحاول الحكومة األردنية تخفيف
ح ـ ـ ــدة االحـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــان ل ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــارع
الـ ـغ ــاض ــب مـ ــن تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ــاع
االقتصادية ومتوالية ارتفاع األسعار ورفع
الــدعــم عــن كــافــة السلع والـخــدمــات والــزيــادة
الكبيرة التي طــرأت خالل العامني املاضيني
عـلــى نـســب الـفـقــر وال ـب ـطــالــة بـسـبــب جائحة
كورونا وتداعياتها.
ووفـ ــق مــراق ـبــن ف ــإن ال ـح ـكــومــة تـ ــدرك حجم
االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي م ـ ــن س ـ ـ ــوء األوض ـ ـ ـ ــاع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
تحمل مــزيــد مــن األع ـبــاء بسبب السياسات
االقـتـصــاديــة املـتــراكـمــة الـتــي تـقــوم فــي جلها
على رفع الضرائب دون انعكاس ذلك إيجابا
عـلــى مـسـتــويــات املعيشة والـفـقــر والـبـطــالــة،
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـح ـكــومــة ت ـس ـعــى الح ـت ــواء
غـضـبــة الـ ـش ــارع م ــن خ ــال ق ـ ـ ــرارات تــوصــف
بأنها ليست أكثر من تجميلية لسياساتها
االقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل محاوالت الحكومة أيضا
لتمرير قرارات اقتصادية جديدة تتعلق برفع
األسـعــار بخاصة تعرفة الكهرباء أوال ومن
بعدها أسعار املياه دون إثارة االحتجاجات
الشعبية ،وذلك من خالل صرف نظر الشارع
وتوجيهه لالهتمام بقرارات أخرى اتخذتها
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ب ـش ــأن تـخـفـيـضــات على
أسعار عدد من السلع استثنيت منها املواد
الـغــذائـيــة واملــرك ـبــات وغـيــرهــا وال ـتــي تشكل
عبئا كبيرا على املواطنني.

مل ـن ـظ ــوم ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وف ــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا تـ ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور ومـ ـ ــن ب ـع ــده
مـشــروعــا قــانــونــي األح ــزاب واالنـتـخــاب رغم
االنتقادات الكبيرة التي تدور حولها.
وك ــان ــت الـحـكــومــة قـ ــررت تـخـفـيــض الــرســوم
الجمركية على مختلف السلع لتصبح %5
فقط باستثناء السلع التي يوجد لها مثيل
مـحـلــي كــالـصـنــاعــات ال ـغــذائ ـيــة والـهـنــدسـيــة
وغ ـيــرهــا ،حـيــث سـتـصـبــح ال ـج ـمــارك عليها
بنسبة  %15بحلول .2027
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة الـ ـط ــاق ــة فــي
مجلس ال ـنــواب األردن ـ ــي ،ف ــراس الـعـجــارمــة،
فــي تـصــريــح خ ــاص لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» إن
الحكومة رغم تخفيضها الرسوم الجمركية
عـلــى بـعــض الـسـلــع إال أنـهــا فــي الــوقــت ذاتــه
رفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـتـ ــي سـتـطـبــق
اعتبارا من بداية شهر إبريل /نيسان املقبل،
مــا يـحـ ّـمــل املــواطـنــن مــزيــدا مــن األع ـبــاء رغــم
تبريرات الحكومة بــأن التعرفة الجديدة لن
تـمــس ال ـشــرائــح الـفـقـيــرة ومـ ـح ــدودة الــدخــل
ومنخفضة االستهالك.
وب ـ ّـن أن «ارت ـف ــاع أس ـعــار الـكـهــربــاء سيزيد
درج ـ ــة اس ـت ـي ــاء امل ــواط ـن ــن ل ـس ــوء األوض ـ ــاع
املعيشية وتراجع القدرات الشرائية ،ذلك أن
مــا تتحدث عنه الحكومة مــن دعــم للشرائح
الـتــي تستهلك لـغــايــة  600كيلو واط ساعة

%20

قالت وزارة الطاقة األردنية
إن قطاع الكهرباء يشكل
نحو  %20من الدين العام،
بسبب تراكم ديــون شركة
الــكــهــربــاء الوطنية التي
وصلت إلــى حــوالــي 7.18
مليارات دوالر.

تخفيض أسعار بعض السلع

ت ـس ـعــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـب ــر قـ ـ ـ ــرارات تـخـفـيــض
األس ـع ــار ،لـكـســب شعبية ال ـش ــارع وتهدئته
بــال ـتــزامــن م ــع م ـنــاق ـشــات ال ـب ــرمل ــان األردنـ ــي

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ّ
ّ
الوطنية في ليبياّ ،
محمد
قال الناطق باسم حكومة الوحدة
ّ
ّ
حمودة ،إن الحكومة صرفت  83.98مليار دينار ( 19.39مليار
دوالر) من موازنة العام املاضي  .2021ووصف نتائج إنفاق
ً
ّ
قائال« :ال يوجد ّ
ّ
مالي».
أي عجز
باإليجابية،
املوازنة
وف ــي رده عـلــى س ــؤال مــراســل «ال ـعــربـ ّـي ال ـجــديــد» عــن حجم
ّ
ّ
العام واإليرادات ،أكد وجود مبلغ  2.9مليار دينار في
اإلنفاق
ّ
متبق من موازنة  ،2021ولم يصرف.
ة
العام
الخزانة
حساب
ّ
وزعــت ٍعلى الباب ّ
األول ّ
للرواتب بقيمة
وقــال« :املصروفات
الثاني
مليار
ّ 33.1
دينار (ال ـ ّـدوالر =  4.48دنانير) ،والـبــاب ّ
ّ
شغيلية بـ 7.8مليارات دينار ،والباب الثالث
وهي النفقات الت
ّ
ملشروعات التنمية :عودة الحياة ،بقيمة  15.76مليار دينار،
والباب الخامس للطوارئ بقيمة  6.490مليارات دينار».
ّ
ّ
ّ
حاليًا على أذونــات صرف
املالية تعمل
وأشار إلى أن وزارة
ّ
الرواتب لشهر ديسمبر /كانون األول املاضي ،مرجعًا تأخير
ّ
ّ
أضيفت
تي
ال
غييرات
الت
إلى
الثاني
تشرين
نوفمبر/
أذونات
ّ
عـلــى بـعــض ال ـق ـطــاعــات .وت ـق ـ ّـدر املـ ّ
ـؤس ـســة الــوط ـنـ ّـيــة للنفط
ّ
النفطية للعام املاضي بقيمة  22مليار دوالر.
اإليرادات
ّ
ّ
وفــي هــذا السياق ،قــال املحلل االقـتـصــادي ،مختار الجديد،
ّ
لـ«العربي الجديد» إن ميزان املدفوعات لهذا العام متوازنة،
ّ
ّ
وبالتالي فإن ميزان املدفوعات في حالة تــوازن .وأوضح أن
ّ
ّ
إيجابي ّ
ّ
بالرغم ّمن عدم تحقيق فائض ،خصوصًا أن
املؤشر
ّ
ّ
مدفوعات هذه السنة تمثل مدفوعات السنة املنصرمة ،2021
باإلضافة إلى مدفوعات واحتياجات ّ
مؤجلة من سنة 2020
ّ
ّ
بسبب توقف االعتمادات والبطاقات في السنة املاضية.
وي ــرى أس ـت ــاذ االق ـت ـصــاد بــالـجــامـعــات الـلـيـبـيــة ،مـحـمــد أبــو
ّ ّ
ً
غالية ،أن «البيانات تحتاج إلى قــراءة بصورة أخــرىّ ،أوال،
ّ
هناك زيادة ّ
مالية لقطاع التعليم وبعض القطاعات األخرى
ّ
ّ
ّ
لشهري نوفمبر وديسمبر لم تصرف حتى اآلن ،باإلضافة

ش ـه ــري ــا غ ـي ــر م ـن ـط ـقــي وال ي ـغ ـطــي ف ــروق ــات
أسـ ـع ــار ال ـت ـع ــرف ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وسـ ــط ع ــدم
التيقن مــن اسـتـمــرار تقديم ذلــك الــدعــم على
غرار تجارب سابقة عندما أوقفت الحكومة
دعـمــا ك ــان م ـقــررا للفئات الـفـقـيــرة ومتدنية
الدخل بدال من رفع الدعم عن الخبز».
وقـ ــال ال ـع ـجــارمــة إن ال ـح ـكــومــة س ـت ـكــون في
مــواجـهــة مــع مجلس ال ـنــواب إن لــم تستجب
مل ـطــالــب لـجـنــة ال ـطــاقــة ال ـن ـيــاب ـيــة وال ـت ــي من
بينها إع ــادة الـنـظــر بـتـعــرفــة الـكـهــربــاء على
ال ـشــرائــح الـفـقـيــرة وع ــدم رف ــع األس ـع ــار على
األشخاص الذين لديهم أنظمة طاقة شمسية
وتكبدوا نفقات مرتفعة لقاء تركيب الخاليا
الشمسية لتخفيض قيمة فــاتــورة الكهرباء
الشهرية ،والـيــوم يفاجؤون بقرار الحكومة
فرض دينار « 1.41دوالر» على كل كيلو من
طاقة النظام الشمسي.
ضغوط صندوق النقد

ويــأتــي رف ــع أس ـعــار الـكـهــربــاء اسـتـجــابــة من
الحكومة ملطالب صندوق النقد الدولي الذي
اعتبر إصــاح قطاع الكهرباء والتعرفة من
أهم املرتكزات الالزمة لتطبيق برامج إصالح
اقتصادي جديدة وتقديم مزيد من القروض
لألردن خالل الفترة املقبلة.
وقــالــت وزارة ال ـطــاقــة إن ــه بـمــوجــب بــرنــامــج
صندوق النقد الدولي ،تلتزم الحكومة بخطة
مدتها  3سنوات ابتداء من عام  2021لتعديل
تعرفة الكهرباء «بـهــدف تحسني استهداف
الدعم املقدم لألسر وخفض التكلفة العالية
لـلـكـهــربــاء عـلــى ال ـش ــرك ــات» ،وف ــق تعبيرها،
مـشـيــرة إلــى أن قـطــاع الـكـهــربــاء يشكل نحو
 %20م ــن ال ــدي ــن ال ـع ــام بـسـبــب ت ــراك ــم دي ــون
شــركــة الـكـهــربــاء الــوطـنـيــة الـتــي وصـلــت إلــى
حوالي  7.18مليارات دوالر.
وبموجب التعرفة الجديدة للكهرباء سيتم
اع ـت ـمــاد ث ــاث ش ــرائ ــح ل ـي ـكــون س ـعــر تـعــرفــة
االسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـشـ ـه ــري لـ ـه ــذه ال ـف ـئ ــة بـقـيـمــة
ّ
 50ف ـل ـســا ل ـك ــل ك ـي ـلــو واط س ــاع ــة لـشــريـحــة
االسـتـهــاك مــن ( )300 - 1كيلو واط ساعة،
و 100فلس لالستهالك من ( ،)600 -301و200
فلس لكل كيلو واط لالستهالك الذي يتجاوز
 600كيلو واط.
ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي
يوم الجمعة قبل املاضي ،فإن نحو  %15من
األس ــر األردن ـي ــة قــد تفقد الــوصــول إل ــى دعــم
أسعار الكهرباء جزئيًا أو كليًا ،إثــر تطبيق
التعرفة الكهربائية الـجــديــدة الـتــي تستعد
الحكومة لتطبيقها نهاية مارس /آذار.

مخاوف حكومية من عودة االحتجاجات المعيشية (فرانس برس)

إلــى اخـتــاف ّاألرق ــام حــول مشاريع عــودة الحياة بــن وزيــر
ّ
التخطيط والــنــاطــق باسم الحكومة ،ف ـ ّ
ـاألول أكــد صــرف 17
ّ
مليار دينار عليها ،والناطق باسم الحكومة قال 15 :مليار
أي هناك تضارب في األرقام» .وأضاف أبو ّ
دينارّ ،
غالية في
تصريحات لـ«العربي الجديد» ّأن الحكومة تصرف شهرياّ
ّ
 2.5مليار دينار ّ
للرواتب واألج ــور ،باإلضافة إلــى أن هناك
ّ
نفطية مــن الـعــام املــاضــي بقيمة  7مـلـيــارات دوالر
إيـ ــرادات
صرفت هذا العام ،مطالبا بضرورة إصدار بيان من مصرف
ّ
العام ّ
ّ
للسنة املنصرمة.
املركزي ،بشأن حجم اإلنفاق
ليبيا
ّ
ّ
وتقدر املوازنة املوحدة لكلتا الحكومتني بنحو  86.88مليار
ّ
ّ
ّ
ديـنــار ،بسعر الــصــرف  4.48دنانير مقابل ال ــدوالر .وتعول
الـ ّـدولــة على إنـتــاج مــا بــن  1.25مليون برميل نفط يوميًا
ّ
الحالي ،على أساس سعر نفط  50دوالرًا للبرميل،
في العام
ّ ّ
ويبلغ ّ
الدين العام حتى نهاية  154 ،2020مليار دينار ،وفق
بيانات رسمية.
ّ
ّ
العامة والشركات واملصارف
وبلغ عدد العاملني في الجهات
ّ
ّ
ّ
ّ
إجمالي
حكومي ،ما يشكل  %36من
نحو  2.36مليون موظف
عدد السكان نهاية العام املاضي ،وفقًا لبيانات وزارة العمل.
ويبلغ ّ
الحد األدنى لألجور نحو  450دينارًا ( 100دوالر).
وح ـ ـ ّـدد مـجـلــس إدارة م ـصــرف لـيـبـيــا امل ــرك ــزي مـطـلــع الـعــام
املاضي سعر صرف ّ
موحد جديد في أنحاء البالد عند 4.48
ً
دنانير ّ
ّ
للدوالر الواحد بدال من السعر القديم ( 1.4دينار) ،ما
ّ
خفض قيمة العملة بنسبة .%70
ّ
ّ
الهيدروكربونات العمود الفقري لالقتصاد
ويشكل قطاع
ّ
ّ
الــل ـي ـبـ ّـي إذ ت ـق ـ ّـدم ص ـ ــادرات الــن ـفــط ع ــادة أك ـثــر م ــن  %90من
ّ
ّ
اإليرادات الحكومية وأكثر من ّ %95من عائدات التصدير.
ّ
ّ
الوطنية للنفط عن رغبتها في استثمار
املؤسسة
وأعربت
 20مليار دوالر على مدار الثالث السنوات املقبلة الستعادة
قدرات اإلنتاج السابقة .وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي
في ّ
القارة األفريقية.

النفط المصدر الرئيسي لإليرادات في ليبيا (فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

قطر :زيادة الطلب ترفع أسعار عقارات «لوسيل»
الدوحة ـ هشام السعيد

شـهــدت أسـعــار الـعـقــارات فــي مدينة لوسيل
القطرية ارتفاعا ملحوظا خالل الربع األخير
مــن ال ـعــام املــاضــي وب ــداي ــات ال ـعــام الـجــديــد،
شملت الوحدات السكنية واإلدارية واإليجار
والتمليك.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ــوق ـع ــات خ ـ ـبـ ــراء ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،ف ــإن
األسـ ـع ــار س ــوف تـسـتـمــر ف ــي ال ــزي ــادة خــال
الفترة املقبلة ،لعدة أسباب ،أهمها أن لوسيل
من املناطق الحديثة في قطر والتي شملها
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء الـقـطــري رقــم  28لسنة
ّ
 ،2020وي ـج ــوز فـيـهــا تـمــلــك ال ـع ـق ــارات لغير
القطريني ،واالنتفاع بها ،وهــي من املناطق

امل ـش ـم ــول ــة بــال ـت ـم ـلــك الـ ـح ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مناطق أخــرى مثل مناطق الخليج الغربي
(لـقـطـيـفـيــة) ،وال ـل ــؤل ــؤة ،وال ــدف ـن ــة ،ومنتجع
الخور ،وعنيزة (املنطقة اإلدارية) ،والخرايج،
وج ـبــل ثـعـيـلــب .كـمــا أن االن ـت ـهــاء م ــن تنفيذ
عدد من املشروعات العقارية والخدمية في

أسعار التمليك تبدأ من
 400ألف دوالر لمساحات
محدودة

املدينة خالل العام الحالي ،سيدفع األسعار
إلى املزيد من االرتفاع.

مدينة متكاملة

لــوسـيــل مــديـنــة مـتـكــامـلــة ،تــم تـشـيـيــدهــا في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة وتـضــم ع ـشــرات الـفـنــادق
وال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ـقـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واملــؤسـســات االقتصادية واملــالـيــة والبنوك،
وتـ ــم تـخـطـيـطـهــا ل ـت ـس ـتــوعــب م ــا ي ـق ــرب مــن
 200ألــف نسمة ،ويتضمن تخطيطها عديد
األماكن الترفيهية ومنشآت طبية ورياضية
وت ـســوي ـق ـيــة وت ـج ــاري ــة وإداري ـ ـ ـ ــة ،وه ــي تقع
شـ ـم ــال ال ـ ــدوح ـ ــة ،بـ ـج ــوار ج ــزي ــرة ال ـل ــؤل ــؤة،
وتنقسم إلى أربع جزر و 19منطقة .ومن أبرز

مـعــاملـهــا اس ـتــاد لــوسـيــل ال ــذي سيستضيف
الـعــديــد مــن م ـبــاريــات ب ـطــوالت ك ــأس الـعــالــم
 .2022وتضم لوسيل ،جزيرة قطيفان ،وهي
جزء من البر الرئيسي لقطر ،وتم إنشاء ممر
مــائــي فـيـهــا مـمــا جـعـلـهــا ج ــزءا م ــن الخليج
ال ـعــربــي ولــوس ـيــل وب ـه ــا كـثـيــر م ــن املـنــاطــق
الترفيهية .هذا باإلضافة إلى سيف لوسيل،
وه ــو مـكــان يـحـتــوي عـلــى مـنـشــآت سياحية
وتــرفـيـهـيــة م ـت ـع ــددة ،كــامل ـقــاهــي ،واألس ـ ــواق
ال ـت ـج ــاري ــة ،وأم ــاك ــن االس ـت ـج ـم ــام بمختلف
األدوات والتجهيزات.
مؤشرات السوق

ووف ـق ــا مل ــؤش ــرات الـ ـس ــوق ،ف ــإن ال ـط ـلــب على
العقارات في لوسيل شهد ارتفاعا ملحوظًا
خالل الربع األخير من العام املاضي وبداية
العام الجاري ،مقارنة باملعروض ،األمر الذي
ساعد بدوره على نشاط الحركة العقارية في
تلك املدينة .وبالرغم من أن نسبة الزيادة في
أسـعــار اإلي ـج ــارات والتمليك فــي لوسيل لم
تتجاوز  %1.5خالل عام ،إال أن ارتفاع أسعار
ال ـع ـق ــارات ف ــي املــدي ـنــة بـصـفــة عــامــة جعلها
واح ــدة مــن أغلى املناطق السكنية فــي قطر.
ووفقا ملواقع التأجير واملتعاملني في السوق،
يبدأ متوسط إيجار الشقة غرفة واحــدة في
املـنــاطــق املـمـيــزة فــي لــوسـيــل مــن  5500ريــال
شهريا وحتى  10آالف ريال (الدوالر = 3.65
رياالت) .بينما يصل إيجار بعض الوحدات
التي تتكون من غرفتني ما بني  8500وحتى
 15ألف ريال شهريا ،حسب مكاتب عقارات.
أم ــا أس ـع ــار الـتـمـلـيــك فـتـبــدأ م ــن  1.5مليون
ريال (نحو  410آالف دوالر) بالنسبة لوحدة
سكنية بمساحات محدودة تتكون من غرفة
واحدة ،لتصل إلى  1.9مليون ريال لغرفتني،
وما يزيد عن املليوني ريال للثالث غرف.
مناطق جذب

إقبال كبير على شراء وتأجير العقارات في الدوحة ()Getty

ب ـشــأن مـسـتـقـبــل أس ـع ــار ال ــوح ــدات الـعـقــاريــة
فــي لوسيل خــال الفترة املقبلة ،قــال الخبير
واملـ ـثـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،امل ـع ـت ـم ــد ل ـ ــدى امل ـج ـلــس
األعـلــى للقضاء والـبـنــوك ،خليفة بــن خميس

املسلماني« :مدينة لوسيل واملناطق املجاورة
لها مثل اللؤلؤة والخليج الغربي تعتبر من
املناطق الجاذبة للمستثمرين ملا تتمتع به من
مميزات فــريــدة .وفــي ظــل الـقــرارات والقوانني
ّ
التي تسمح بتملك األجــانــب وتمتعهم بحق
االنتفاع في تلك املنطقة .فمن املتوقع استمرار
ارت ـفــاع األس ـعــار خ ــال ال ـعــام ال ـحــالــي» .وعــن
تأثير كأس العالم لكرة القدم املقرر إقامته في
قطر خالل العام الجاري ،على أسعار العقارات
فــي لــوسـيــل ،أوض ــح املسلماني أنــه بالنسبة
لـعـمـلـيــات ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء ف ـلــن ي ـك ــون هـنــاك
تأثير يذكر ،ألن هذه املناطق تتمتع بمقومات
ثابتة تجذب املستثمرين بصفة عامة ،وهذه
املقومات أقــوى مــن أن تتأثر بتنظيم فعالية
مهمة مثل كأس العالم».
وأوض ـ ــح أن ت ــوف ــر ال ـخ ــدم ــات املـخـتـلـفــة مثل
املـنـشــآت الـصـحـيــة والتعليمية والترفيهية
ووس ــائ ــل م ــواص ــات م ـت ـعــددة وش ـب ـكــة طــرق
م ـم ـيــزة ،كـلـهــا ع ـنــاصــر س ــاع ــدت ع ـلــى زي ــادة
ال ـط ـل ــب فـ ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة وارت ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
العقارات فيها .وتابع ،في حديثه مع «العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «صـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرارات وال ـق ــوان ــن
املتعلقة بتملك األجــانــب وحــق االنـتـفــاع ،زاد
م ــن اإلقـ ـب ــال ع ـلــى ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،سـ ــواء فيما
يـتـعـلــق بــال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة أو اإلداري ـ ــة أو
املشروعات» .وأضاف أن هذه القوانني شجعت
كثيرا مــن املقيمني على التملك واالستثمار
في املناطق املذكورة ،باإلضافة إلى املواطنني
واملستثمرين من الخارج .وأكد أن أي شخص
ي ـقــرر االس ـت ـث ـمــار ف ــي ق ـطــر فــإنــه يـعـلــم جـيــدا
طبيعة مناخ االستثمار بها وأهــم العناصر
الـ ـج ــاذب ــة والـ ـق ــوان ــن امل ـح ـف ــزة لــاس ـت ـث ـمــار،
والعوامل املؤثرة في أسعار العقارات.
وب ـش ــأن م ــا إذا ك ــان ــت املــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة في
ح ــاج ــة إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـ ـقـ ــرارات الـحـكــومـيــة
والقوانني ،لضبط السوق في مدينة لوسيل
وغـيــرهــا مــن املـنــاطــق امل ـجــاورة ،قــال الخبير
واملثمن العقاري« :توجد اآلن عوامل كثيرة
مشجعة لالستثمار ،ولكن إذا ظهرت حاجة
ملحة ألي تعديل قانوني فبالتأكيد سيتم
التعامل معها بمزيد من الجدية».

تباين إغالق
بورصات
الخليج

أغلقت مؤشرات أســواق األسهم
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ع ـل ــى تـ ـب ــاي ــن ،أم ــس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،ف ــارت ـف ـع ــت فـ ــي ثــاثــة
أس ـ ـ ـ ـ ــواق ،بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وت ــراجـ ـع ــت فـ ــي أرب ـ ـعـ ــة ب ـق ـي ــادة
دبـ ـ ــي ،وسـ ــط اسـ ـتـ ـق ــرار أس ـع ــار
النفط الخام شديدة التأثير على
اقتصادات املنطقة.
وارتفع مؤشر السوق السعودية
بنسبة  0.46باملائة إلى 12165.8
ن ـق ـطــة ،ب ــدع ــم م ـكــاســب األس ـهــم
ال ـق ـيــاديــة .وف ــي اإلم ـ ـ ــارات ،هبط
مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.7
باملائة إلــى  3179.3نقطة .ونزل
م ــؤش ــر سـ ــوق أب ــوظ ـب ــي بنسبة
 0.18باملائة إلــى  8332.2نقطة.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر ب ــورص ــة قـطــر
بنسبة  0.3باملائة إلى 12471.4
ن ـق ـطــة .وزاد امل ــؤش ــر األول في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت بـنـسـبــة 0.46
باملائة إلى  8092.6نقطة .وهبط
مــؤشــر بــورصــة مسقط بنسبة
 0.56باملائة إلى  4216.9نقطة.

سورية

ركود أسواق األغنام في الشمال
عبد الكريم الثلجي

ت ــراج ـع ــت تــرب ـيــة األغـ ـن ــام ف ــي شـمــال
غ ــرب ــي س ــوري ــة ،وب ــات ــت تـشـكــل عبئًا
على املــربــن ،نتيجة ت ــردي األوض ــاع
االقتصادية وغــاء األع ــاف وتقلص
مـ ـس ــاح ــات املـ ــراعـ ــي ب ـس ـبــب س ـي ـطــرة
ق ــوات ال ـن ـظــام عـلــى م ـســاحــات كبيرة
ف ــي م ـط ـلــع  ،2020األم ـ ــر ال ـ ــذي أجـبــر
م ــرب ــي األغـ ـن ــام ع ـلــى ب ـيــع ق ـســم منها
م ــن أج ــل إط ـع ــام الـقـســم اآلخ ـ ــر ،وفـقــد
مـ ـعـ ـظ ــم م ـ ــرب ـ ــي األغ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــام أص ــولـ ـه ــم
املنتجة نتيجة النزوح املتكرر .ينتقل
م ـح ـمــود ال ـع ـبــد ال ـلــه الـ ــذي هــاجــر مع
أغ ـنــامــه ،مــن جـنــوب شــرقــي إدل ــب في
أري ـ ـ ــاف ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري ال ـخ ــارج ــة
عن سيطرة قــوات النظام للبحث عن
مراع ألغنامه ،إال أنه يجد صعوبة في
ٍ
ذل ــك بـسـبــب قـلــة امل ـســاحــات وانـتـشــار
ال ـع ـمــران واس ـت ـخــدام األراضـ ــي الـبــور
ف ــي اإلس ـ ـكـ ــان ،ح ـيــث أكـ ــد ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أنـ ــه يـبـيــع خـمـســة رؤوس
م ــن األغـ ـن ــام ل ـش ــراء ط ــن م ــن األع ــاف
إلط ـع ــام بـقـيــة ال ـ ـ ــرؤوس ،وكـ ــان تــأخــر
هطول األمطار هذا العام سببًا لغالء
األعالف ،حسب العبد الله.
تعتبر تربية األغنام مهنة سائدة في
املجتمعات الريفية في حلب وإدلــب،
كـ ــون امل ـن ـط ـقــة ذات ط ـب ـي ـعــة زراعـ ـي ــة،
وتـســاهــم فــي تحقيق األم ــن الـغــذائــي
لـ ـه ــذه املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ،حـ ـي ــث ي ـس ـت ـفــاد
منها فــي منتجات اللحوم والحليب
وم ـش ـت ـق ــات ــه ،وت ـش ـك ــل مـ ـص ــدر دخ ــل
لكثير من األسر السورية.
موجات النزوح

يــرجــع نـقـيــب األط ـب ــاء الـبـيـطــريــن في
م ـن ـط ـق ــة إدل ـ ـ ـ ــب ،حـ ـس ــن بـ ـ ـ ــان ،سـبــب
تراجع تربية األغنام لعدة أمور ،منها
مــوجــات ال ـنــزوح املـتـكــررة مــن مناطق
جـنــوب وش ــرق إدل ــب ،وقـلــة املساحات

املزروعة وخصوصًا الشعير ،وارتفاع
أسـعــار األع ــاف والـلـقــاحــات الـتــي يتم
استيراد معظمها من تركيا عبر معبر
باب الهوى الحدودي .فيما أرجع مدير
مشروع الثروة الحيوانية ،السيد عبد
ال ـحــي ســرمـيـنــي ،ف ــي مـنـظـمــة «وط ــن»
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي شـ ـم ــال غ ــرب ــي س ــوري ــة
سبب تراجع تربية األغنام في شمال
سورية ،إلى تقلص املساحة الجغرافية
ل ــرع ــي األغـ ـن ــام ف ـي ـهــا ب ـس ـبــب سـيـطــرة
قــوات النظام على مساحات جغرافية
واس ـ ـعـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ح ــال ــة ال ـج ـفــاف
التي حدثت في اآلونة األخيرة ،وغالء
األعـ ـ ـ ــاف امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة وقـ ـل ــة األع ـ ــاف
امل ـح ـل ـيــة ف ــي م ـنــاطــق ش ـم ــال س ــوري ــة،
وغالء األدوية البيطرية.
وي ــرى ســرمـيـنــي ،أن أب ــرز الـتـحــديــات
التي تواجه مربي االغنام ،هي تذبذب
أس ـع ــار ال ـل ـحــوم واأللـ ـب ــان واألج ـب ــان،
مـمــا ينعكس سـلـبــا عـلــى اإلنـتــاجـيــة،
وعدم توفر املراعي الخصبة وارتفاع
أسعار األدوية البيطرية.
فيما يـقــول الطبيب البيطري غسان
بـكــرو لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن الـنــزاع
وخـ ـط ــورة ال ــوض ــع األمـ ـن ــي أدي ـ ــا إلــى
سلخ منطقة البادية عن بقية املناطق
ف ـف ـقــدت الـ ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة م ـصــدرًا
أساسيًا للمراعي في الشتاء والربيع.
ك ـم ــا أدى ت ـه ـج ـيــر ال ـس ـك ــان ب ـص ــورة
قسرية مع ملكياتهم من املاشية إلى
ـراع أخــرى كانت
حرمان األغنام من مـ ٍ
تعتمد عليها ،حسب بكرو.
ركود األسواق

قبل  2011مثلت املواشي ما بني %35
إلــى  %40مــن اإلن ـتــاج الــزراعــي الكلي
لسورية ،مع اعتماد  %35من املنازل
ال ــريـ ـفـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ــربـ ـي ــة امل ـ ــواش ـ ــي فــي
معيشتها .وحسب آخر اإلحصائيات
،2010
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــة عـ ـ ــام
ً
وصلت أعداد األغنام إلى  18مليونا،

أما في إدلب فانخفضت أعداد األغنام
بنسبة .%22
وت ـش ـه ــد أس ـ ـ ــواق األغ ـ ـنـ ــام ف ــي ش ـمــال
غـ ــربـ ــي س ـ ــوري ـ ــة حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ــرك ـ ــود،
وي ـع ــود ذل ــك بـحـســب مـحـمــد األح ـمــد
وهو مربي أغنام وتاجرها ،إلى غالء
األع ـ ــاف امل ـس ـت ــوردة وارتـ ـف ــاع تكلفة
ضمان األراضي الزراعية.
وأضاف األحمد« :لكن نحن اليوم في
فصل الشتاء وال يوجد سوى العلف
املستورد نقدمه لألغنام ،األمــر الذي
أجبر أغلب املربني على بيع أو تقليل
عدد مواشيهم».
وأض ـ ـ ــاف األح ـ ـمـ ــد« :ج ـم ـي ــع األع ـ ــاف
واألدوي ــة البيطرية تأتينا مــن تركيا
ال ـتــي تختلف عــن املـنـتـجــات املحلية
الـ ـت ــي ت ـت ـم ـيــز بـ ـج ــودة أكـ ـب ــر ،ك ـم ــا أن
األس ـ ـ ــواق تـشـهــد ح ــال ــة م ــن ال ـج ـمــود،
فكثير مــن املــربــن يــذهـبــون أكـثــر من
مرة للسوق دون أن يبيعوا أي رأس».
وأشـ ــار األح ـمــد إل ــى أن األس ـع ــار بــدأت
ت ـه ـب ــط ب ـع ــد ق ـ ـ ــدوم أعـ ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
املواشي من منبج والرقة وهي مناطق
خ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة قـ ـس ــد وب ــأسـ ـع ــار
أق ــل عــن طــريــق الـتـهــريــب ،وذل ــك بسبب
الجفاف الذي أصاب البالد في حني لم
يرخص سعر لحم الـخــروف املعروض
للبيع بسبب تكلفة إطعامه العالية من
األعالف .ولجأ مربو املاشية في املنطقة
إلــى أساليب عديدة إلطعام ماشيتهم،
مراع
كرعي مخلفات الحصاد وضمان
ٍ
غنية ببقايا الخضار الصيفية.
وت ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة م ـتــرام ـيــة
األطـ ـ ـ ــراف واملـ ـمـ ـت ــدة م ــن ت ـخ ــوم ري ــف
دمشق حتى الحدود العراقية شرقًا،
أحد أبرز املراعي الطبيعية في البالد،
وتـ ــوفـ ــر ن ـس ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن ال ـح ــاج ــة
الـعـ ّلـفـيــة ل ـل ـثــروة ال ـح ـيــوانـيــة .وكــانــت
ّ
تـ ــوفـ ــر ق ـب ــل  2011الـ ـس ــل ــة ال ـغ ــذائ ـي ــة
ل ـل ـمــواشــي وت ـغ ـنــي ال ــرع ــاة ع ــن ش ــراء
العلف الصناعي.
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أخبــار
العرب
عمان توقع اتفاقيتين مع
ُ
«بريتش بتروليوم»
وقعت مسقط وشركة «بريتش بتروليوم»
(بي.بي) اتفاقيتني لدعم مشروعات تنمية
الطاقة املتجددة على مستوى عاملي،
وتطوير إنتاج الهيدروجني األخضر
في سلطنة ُعمان بحلول عام .2030
وقال وزير الطاقة واملعادن محمد بن
حمد الرمحي ،في بيان ،أمس اإلثننيّ ،إن
االتفاقيتني خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية
ُعمان  .2040وذكر الوزير ّأن الشراكة
مع «بي .بي» البريطانية ستتيح العمل
على تطوير موارد الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح املتجددة بمعايير عاملية.
وتابع« :ستدعم الشراكة أيضًا ،توليد
الطاقة النظيفة للشبكة وتشغيل مصانع
الهيدروجني األخضر لتلبية الطلب املحلي
والتصدير للخارج» .وبموجب االتفاقيتني،
يتعاون الجانبان في عدد من املجاالت،
بما في ذلك استراتيجية الطاقة املتجددة
واللوائح التنظيمية للقطاع ،وإنشاء مركز
للطاقة املتجددة وتطوير القوى العاملة
املحلية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع
الجديد.
اإلمارات وكوريا الجنوبية
توقعان مذكرة تفاهم
َّ
وقعت اإلمارات وكوريا الجنوبية ،مساء
أول من أمس ،مذكرة تفاهم بشأن التعاون
املتوسط وطويل األمد في مجاالت
الصناعات الدفاعية.
وجرى التوقيع في إمارة دبي ،بحضور
ّ
كل من نائب رئيس اإلمارات ،محمد بن
راشد آل مكتوم ،ورئيس كوريا الجنوبية،
مون جيه إن ،بحسب وكالة األنباء
اإلماراتية الرسمية (وام).
واإلمارات إحدى أبرز دول الخليج املهتمة
بالصناعات الدفاعية في اآلونة األخيرة،
وأول محطة في جولة ملون جيه إن ،في
منطقة الشرق األوسط بزيارة تشمل
أيضًا السعودية ومصر.
ووفق «وام» شهد املسؤوالن اإلماراتي
والكوري الجنوبي ،عقب جلسة مباحثات
«توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات
التعاون».
كما جرى توقيع ثالث اتفاقيات بني شركة
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجهات
وشركات كورية ،وكذلك مذكرة تفاهم
بني مجلس التوازن االقتصادي (إماراتي/
رسمي) وشركة «هانهوا» للدفاع بكوريا
الجنوبية.

أخبــار
العالم
صادرات قياسية لتركيا
خالل 2021
قال وزير التجارة التركي محمد موش،
إن بالده حققت أرقامًا قياسية في قطاع
التصدير خالل العام املنصرم ،بقيمة 225.4
مليار دوالر .جاء ذلك في كلمة ألقاها
خالل مشاركته في حفل توزيع جوائز
الدبلوماسية التجارية الذي نظمه مجلس
العالقات االقتصادية الخارجية التركية.
وأوضح موش ّأن الصادرات التركية خالل
العام املاضي ،ارتفعت بنسبة  32.9باملائة،
مقارنة مع عام  .2020وأشار موش إلى ّأن
عائدات تركيا من قطاع التصدير ارتفعت 6
أضعاف مع نهاية عام  ،2021مقارنة بقيمة
صادرات عام  .2002وأكد ّأن وزارة التجارة
التركية ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية
التجارية التي يبذلها مجلس العالقات
االقتصادية الخارجية.
انخفاض معدل البطالة
في الصين
ظلت سوق التوظيف بالصني مستقرة
بشكل عام في عام  ،2021فقد بلغ معدل
البطالة الحضرية على أساس املسح 5.1 ،في
املائة ،بانخفاض  0.5نقطة مئوية عن نفس
الفترة من العام السابق ،حسبما أظهرت
بيانات من املكتب الوطني لإلحصاء أمس
االثنني .وفي مؤتمر صحافي ،أعلن نينغ
جي تشه ،رئيس املكتب الوطني لإلحصاء،
خلق إجمالي  12.69مليون وظيفة جديدة
في املناطق الحضرية خالل عام ،2021
بزيادة قدرها  830ألف مقارنة بعام .2020
وأوضح نينغ ّأن الوظائف الحضرية الجديدة
في العام املاضي تجاوزت الهدف السنوي،
وكان معدل البطالة في املناطق الحضرية
على أساس املسح أقل من الهدف الذي تم
تحديده عند نحو  5.5باملائة .وعزا نينغ
استقرار سوق العمل جزئيًا إلى خلق
فرص العمل الذي يغذيه استمرار االنتعاش
ً
االقتصادي والتنمية في الصني ،فضال عن
ُ
سياسة البالد املعززة للتوظيف.
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رؤية

أسواق صرف
تجاهل الجنيه اإلسترليني أزمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
السياسية ،وحقق أعلى ارتفاعاته مقابل الدوالر واليورو في سوق
الصرف طوال األسبوع الماضي

جماهير في
لندن تطالب
باستقالة رئيس
الوزراء البريطاني
جونسون ()Getty

صحوة الجنيه
اإلسترليني
لندن ــ العربي الجديد

ب ـي ـن ـم ــا يـ ــواجـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس جــون ـســون
امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغ ــوط الـسـيــاسـيــة
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل حـ ــزبـ ــه وي ـط ــال ــب
برملانيون بعزله بسبب عدم تقيده بالقوانني
ال ـخــاصــة بـمـكــافـحــة ك ــورون ــا ،ي ــراق ــب خـبــراء
فــي ش ــؤون امل ــال وأسـ ــواق ال ـصــرف تــداعـيــات
مـسـتـقـبــل ج ــون ـس ــون ال ـس ـيــاســي ع ـلــى سعر
صــرف الجنيه اإلسترليني الــذي جنى أكبر
م ـكــاس ـبــه م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر وال ـ ـيـ ــورو ومـعـظــم
الـعـمــات الــرئـيـسـيــة بـســوق ال ـصــرف العاملي
خـ ــال األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة .وي ـ ــرى مـحـلـلــون
أن عـ ــزل رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي رب ـمــا
سيعقد املـشـهــد االق ـت ـصــادي فــي بريطانيا،

حي المال البريطاني

أكـ ـث ــر مـ ــن أن ـ ــه س ـي ـك ــون م ـف ـي ـدًا ل ــاق ـت ـص ــاد.
الـخـبـيــرة االق ـت ـصــاديــة بـمــؤسـســة «كــابـيـتــال
إي ـك ــون ــوم ـك ــس» ،روث غ ــريـ ـغ ــوري ،تـ ــرى في
تحليل أن «استقالة جونسون ،أو عزله ،من
منصب رئاسة الوزراء لن تحدث تغييرًا يذكر

فــي م ـســار الـنـمــو االق ـت ـص ــادي الـبــريـطــانــي»،
ولكنها تشير إلى أن عزله سيقود إلى فترة من
عدم االستقرار السياسي في البالد ،وبالتالي
سـتـكــون م ـضــرة لــاق ـت ـصــاد» .بــل إن الخبير
االستراتيجي لدى «رابوبنك» في لندن ،جني
فــولــي ،يــرى أن احتمالية استقالة «بــوريــس
ج ــونـ ـس ــون مـ ــن م ـن ـص ـبــه قـ ــد ت ـ ًـدع ــم الـجـنـيــه
اإلسترليني مقابل الـ ــدوالر ،وفــقــا ملــا ذكرته
وكــالــة بـلــومـبـيــرغ» .وق ــال فــولــي إن «الـقـيــادة
القوية واملستقرة قد تضع اإلسترليني على
مـســار أفـضــل ،ألن العمالت تميل إلــى الـقــادة
األق ــوي ــاء» .فــي ذات التحليل تـقــول مؤسسة
«كابيتال إيكونومكس» ،إن أداء ســوق املــال
البريطاني وسعر صرف اإلسترليني يتأثران
أك ـثــر ب ـس ـيــاســات ب ـنــك إنـك ـل ـتــرا امل ــرك ــزي ،من
تأثرهما بمستقبل بقاء جونسون في الحكم
أو عدمه .ويحتاج االقتصاد البريطاني في
الــوقــت الــراهــن إلــى جرعة كبيرة فــي اإلنـفــاق،
ولكن الحكومة تواجه مشكلة االرتفاع الكبير
فــي الضرائب التي بلغت أعلى مستوى لها
منذ  70عامًا.
وحـتــى اآلن تجاهل اإلسترليني عبر األداء
الـ ـق ــوي أزم ـ ــة ج ــون ـس ــون ال ـس ـيــاس ـيــة ،حـيــث
تـمـكــن م ــن ال ـص ـع ــود ال ـق ــوي م ـقــابــل ال ـي ــورو
طوال األسابيع املاضية ،وارتفع اإلسترليني
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي فـ ــوق
مستوى  1.20ي ــورو ألول مــرة منذ فبراير/
ش ـبــاط ال ـعــام  .2020وي ـتــوقــع خ ـبــراء صــرف
أن ي ــواص ــل اإلس ـتــرل ـي ـنــي م ـس ـت ــواه املــرت ـفــع
وسط الصعوبات التي تعاني منها منطقة

االقتصاد بحاجة
لزيادة اإلنفاق الحكومي
ولكن هنالك مخاوف
من الضرائب

اليورو ،والضغوط الجيوسياسية للحشود
العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.
ويتوقع محللون بموقع «باوند ستيرلنغ»
اللندني ،أن يواصل سعر صرف اإلسترليني
الـتــأرجــح حــول  1.195ي ــورو خــال األسـبــوع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .كـ ـم ــا م ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـس ـت ـف ـيــد

اإلسترليني من ثبات التضخم لدى مستوى
 %5.1ال ـ ـ ــذي ب ـل ـغ ــه فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون
األول امل ــاض ــي .وي ــاح ــظ أن االرتـ ـف ــاع ال ــذي
شهدته أسعار املواد الغذائية والسيارات تم
تعويضه بانخفاض أسعار املالبس .ويرى
رئيس وحــدة العمالت بمؤسسة «بانثيون

األسر التركية تحت نيران الغالء ...والتضخم يلتهم المداخيل
غالء المعيشة في تركيا
يهدد بتحويل أسر من
الطبقة الوسطى إلى
فقراء ،فقد ارتفعت
بعض األسعار بمعدالت
تزيد عن %200
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تختصر الـسـيــدة الـتــركـيــة عــائـشــة بــوسـتــان،
ارتفاع األسعار في األسواق التركية بمعدالت
قـيــاسـيــة ب ــ«ال ـكــارثــة الـتــي حـلــت عـلــى األت ــراك
م ـن ــذ عـ ــامـ ــن» ،ف ـم ـضــاع ـفــة األس ـ ـعـ ــار حــولــت
أع ـ ــدادًا كـبـيــرة م ــن األس ــر إل ــى طـبـقــة ال ـف ـقــراء،
ب ـعــد زي ـ ــادة اإلنـ ـف ــاق ال ـش ـهــري ع ــن املــداخ ـيــل،
واسـتـمــرار ارتـفــاع أسـعــار املنتجات الغذائية
وال ـط ــاق ــة ال ـتــي ت ـب ـ ّـدل مـعـهــا ك ــل شـ ــيء ،حتى
النمط الغذائي ،إذ زاد انتشار الشراء بالحبة،
وتراجعت عــادات كثيرة حافظ عليها األتراك
منذ عـقــود ،كــاألكــل فــي املـطــاعــم واالحـتـفــاالت
باملناسبات .وتشير بوستان إلى أن الخضر
والـفــواكــه ارتفعت بنحو  %150خــال عامني
«لــم تـعــرف تركيا سـعـرًا لـلـبـنــدورة يصل إلى
 15ليرة ،والباذنجان إلــى  20ليرة ،واللحوم
بأنواعها بني  70و ،%100بعد أن تعدى كيلو
اللحوم الـحـمــراء «مــن دون دهـنــة»  200ليرة،
ووصل سعر السمكة الواحدة  35ليرة تركية»،
كما لــم تسلم املنتجات الغذائية األخ ــرى من
«لهيب األسعار» ،فتعدى كيلو السكر  9ليرات
واألرز  15لـيــرة ،ووصــل سعر كيلو الحمص
والـعــدس  40لـيــرة ،وليتر زيــت عباد الشمس
 25ل ـيــرة .مـعـتـبــرة ،خــال حديثها لــ«الـعــربــي
ّ
ال ـجــديــد» ،أن الــوضــع يـ ــزداد صـعــوبــة بــواقــع
استمرار تراجع سعر صرف الليرة و«تـ ّ
ـذرع»

هل ُتسعف االستثمارات
الحكومية السعودية
رؤية 2030؟
أحمد ذكر اهلل

العملة البريطانية
تتجاهل أزمة
جونسون وتواصل
االرتفاع

ال يــزال قطاع المال واألعــمــال البريطاني مهيمنًا في أوروبـــا ،رغم
خسارته شركات رئيسية ومصارف انتقلت إلى مراكز مالية أخرى في
القارة .وقال لي وايلد ،مسؤول
استراتيجية األســهــم فــي شركة
انتراكتيف إنفستر ،إن «لندن مركز
مالي عالمي منذ مئات السنين.
وبــريــكــســت لـــن يــغــيــر ذلـــك في
المستقبل القريب» .لكن واجه
حي المال في لندن صعوبات في
ّ
أعقاب بريكست ،إذ خسر العديد
من الصفقات التجارية والتسويات
المالية األوروبية.

متجر خضر وفاكهة في إسطنبول ()Getty
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الجميع بارتفاع سعر الدوالر ،حتى بالنسبة
لإلنتاج املحلي والسلع اليومية« :سعر قطعة
الـخـبــز وصــل إل ــى  3ل ـيــرات تــركـيــة» .وشـهــدت
تــركـيــا مــع بــدايــة ال ـعــام ال ـجــديــد ،ارت ـفــاعــا في
نـسـبــة ال ـت ـض ـخــم وم ــؤش ــر أس ـع ــار املـنـتـجــن،
فقفز مؤشر األسعار بحسب هيئة اإلحصاء
بنسبة  %19.8خ ــال شـهــر نوفمبر/تشرين
الثاني  2021مقارنة بديسمبر/كانون األول
 ،2020لـتـسـتـمــر األس ـع ــار ف ــي االرتـ ـف ــاع ،بعد
تراجع قيمة الليرة بأكثر من  %44خالل العام
املاضي ،ولتشهد تركيا مطلع العام الجاري
 ،2022أعلى نسبة تضخم منذ  19عامًا ،بعدما
سجل التضخم على أساس سنوي  ،%36بعد
ارتفاع أسعار الغذاء وتكلفة النقل والطاقة.
ويــرى االقتصادي التركي مسلم أويـصــال أن
التضخم ومعيشة األتراك «هي التحدي األكبر
ّ
أم ــام الـحـكــومــة» ،معتبرًا أن وص ــول معدالت
البطالة والفقر إلى «آحــاد وعشرات» مخالف
ل ـتــوج ـهــات ووعـ ـ ــود ال ـح ـك ــوم ــة ،وخ ـط ــر على
بـنـيــة املـجـتـمــع «وس ـي ـكــون لــذلــك األث ــر األكـبــر
بـمــامــح انـتـخــابــات ال ـعــام امل ـق ـبــل» .ويضيف
أويصال لـ«العربي الجديد» أن زيادة األجور
وال ـ ــروات ـ ــب هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ب ـم ــا ي ـ ـ ــوازي ت ــراج ــع
ّ
قيمة الليرة «أمــر إيجابي ومـهــم» ،لكن األهم
بــرأيــه ،ضـبــط األس ـعــار وتثبيت سـعــر صــرف
ّ
العملة ،ألن استمرار التذبذب والتراجع يؤثر
عـلــى االس ـت ـث ـمــارات ونـمــو االق ـت ـصــاد ،وليس
عـلــى مـسـتــوى مـعـيـشــة األت ـ ــراك ف ـقــط .ويلفت
االقتصادي التركي إلى ضرورة إيالء السوق
الــداخـلـيــة أهـمـيــة عـلــى الـتـصــديــر ،بـعــد بلوغ

غالء المعيشة يشكل
التحدي األكبر للمواطن
التركي والحكومة

ب ــاده أع ـلــى قـيـمــة تـصــديــر بـتــاريـخـهــا الـعــام
بزيادة بأكثر
املاضي بنحو  225مليار دوالر،
ّ
ّ
مــن  %31عــن ع ــام « 2020ل ـكــن ذل ــك أث ــر على
األسـعــار ومستوى العرض بالسوق» ،مذكرًا
ّ
أن صــادرات بالده من الخضر والفواكه ،على
سبيل املـثــال ،زادت عن  3مليارات دوالر عام
 ،2021ول ـك ــن املـسـتـهـلــك ي ــدف ــع ضــري ـبــة غــاء
األسعار .وكانت تركيا قد رفعت الحد األدنى
ل ـلــرواتــب واألج ـ ــور ل ـعــام  2022بـنـسـبــة %50
لـيـصــل إل ــى  4250ل ـي ــرة ،ب ـعــد غ ــاء األس ـعــار
وت ــراج ــع س ـعــر ص ــرف الـعـمـلــة املـحـلـيــة أم ــام
ال ــدوالر ،مــن  7.4لـيــرات مطلع عــام  2021إلى
نحو  13.5ليرة اليوم.
وكان وزير املالية التركي نور الدين النبطي
قد وعد بتخفيض معدل التضخم السنوي،
إل ـ ــى خ ــان ــة اآلحـ ـ ـ ـ ــاد ،ب ـح ـل ــول م ــوع ــد إج ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وال ـبــرملــان ـيــة امل ـقــرر
إج ــراؤه ــا ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،2023مضيفًا
خــال حديثه قبل أيــام إلــى رؤســاء املنظمات
غ ـيــر الـحـكــومـيــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول ،أن مشكلة
تــركـيــا الــوح ـيــدة اآلن هــي الـتـضـخــم املــرتـفــع،
ولكن سيبدأ التغيير بعد الربع األول من العام
الجاري «جــراء سياساتنا املالية والخطوات
التي سنتخذها ،سندخل االنتخابات العام
املـقـبــل بـتـضـخــم م ــن رق ــم واحـ ـ ــد» .ويـتـســاءل
االقـتـصــادي التركي مسلم أويـصــال عــن آلية
تخفيض التضخم التي يشير إليها الوزير،
إن استمر سعر صــرف الليرة بالتراجع ولم
تـجــد الـسـيــاســات املــالـيــة نـجــاحــا «أو استمر
املـصــرف املــركــزي بتخفيض سعر الـفــائــدة»،
وق ـت ـهــا س ـت ـكــون مـعـيـشــة األت ـ ـ ــراك ه ــي خطة
املعارضة بمواجهة حــزب العدالة والتنمية،
ّ
وق ــد ي ـنـجـحــون ب ــذل ــك .ووف ـ ــق مـ ـص ــادر ،ف ــإن
الحكومة التركية تستعد التخاذ سلسلة من
اإلجراءات خالل عام ّ 2022للحد من التضخم
وغــاء املعيشة ،موضحة أنـهــا بدأتها برفع
الحد األدنــى لألجور وتستمر عبر إجــراءات
هذا العام ،لعودة التضخم إلى أقل من .%10

ماكرو أيكونومكس» ،صامويل تومبس ،أن
اإلسترليني سيحافظ على مستواه املرتفع
مقابل اليورو خالل الشهور املقبلة.
على صعيد ال ــدوالر ،يــرى العديد من خبراء
الصرف أن اإلسترليني سيستفيد من هروب
امل ـض ــارب ــن امل ـتــوقــع م ــن األص ـ ــول األمـيــركـيــة

ف ــي ب ــداي ــة ف ـت ــرة ت ـشــديــد ال ـس ـيــاســة الـنـقــديــة
وانتظارهم لــردة فعل ســوق املــال والسندات
األمـيــركـيــة عـلــى الـسـيــاســة الـنـقــديــة الـجــديــدة
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرات مـ ــن ضـ ــخ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات وشـ ـ ــراء
الـسـنــدات الـتــي سحبت مـخــاطــر االسـتـثـمــار.
ويشير محللون ملوقع «باوند ستيرلنغ» ،إلى

أن العديد من املضاربني سيلجأون إلى تنفيذ
صفقات مبيعات لــأصــول األميركية لجني
أرب ــاح ،خاصة أن أداء ال ــدوالر لم يكن بنفس
القوة التي كانت متوقعة .وكــان املضاربون
الكبار على الورقة الخضراء قد راهنوا على
استمرار قوة الــدوالر لفترة ستة شهور على
األقل بعد تأكيد مجلس االحتياطي الفيدرالي
(الـبـنــك املــركــزي األمـيــركــي) على أنــه سيتجه
لتشديد السياسة النقدية ملكافحة التضخم
املــرتـفــع ،ولكنهم الح ـظــوا أن الـ ــدوالر اعـتــراه
الضعف بني منتصف ديسمبر /كانون األول
ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري.
إل ــى ج ــان ــب ذل ــك يـسـتـفـيــد اإلس ـتــرل ـي ـنــي من
ه ــروب املـسـتـثـمــريــن م ــن أسـ ــواق آس ـيــا الـتــي
ت ـت ـف ـشــى ف ـي ـهــا س ــال ــة امل ـت ـح ــور أوم ـي ـك ــرون
بسرعة وترفع من مخاطر األصول في الكثير
من كبرى دول آسيا مقارنة بالدول الغربية.
ومـعــروف أن لندن مــن األس ــواق املالية التي
ي ـع ــرف ـه ــا امل ـس ـت ـث ـم ــرون اآلس ـ ـيـ ــويـ ــون ج ـي ـدًا
ولديهم فيها شــركــات وبـنــوك ،وبالتالي قد
تكون من األســواق الجاذبة لــرؤوس األمــوال
ال ـهــاربــة م ــن أس ـ ــواق آس ـي ــا .ويـ ــرى محللون
أن االنـخـفــاض الكبير فــي سـعــر ص ــرف الــن
الياباني الذي بلغ نسبة  %30حسب بيانات
ن ـي ـك ــاي ،رب ـم ــا س ـتــدعــم اإلس ـتــرل ـي ـنــي خــال
الشهور املقبلة .وكــان املستثمرون في آسيا
ي ـش ـت ــرون الـ ــن وأصـ ــولـ ــه م ــن أدوات مــالـيــة
ك ــ«م ــاذ آم ــن» .عـلــى صعيد تـعــزيــز جاذبية
س ــوق املـ ــال الـبــريـطــانـيــة ال ـتــي ت ـعــد ماكينة
الـجــذب الرئيسية لالستثمارات الخارجية،
تعمل الـبــورصــة عـلــى اب ـتــداع آل ـيــات جــديــدة
لـتـنـشـيــط الـ ـس ــوق .وح ـس ــب صـحـيـفــة «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» اق ـتــرحــت ب ــورص ــة لـنــدن
إطــاق سوق متخصصة للشركات الخاصة
لطرح أسهمها للتداول العام.
وحـســب الصحيفة االقـتـصــاديــة األمـيــركـيــة،
ف ــإن ال ـشــركــات ال ـخــاصــة سـيـكــون بــإمـكــانـهــا
إدراج أسهمها للتداول العام ملا يتراوح بني
ي ــوم واحـ ــد وخ ـم ـســة أي ـ ــام ،ف ــي ك ــل ف ـتــرة من
ف ـتــرات الـ ـت ــداول ،ال ـتــي قــد تـعـقــد م ــرة واح ــدة
شهريًا أو مرة كل ربع سنة ،أو كل ستة أشهر.
وقال متحدث باسم بورصة لندن للصحيفة
إن هـنــاك «إمـكــانـيــة لـطــرح م ـســارات إضافية
للسوق حتى تدعم هذا النطاق األعــرض من
الشركات خالل دورة حياتها التمويلية ،بما
فــي ذلــك مساعدتها على االنـتـقــال مــن سوق
التداول الخاصة إلى السوق العامة ،وكذلك
العودة إليها مرة أخرى».

سالسل اإلمداد تهدد التجارة العالمية
بكين ــ العربي الجديد

كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر أن الـ ـضـ ـغ ــوط عـ ـل ــى س ــاس ــل
اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـع ــامل ـي ــة ال تـ ـ ــزال مــرت ـف ـعــة أع ـلــى
مــن مـسـتــويــات مــا قـبــل الـجــائـحــة ،لـكــن هناك
إش ــارات حــول أن العالقات التجارية العاملية
ق ــد بـ ــدأت ال ـتــوجــه ن ـحــو م ـس ـتــويــات طبيعية
فــي الـعــام ال ـجــاري ،على الــرغــم مــن أن العديد
مــن ال ــدول تــواجــه زي ــادة فــي إصــابــات كورونا
وم ـع ــدل الـتـضـخــم .وكـشـفــت ب ـيــانــات مقياس
ق ـي ــود س ــاس ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـع ــامل ـي ــة ،والـ ــذي
أع ــده بنك االحـتـيــاط الـفـيــدرالــي فــي نيويورك
ونقلتها صحيفة «فــايـنــانـشـيــال تــاي ـمــز» ،أن
تلك الضغوط وصلت إلى ذروتها في أكتوبر/
تشرين األول العام املاضي .وتباطأ املقياس-
الذي يستند إلى  27متغيرًا بما فيها معدالت
الـشـحــن وتـكــالـيــف الـشـحــن ال ـج ــوي -بـصــورة
ه ــام ـش ـي ــة خـ ـ ــال ن ــوف ـم ـب ــر/ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
ودي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول .وأكـ ــد مـحـلـلــون أن

الضغوطات في مناطق محددة سوف تواصل
الـتــراجــع خــال األشـهــر املقبلة .وقــال سيمون
إيدلسنت ،مدير صندوق «أرتيميس جلوبال
سيليكت» ،إن «إع ــادة فتح االقتصاد العاملي
بصورة سريعة فاجأ البعض العام املاضي،
لكن بعض القطاعات مثل صناعة السيارات
ال ـتــي عــانــت م ــن نـقــص ف ــي أش ـب ــاه املــوصــات
ي ـبــدو أن ـهــا تـتـحـســن» .فــي امل ـقــابــل ،ذك ــر جــاي
فوستر ،كبير االستراتيجيني لدى شركة إدارة
األصــول «بريون دولـفــن» ،أن  2021كــان عامًا
عاصفًا بالنسبة لسالسل اإلمـ ــدادات ،مشيرًا

تحذير من تداعيات قيود
مكافحة المتحورات في
دول آسيوية

الصين تنفذ عمليات تطعيم ضخمة لمحاصرة أوميكرون ()Getty

إلــى أن السبب فــي ذلــك لــم يقتصر فقط على
اضطرابات اإلنتاج بفعل الجائحة ،ولكن امتد
إلى زيادة الطلب بدعم من التحفيزات ،وكذلك
إغـ ــاق ق ـنــاة ال ـســويــس ،مـمــا أدى إل ــى شـهــور
من االضـطــرابــات .وأث ــارت قيود اإلغــاق الذي
فــرضـتــه ال ـصــن عـلــى املـ ــدن ال ـك ـبــرى ملكافحة
تفشي فيروس كورونا ،مخاوف بشأن املزيد
مــن االض ـطــرابــات فــي قـطــاع الصناعة عامليا،
بعد أعلنت شركتان لتصنيع رقائق املعالجات
الدقيقة أن مصانعهما تأثرت جراء اإلجراءات.
وكـ ـ ــان م ـح ـل ـلــون ق ــد ح ـ ـ ـ ــذروا ،ف ــي األسـ ـب ــوع
املاضي ،من أن فيتنام وتايالند ودوال أخرى
مهمة لـحــركــة ســاســل التصنيع قــد تفرض
تدابير ملكافحة الفيروس من شأنها تأخير
عـمـلـيــات ال ـتــوريــد .وق ــال االق ـت ـصــاديــون في
شركة «نومورا» املالية اليابانية التي تعمل
في أكثر من ثالثني دولــة ،في تقرير حديث،
إن اإلغــاقــات فــي الصني تسبب اضطرابات
بالفعل .ويشهد االقتصاد الصيني بالفعل
حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ـه ـ ــدوء جـ ـ ـ ــراء ج ـ ـهـ ــود رس ـم ـيــة
غـيــر ذات الـصـلــة ،إلج ـبــار شــركــات التطوير
العقاري وشركات أخرى على خفض الديون
املـتــزايــدة التي غــذت االزده ــار الصيني على
مـ ــدى ال ـع ـق ــدي ــن امل ــاضـ ـي ــن .وك ــان ــت ش ـي ــان،
غربي الصني ،أحدث مدينة تخضع لإلغالق،
وت ـش ـت ـهــر امل ــدي ـن ــة ب ـم ـصــانــع إن ـت ــاج شــرائــح
م ـع ــال ـج ــات الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة وقـ ـط ــع غ ـيــار
الـ ـسـ ـي ــارات وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـس ـل ــع ل ـل ـعــامــات
الـتـجــاريــة العاملية والصينية على الـســواء.
وق ــال ــت شــرك ـتــا «ســام ـســونــغ تـكـنــولــوجـيــز»
و«مايكرون تكنولوجيز ملتد» إن مصانعهما
فــي ش ـيــان قــد ت ــأث ــرت ،غـيــر أنـهـمــا ت ـحــاوالن
تـقـلـيــص م ــدى االضـ ـط ــراب بــاالع ـت ـمــاد على
شبكات اإلنتاج العاملية .وتنتج هذه املصانع
شــرائــح ذاكــرة «دي را» و«بــانــد» املستخدمة
في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب اآللي،
وأيضا في الخدمات .وتعد الصني من الدول
املهمة في سالسل اإلمداد للصناعة العاملية.

أطـلـقــت الـسـعــوديــة رؤي ــة  2030فــي إبــريــل/نـيـســان  ،2016وهــي
خطة طموحة تضم إصالحات واسعة تهدف لتحويل اململكة إلى
قوة استثمارية عاملية وتنهي اعتماد اقتصاد البالد على النفط
كمحرك رئـيــس لالقتصاد ،وذل ــك مــن خــال اسـتـهــداف سياسة
التنويع االقتصادي وتعميق القطاعات اإلنتاجية وتعظيم اإليرادات
السياحية .وهدفت الرؤية السعودية كما أعلن حينذاك إلى زيادة
اإليــرادات غير النفطية إلى  600مليار ريــال ( 160مليار دوالر)
بحلول عام  2020وتريليون ريال بحلول عام  ،2030ولم تكشف
الــرؤيــة عــن سبل تحقيق هــذه األه ــداف ،وهــي األرق ــام التي تعذر
تحققها بـصــورة كبيرة حتى اآلن .كما أنــه بــات مــن الــواضــح أن
االستثمارات األجنبية لن تسعف تنفيذ الرؤية بنجاح وبالسرعة
املستهدفة ،حيث كــان مــن املخطط بلوغ االسـتـثـمــارات األجنبية
نحو  19مليار دوالر بحلول عام  ،2020في مقابل  5.4مليارات
فقط وقت إطالق الخطة ،ولكن تشير البيانات إلى تراجع حاد في
االستثمارات األجنبية الوافدة إلى اململكة خالل األعــوام األخيرة،
وبما يهدد نجاح تنفيذ مشروعات الرؤية وفي مقدمتها مشروع
نيوم الذي سيتكلف  500مليار دوالر .وكشف موقع «فوربس»
االقتصادي عن تراجع كبير لالستثمارات الداخلية في اململكة في
عام  ،2021واصفا إياها بأنها باتت تالمس األرض انخفاضا،
كما أظهرت البيانات الـصــادرة عن البنك املــركــزي السعودي ،أن
االستثمار األجنبي بلغ  1.75مليار دوالر فــي الــربــع الثالث من
عام  ،2021منخفضًا بشدة عن الرقم القياسي البالغ  13.8مليار
دوالر في الربع الثاني ،والذي تم تعزيزه من خالل صفقة لشبكة
خطوط األنابيب لشركة أرامكو عمالق الطاقة السعودي.
إطالق االستراتيجية الوطنية لالستثمار

لـعــل ه ــذا االنـخـفــاض ال ـحــاد فــي االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة هــو الــذي
دفع ولي العهد األمير محمد بن سلمان إلى إطالق االستراتيجية
الــوطـنـيــة لــاسـتـثـمــار فــي منتصف شـهــر أكـتــوبــر/تـشــريــن األول
املاضي ،والتي تهدف إلى رفع صافي تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر إلى  388مليار ريال ( 103.5مليارات دوالر) بحلول عام
 ،2030وذلك في إطار استهداف زيــادة االستثمار املحلي إلى 1.7
تريليون ريال ( 453مليار دوالر) سنويًا بحلول عام  ،2030وكلها
أهداف تبدو خيالية وبعيدة كثيرا عن الواقع في ظل األرقام الحالية.
عموما تكمن أهمية االستراتيجية الجديدة ليس فقط في التأكيد
على أن االستثمارات األجنبية تمثل عصب رؤية  ،2030وأن تراجع
هذه االستثمارات يهدد نجاحها ،ولكن أيضا ألنها تبعث رسائل
الطمأنينة إلى املستثمرين األجانب الذين شككوا كثيرا في مناخ
االستثمار بالسعودية واسـتـقــراره ،ال سيما بعد التضييق على
كـبــار رج ــال األع ـمــال وشـخـصـيــات أخ ــرى فــي ع ــام  ،2017والـتــي
وصفتها السلطات بأنها حملة ملكافحة الفساد ،وأدت إلى تراجع
حاد لالستثمارات األجنبية الوافدة للمملكة .كما أن هناك مخاوف
أيضا لدى شركات القطاع الخاص بسبب فواتير الضرائب الضخمة
التي طالبت بها الحكومة شركات أجنبية مثل «أوبر» و«كريم» ،كما
أدى تهديد الــريــاض الشركات متعددة الجنسيات بفقدان فرص
اقتصادية كبيرة في اململكة ،إذا لم تنقل مقارها إلى السعودية ،إلى
تذمر املديرين التنفيذيني املقيمني في أماكن مثل دبي ،وهي أماكن
أقل تحفظا وتوفر وسائل راحة أفضل.
تحديات الرؤية أوسع من االستثمارات األجنبية

تبدو املشكلة الرئيسية الستراتيجيات اململكة اعمق من عودة
الثقة الــازمــة لـجــذب االسـتـثـمــارات األجـنـبـيــة ،فاملبالغة الرقمية
الكبيرة وعــدم واقعية األه ــداف هــي التحدي الكبير الــذي يواجه
الرؤية ،فعلى سبيل املثال تستهدف الرؤية زيادة نسبة الصادرات
غير النفطية من  %16إلى  %50من إجمالي الناتج املحلي غير
النفطي ،وتخفيض معدل البطالة إلى  ،%7كما أن بن سلمان ،وعد
بضخ استثمارات تفوق  12تريليون ريال ( 3.2تريليونات دوالر)
في االقتصاد املحلي حتى العام  ،2030وهي األرقام التي لم تظهر
بشائرها رغم مرور أكثر من خمس سنوات علي تدشني الرؤية،
وال يـعــرف تـحــديــدا مـصــادرهــا ،وال كيف ح ــددت .حتي القطاع
السياحي الذي ظهر جليا االهتمام الكبير به من خالل مشروع
نيوم تواجهه الكثير من التحديات التي تقوض الرقم الحكومي
املـتــوقــع بـجــذب  50مـلـيــون ســائــح سـنــويــا إل ــى اململكة مفضلني
السعودية على الــوجـهــات األخ ــرى ،وفــي مقدمة هــذه التحديات
تــأتــي املـكــانــة الــديـنـيــة للمملكة وال ـتــي لــن تسمح بــإبــاحــة الـعــري
والخمور ،كما أن سياحة الحالل ستواجه فيها اململكة منافسة
شــرســة مــن أسـ ــواق سـيــاحـيــة عـتـيــدة وأك ـثــر تـنــوعــا مــن اململكة
وأرخص منها كذلك وفي مقدمتها ماليزيا وتركيا ،ولم يجب أي
مسؤول سعودي عن كيفية الوصول إلى هذا الرقم الضخم الذي
سيقتنص من سوق السياحة العاملية الشرس تنافسيا.
كما أن األمير محمد بن سلمان أكد على أن املرحلة القادمة تشمل
تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات ،منها الصناعة،
والطاقة املتجددة ،والنقل والخدمات اللوجستية ،والسياحة ،والبنية
التحتية الرقمية ،والرعاية الصحية ،وفــات األمير مــرور أكثر من
خمس سنوات كاملة على تدشني الرؤية ،وأن الباقي منها للتنفيذ
 10سنوات فقط ،وأن عدم إعداد تلك الخطط حتى اآلن دليل دامغ
علي تعثر مسيرة الرؤية .السؤال :هل تعوض االستثمارات العامة
قصور االستثمارات األجنبية والخاصة؟ فقد كشفت مؤسسة
«آي إت ــش إس» م ــارك ــت لــأب ـحــاث ع ــن ت ــراج ــع م ــؤش ــر مــديــري
املـشـتــريــات ال ــذي يــرصــد أداء الـقـطــاع ال ـخــاص غـيــر الـنـفـطــي في
السعودية ،خالل ديسمبر /كانون األول املاضي إلى أدنــى قراءة
في  9أشهر ،وجاء ذلك نتيجة املخاوف بشأن متحور «أوميكرون»
وتأثيره على طلب العمالء وثقة الشركات ،وبذلك فإن تراجع نشاط
القطاع الخاص يتكامل مع تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة
إلى اململكة ،ليزيدا من تحديات نجاح رؤية .2030
ويبدو أن املسار اإلجباري الذي ستضطر اململكة الرتياده خالل
الفترة القادمة سيكون ضخ استثمارات حكومية ضخمة كإجراء
تعويضي لــذلــك ،وبــالـفـعــل لـجــأت الـحـكــومــة إل ــى ص ـنــدوق الـثــروة
السيادي والذي أعلن أنه استثمر نحو  84مليار ريال ( 22.4مليار
دوالر) في االقتصاد املحلي في عام  ،2021مع توقعات بأن يرتفع
إلى  150مليار ريال ( 40مليار دوالر) في عام .2022

