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مصر :الخصخصة تطاول الكهرباء والصحة

القاهرة ـ العربي الجديد

استأنف مجلس النواب املصري جلساته العامة،
أم ــس األح ــد ،ومل ــدة ثــاثــة أي ــام ،ألخ ــذ التصويت
النهائي على عــدد من مشاريع القوانني املقدمة
مــن الـحـكــومــة ،وف ــي مقدمتها تـعــديــل بـعــض أح ـكــام قــانــون
تـنـظـيــم م ـشــاركــة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي م ـش ــروع ــات الـبـنـيــة
األســاس ـيــة رق ــم  67لسنة  ،2010وال ـه ــادف إل ــى خصخصة
الخدمات املقدمة للمواطنني في قطاعات الكهرباء واملياه
والنقل والصحة والتعليم ،إيذانًا بتحرير أسعارها.
وتــوســع الـتـعــديــل فــي أن ـمــاط األع ـمــال املـسـنــدة إل ــى القطاع
الخاص في مشروعات التنمية األساسية واملرافق والخدمات
الـ ـع ــام ــة ،ل ـت ـش ـمــل أعـ ـم ــال ال ـت ـص ـم ـيــم وال ـت ـم ــوي ــل واإلنـ ـش ــاء
وال ـت ـش ـغ ـيــل واالس ـت ـغ ــال وال ـص ـي ــان ــة ،وإم ـك ــان ـي ــة الـتـعــاقــد
على بعض منها ،أو جميعها ،بما يشمل ذلــك مــن تمويل
وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغالل للمشروع وصيانته.
وم ـن ــح ال ـت ـعــديــل ال ـح ــق لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ال ـح ـص ــول على
خريطة باملشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام املشاركة

مـسـبـقــا ،حـتــى ي ـكــونــوا عـلــى بـيـنــة بــال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة،
واالسـ ـتـ ـع ــداد لـلـتـعــاقــد عـلـيـهــا ف ــي إطـ ــار تـنـظـيـمــي مـحـكــم،
وبيان خطة هذه املشروعات في قانون الخطة االقتصادية
واالجتماعية للدولة ،والــذي يصدر به تشريع سنوي ،بما
يتحقق معه اختصاص مجلس الـنــواب فــي أعـمــال رقابته
املسبقة على مخصصات تلك املـشــروعــات ،والــوقــوف على
آثــارهــا على االقتصاد القومي ،واإلذن للسلطة التنفيذية
بالتعاقد عليها .كــذلــك ،يـصــوت مجلس ال ـنــواب على قــرار
رئيس مجلس الــوزراء بمشروع قانون باإلذن لوزير املالية
بضمان «الشركة القابضة ملصر للطيران» (الناقل الرسمي
للبالد) ،في الحصول على قروض من البنوك املصرية بقيمة
 5مليارات جنيه (الدوالر =  15.7جنيهًا) ،للوفاء بالتزاماتها
خالل الفترة املقبلة ،وفقًا للشروط واألوضاع التي يحددها
الوزير بقرار منه .كما يصوت نهائيًا على قرار الرئيس عبد
الفتاح السيسي رقــم  364لسنة  2021املوافقة على االتفاق
املــوقــع بــن الـحـكــومـتــن املـصــريــة والـفــرنـسـيــة فــي الـقــاهــرة،
فــي  12يونيو/حزيران املــاضــي ،بشأن حصول مصر على
قرض فرنسي قيمته  3.2مليارات يورو (نحو  3.8مليارات

دوالر) ،للمساهمة في تنفيذ املشاريع ذات األولوية .وقضى
االتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية
ب ـ ــ«شـ ــروط ت ـف ـض ـي ـل ـيــة» وم ـن ـه ــا ت ــوري ــد ش ــرك ــة «أل ـس ـت ــوم»
الفرنسية  55عربة للخط األول ملترو القاهرة ،بكلفة إجمالية
 800مليون يورو (قرض من الخزانة الفرنسية) ،باإلضافة
إلــى تسعة مـشــاريــع أخ ــرى فــي قـطــاعــات الـنـقــل ،والكهرباء،
وتحلية املياه ،والبنية التحتية ،وأسواق الجملة ،بواسطة
قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.
وبلغت الـفــائــدة على الـقــرض الفرنسي املـقــدم ملصر ،%0.7
بآجال تصل إلى  30عامًا ،منها  15عامًا (فترة سماح) ،علمًا
أن توسع الحكومة املصرية في االستدانة من الخارج رفع
معدالت الديون العامة ،بمكونيها املحلي والخارجي ،إلى
قيم غير مسبوقة فــي تــاريــخ ال ـبــاد .وأعـلــن البنك املــركــزي
املصري ،أول من أمس ،ارتفاع الدين الخارجي للبالد بقيمة
 14.3مليار دوالر خالل العام املالي املنقضي (،)2021 /2020
ليسجل  137.85مليار دوالر بنهاية يونيو/حزيران ،2021
مقابل  123.49مليار دوالر بنهاية يونيو/حزيران ،2020
بنسبة زيادة بلغت .%11.57

()Getty

بيتكوين تتجاوز  62ألف دوالر
كسرت عملة بيتكوين الرقمية األشهر عامليًا حاجز  62ألف
دوالر ،لتتخطى مكاسبها اإلجمالية منذ بداية أكتوبر/
تشرين األول الجاري  ،%40فيما يترقب املضاربون إطالق
أول صندوق لتداول العقود اآلجلة لهذه العملة في سوق
املال األميركية ،ما يزيد من توقعات صعودها خالل الفترة

لقطات

 1.5مليار دوالر صادرات تركيا ليوم واحد
أعلن وزير التجارة التركي ،محمد موش ،أن بالده سجلت
في يوم واحد صادرات بقيمة  1.5مليار دوالر .وقال
موش في تغريدة على تويتر« :باألمس ،سجلنا صادرات
بقيمة  1.5مليار دوالر في يوم واحد .سيستمر النجاح
في الصادرات ،وتنمو تركيا» .ونشر وزير التجارة التركي،
أول من أمس ،بيانات الصادرات لألعوام الماضية ،والتي
أظهرت أن الصادرات السنوية لتركيا كانت بقيمة 1.5
مليار دوالر في  ،1974في حين أن الصادرات الشهرية
في عام  1990كانت عند الرقم ذاته».
الرأس األخضر :رئيس مهمته تصحيح مسار االقتصاد
أدلى الناخبون في دولة الرأس األخضر الواقعة في
غرب أفريقيا أمس األحد ،بأصواتهم الختيار رئيس جديد
مهمته تصحيح مسار اقتصادها الذي يعتمد على
السياحة ،بعد أن تسببت جائحة فيروس كوفيد 19-في

املقبلة .وقفزت بيتكوين بنحو  %8خــال يومي الجمعة
والسبت املاضيني ،فيما يتطلع املضاربون إلــى عودتها
إلى املستوى القياسي الذي سجلته قبل نحو ستة أشهر
عند  64.8ألــف دوالر .وق ــال أنـتــونــي ترينشيف ،الشريك
املــؤســس لـ«نيكسو» لـخــدمــات الـعـمــات املـشـفــرة ،لوكالة

تراجع معدل النمو .ويتنافس سبعة مرشحين ليحل
أحدهم محل خورخي كارلو فونسيكا المقيد بفترتين
رئاسيتين .واالقتصاد هو القضية المهيمنة ،وذلك
بعد أن أدى إغالق الحدود خالل الجائحة إلى إغالق
شواطئ الرأس األخضر وجبالها أمام وفود السائحين،
مما تسبب في انكماش نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 14بالمئة عام .2020
 6فرق فائزة في «المسابقة الكورية العربية»
صرحت الجمعية الكورية للتجارة العالمية أمس األحد،
أنها كرمت  6فرق متنافسة في «المسابقة الكورية
العربية للمشاريع االبتكارية» ،التي نظمتها مع الجمعيةالكورية العربية ( .)KASوأقيمت المنافسة األولى من
نوعها في البالد لمنح الشركات الناشئة وأصحاب
المشاريع المبتدئين الذين يرغبون في الدخول إلى
السوق العربية فرصة لدراسة األسواق في المنطقة

«بلومبيرغ» ،إن «زخم بيتكوين واضح في الوقت الحالي،
األمر ال يعدو كونه مسألة وقت فقط قبل أن تتجاوز أعلى
مستوى لـهــا ،ا ّل ــذي سجلته فــي إبــريــل/نـيـســان املــاضــي»،
مـشـيـرًا إل ــى تلقيها دعـمــا مــن اإلج ـ ــراءات التنظيمية في
الواليات املتحدة.

وتلقي التوجيهات .وحصلت شركة «كوليكتيف»
التي اقترحت مشروعا يتعلق بصناعة كيه-بيوتي أو
«الجمال الكوري» ويستهدف المستهلكين العرب،
إلنتاج منتجات التجميل الكورية باللغة العربية على
الجائزة األولى في قطاع الشركات الناشئة.
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية
ذكرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس
األحد ،أنها تسعى لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس
في مناقصة دولية للتسليم بين الخامس و 25ديسمبر/
كانون األول .وقالت الهيئة ،وهي مشتري الحبوب
الحكومي ،إنه ينبغي للمتعاملين تقديم عروض
للسداد بخطاب ائتمان مدته  180يوما وعند االطالع،
وإنها ستختار من بين العرضين ،وإن آخر موعد لتقديم
العروض هو يوم األربعاء .وتسعى لشراء  30ألف طن
من زيت الصويا و 10آالف طن من زيت دوار الشمس.

الخسائر
المزعومة للثورة
المصرية
مصطفى عبد السالم

في نهاية عام  ،2011عام الثورة
املصرية ،خرج علينا كمال
الجنزوري رئيس حكومة اإلنقاذ
الوطني في ذلك الوقت بتصريحات
مثيرة ومتشائمة أخطر ما فيها
قوله إن مصر على وشك اإلفالس،
وأن الوضع االقتصادي أخطر
بكثير مما يتصوره أحد ،وكرر
تلك التصريحات في فبراير /شباط
 ،2012قبل إجراء االنتخابات
الرئاسية بأشهر قليلة.
وامللفت أن الجنزوري عاد وتوقع
في إبريل /نيسان  ،2012أي بعد
تصريحه الثاني بأسابيع قليلة،
تعافي االقتصاد خالل األيام
القادمة ،مع زيادة االحتياطي
األجنبي وتراجع الدين الخارجي،
والحصول على قروض ومنح
خارجية.
عقب التصريحات في 11
ديسمبر /كانون األول 2011
اتصلت بمسؤول بارز في الدولة
أثق بنزاهته ،وسألته عن حقيقة
التصريحات ،فقال« :تصريحات
سياسية ،موجهة لرجل الشارع
الغاضب» ،وقبل أن ينهي املسؤول
كالمه سألني :هل اختفت سلعة
من األسواق ،هل شهدت أسعار
السلع والخدمات قفزات ،هل
اختفت املواد الغذائية والسلع
التموينية ،هل ذهبت إلى املحال فلم
تجد أغذية ،هل انهارت قيمة الجنيه
املصري ،هل توقفت مصر عن
سداد أعباء الديون ،هل توقف البنك
املركزي عن تمويل واردات األغذية
والوقود واألدوية؟
فقلت له «ال» ،فقال «اطمئن البلد
بخير ،ولدينا احتياطي كاف من
النقد األجنبي يغطي واردات البالد
لشهور مقبلة ،هناك تحسن في
املؤشرات خاصة من أنشطة مثل
الصادرات وتحويالت العاملني في
الخارج .ثورة  25يناير /كانون
الثاني روجت ملصر وشبابها
وسلعها وسياحتها في كل أنحاء
العالم» ،وطلب املسؤول الرجوع
إلى املؤشرات الصادرة عن البنك
املركزي.
عدت بالفعل لتلك املؤشرات ألبحث
عن تأثيرات ثورة  25يناير على
االقتصاد املصري ،وهل صحيح أن
الثورة كانت خرابًا على مصر كما
كان الجنزوري يحاول أن يرسم
للمصريني ويثير مخاوفهم ويخلق
حالة من الفزع لدى الرأي العام.
تقول األرقام الرسمية إن قيمة
الصادرات املصرية ارتفعت %19
في عام  .2011كما رصد البنك
املركزي ارتفاع صافي تحويالت
املغتربني ،ألعلى مستوى في
تاريخها خالل الفترة من أكتوبر
 2010إلى نهاية سبتمبر ،2011
لتسجل  13.5مليار دوالر .وعلى
الرغم من تراجع مؤشرات السياحة
واالستثمارات املباشرة في
عام الثورة ،إال أن تلك املؤشرات
استردت عافيتها بسرعة ،وأعادت
السياح واالستثمارات األجنبية
إلى البالد .وبالتالي فعندما يقول
السيسي ،إن حجم الخسائر
املباشرة التي تكبدتها مصر عام
 2011بلغ  400مليار دوالر ،بما
يعادل  6تريليونات جنيه مصري،
فهذه أرقام بعيدة عن الواقع.

الجزائر :ال زيادة في أسعار المساكن الحكومية
الجزائر ـ العربي الجديد

نفت الحكومة الجزائرية زيادة أسعار إيجارات الشقق
الـسـكـنـيــة ،وأك ــد وزي ــر الـسـكــن وال ـع ـم ــران ،ال ـجــزائــري،
طارق بلعريبي ،في تصريحات صحافية ،أمس األحد،
أن زيادة أسعار مساكن البيع باإليجار «عدل» أمر غير
وارد .وحسب وكالة األنباء الجزائرية الحكومية نقال
عن صحيفة محلية قــال بلعربي إنــه «ليس هناك في
عقد الـكــراء (اإلي ـجــار) ،وال فــي املعامالت اإللكترونية
أو كيفية تـســديــد األش ـطــر (األق ـس ــاط) أي زيـ ــادة ..وال
في سعر الشقق السكنية» .وبتلك التصريحات ينفى

الــوزيــر ال ـجــزائــري الـشــائـعــات املـنـتـشــرة عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة
الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد اإليجار الخاص
بـسـكـنــات ع ــدل ال ـح ـكــومــة ،وال ـ ــذي ج ــاء ف ـيــه أن «ثـمــن
السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر املستفيد
صــاحــب طـلــب مـسـجــل ف ــي  .»2013وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
أكــد أن هــذا املرسوم جــاء بالنظر لكون «العقد القديم
الخاص ببرنامج  2001لم يعد يفي بالغرض بالنسبة
لوكالة عدل واملكتتبني واملستفيدين معا».
ول ـت ـح ـيــن ال ـع ـق ــود ت ـع ــاون ــت وك ــال ــة ع ــدل م ــع الـغــرفــة
الــوطـنـيــة لـلـمــوثـقــن لــوضــع ن ـم ــوذج ال ـجــديــد للعقد،

حسب الــوزيــر الــذي أضــاف في هــذا السياق« :نطمئن
املستفيدين واملكتتبني خــاصــة بعد حملة التضليل
التي انتشرت فــي مــواقــع التواصل االجتماعي أنــه ال
يوجد في عدل لحد اآلن أي حديث عن زيادة في قيمة
األعباء الشهرية وال في أسعار السكنات ..كل ما حدث
هو تحيني العقود وبنودها ،والوثيقة الجديدة تحمي
حقوق الجميع» .وبهذا الخصوص كشف بلعريبي أنه
سيجري تسليم سكنات البيع باإليجار في  15والية
قبل نهاية العام الحالي «ثم العدد نفسه في  2022من
أجــل غلق ملف برنامج عــدل  2بشكل نهائي» .وحول
ال ـقــرار ال ــذي صــدر مــؤخــرا بمجلس ال ــوزراء واملتعلق
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بتخفيض  10باملائة من سعر السكنات ملن يرغب في
الدفع املسبق لقيمة السكن ،أوضح الوزير أنه يخص
القاطنني وكذا املكتتبني على حد سواء أي املستفيدين
القدماء والجدد ،معتبرا أن هذه النسبة «جد محفزة».
وردا على سؤال متعلق بالتعليمات الوزارية املشتركة
لتمليك السكنات لقاطنيها بعد أكثر من  20سنة من
استالمها التي صــدرت مؤخرا ،قال الوزير الجزائري
إن هــذه التعليمات ستسمح بتسوية  80بــاملــائــة من
السكنات التي ال يحوز أصحابها على عقود امللكية،
مضيفا أن عمليات التسوية ستشمل أيضا التجهيزات
واملرافق العمومية.
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السودان

مال وناس

فتح المعبر البري ينعش
التجارة بين ليبيا وتونس
عادت األسواق في
جنوب تونس إلى
نشاطها مع توفر السلع
عبر الحدود مع جارتها
الليبية ،وساهم التغلب
على جائحة كورونا في
إنعاش التجارة بين البلدين
تونس ـ إيمان الحامدي

ت ـم ـك ـنــت الـ ـح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة بــن
تونس وليبيا من تجاوز صرامة
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
جرى االتفاق عليها بني البلدين ،حيث عادت
األس ــواق فــي جنوب تونس إلــى نشاطها مع
توفر السلع ،عقب فترة كساد فرضها إغالق
الـحــدود بــن البلدين ،بسبب تصاعد الوباء
وتفاقم الجائحة الصحية في الصيف املاضي.
ورغ ــم صــرامــة الـبــروتــوكــوالت الصحية التي
تــم وضعها وتقييد السفر بـشــروط السالمة
مــن فـيــروس كــورونــا وإخـضــاع غير امللقحني
للحجر الصحي الوجوبي ،يشهد معبر رأس
الجدير حركة تجارية مكثفة ،حيث يتجاوز
معدل العبور اليومي لألفراد  4آالف شخص.
وف ــي مـنـتـصــف سـبـتـمـبــر/أيـلــول امل ــاض ــي ،تم
فتح املعبر الحدودي البري بني تونس وليبيا
وفقا لشروط صحية صارمة ،بعد فترة إقفال
دام ــت  8أســابـيــع ،تسببت فــي بـطــالــة قسرية
لتجار الجنوب التونسي وشح في البضائع.
وج ـ ــرى ب ـم ـق ـت ـضــى الـ ـب ــروت ــوك ــول ال ـص ـحــي،
اش ـ ـتـ ــراط إخـ ـض ــاع ال ــواف ــدي ــن إل ـ ــى ال ـب ـلـ َـديــن
لفحص «بــي ســي آر» لــم تمض على إجــرائــه
 72ساعة ،يثبت سالمة املسافر من كوفيد،19-
مـقــابــل إخ ـض ــاع غـيــر املـلـقـحــن ض ــد فـيــروس
ُكورونا لحجر صحي وجوبي ملدة  10أيام في
نزل جرى تسخيرها لهذا الغرض في البلدين.
وأكـ ــد آم ــر امل ـع ـبــر الـ ـح ــدودي بـ ــرأس ال ـجــديــر،
فتحي الجريء ،أن الحركة عبر املعبر انتعشت
مــن جــديــد ،رغ ــم الـتـطـبـيــق ال ـص ــارم لـلـشــروط
الصحية التي نص عليها االتفاق ،مؤكدا أن
التجار ت ـجــاوزوا مــراحــل التعثر وانضبطوا
إلى القيود الصحية.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــريء ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،إن حركة األفــراد والسلع عادت إلى

مستوياتها السابقة ،حيث يقدر معدل العبور
اليومي لــأفــراد بنحو  4آالف شخص ،فيما
يتواصل تدفق السلع نحو الجارة الجنوبية
ليبيا بانسياب كبير.
وأفاد املسؤول األول على املعبر الحدودي بأن
البروتوكوالت الصحية لم تشكل عائقا أمام
العاملني في التجارة البينية الذين يعبرون
الـ ـح ــدود بـشـكــل يــومــي ن ـحــو لـيـبـيــا م ــن أجــل
جلب السلع ،مشيرا إلــى أن اإلج ــراء الصحي
املتفق عليه بني البلدين ساهم في رفع نسب
املـنــاعــة الـعــامــة فــي مـنــاطــق الـجـنــوب وزي ــادة
ع ــدد املـلـقـحــن ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا بـغــايــة
كسب الرزق.
ويأتي تقبل تجار الجنوب التونسي بأحكام
البروتوكول الصحي الــذي تم إقــراره للعبور
نـحــو لـيـبـيــا ،بـعــد احـتـجــاجــات ض ــده نظمها
العاملون في التجارة البينية في األيام األولى
ال ـت ــي ت ـلــت ف ـتــح امل ـع ـب ــر ،م ـطــال ـبــن بتخفيف
ال ـتــداب ـيــر الـصـحـيــة وتـسـهـيــل ع ـبــورهــم نحو
التراب الليبي.
وكـ ــانـ ــت املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة فـ ــي ال ـج ـن ــوب
التونسي تنتظر «ع ــودة ال ــروح» إلــى الحياة
التجارية واالقـتـصــاديــة ،بعد خسائر كبيرة
راكمها التجار في املنطقة التجارية املغاربية،

500

ليبيا ثاني شريك اقتصادي
لـــتـــونـــس بـــعـــد االتـــحـــاد
األوروبـــي بحجم مبادالت
يفوق  500مليون دوالر
سنويًا ،وبلغت تحويالت
قرابة  150ألف تونسي كانوا
يشتغلون في ليبيا قبل سنة
 2010نحو  60مليون دينار
تونسي شهريًا.

نـتـيـجــة ت ــوات ــر غ ـلــق امل ـعــابــر م ـنــذ ع ــام 2011
وبدرجة أشد منذ  .2015وقال رئيس املجلس
البلدي بمدينة بــن ق ــردان الـحــدوديــة ،فتحي
ال ـع ـب ـعــاب :األسـ ـ ــواق تـشـهــد حــركــة مـهـمــة في
املنطقة مــع تــوفــر كــل السلع تقريبا ،بما في
ذلك البنزين الذي يتم توريده من ليبيا بطرق
غير نظامية.
واعـتـبــر العبعاب أن تــوفــر السلع فــي أســواق
الجنوب بعد فترة شح طويلة يمثل مؤشرا
مهما على عودة الحركة التجارية بني البلدين
وقدرتها على التأقلم مع كل املتغيرات ،بما في
ذلك التغيرات التي فرضها الوضع الوبائي،
حسب تصريح لـ«العربي الجديد».
وأكد املتحدث أن التجار في املنطقة يعيدون
تـشـكـيــل املـشـهــد االق ـت ـص ــادي وف ــق ال ـظ ــروف،
معتمدين في ذلــك على صالبة العالقات بني
التجار فــي املناطق الـحــدوديــة مــن الجانبني
التونسي والليبي ،وهو ما يزيد في حضور
ال ـس ـل ــع م ــن ال ـج ــان ـب ــن وي ــرف ــع ال ـط ـل ــب عـلــى
ال ـ ــدوالر .وب ــدأت تـتــوفــر سـلــع مهمة فــي كافة
م ـحــاف ـظــات ت ــون ــس ال ـت ــي ت ـت ــزود م ــن أس ــواق
املناطق الحدودية.
ولـيـبـيــا هــي ثــانــي شــريــك اقـتـصــادي لتونس
بعد االتحاد األوروبي ،بحجم مبادالت يفوق
 500مليون دوالر سنويًا ،كما بلغت تحويالت
قــرابــة  150ألــف تونسي كــانــوا يشتغلون في
ليبيا قبل سنة  2010نحو  60مليون دينار
تونسي في الشهر (الدوالر = نحو  2.8دينار
تونسي).
وعمقت األزمــة الليبية على امتداد السنوات
الـعـشــر املــاض ـيــة ج ــراح االق ـت ـصــاد الـتــونـســي
الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء االضطرابات
االجتماعية وتراجع السياحة واالستثمار.
وكشف تقرير حديث للبنك الدولي أن تونس
تخسر نحو  800مليون دوالر سنويا كتأثير
ـارات
م ـب ــاش ــر ل ــأزم ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ،ب ــن اس ـت ـث ـم ـ ً
وص ـ ـ ـ ــادرات .وش ـم ـلــت هـ ــذه ال ـخ ـس ــائ ــر ،وفــقــا
ل ــدراس ــة أعــدهــا الـبـنــك ال ــدول ــي عــن «تــونــس -
ليبيا» ،رقــم مـعــامــات املــؤسـســات التونسية
املستثمرة فــي ليبيا وامل ـصــدرة واملــؤسـســات
غير املرتبطة اقـتـصـ ً
ـاديــا بصفة مـبــاشــرة مع
لـيـبـيــا ،بـسـبــب غ ـيــاب م ـنــاخ االس ـت ـث ـمــار على
املستوى اإلقليمي.
وقـبــل الـتــوتــر السياسي األخـيــر بــن البلدين
وغلق الحدود في شهر يوليو/تموز املاضي،
ق ـ ــادت م ـن ـظ ـمــات األعـ ـم ــال امل ـش ـتــركــة ج ـهــودا
كـبـيــرا مــن أج ــل تنظيم تـظــاهــرات اقتصادية
وتجارية ،بهدف إعــادة التعاون بني البلدين
إلى مستويات ما قبل عام .2010

مكافحة التهريب عبر بورصة السلع
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يعول السودان كثيرًا على التنمية االقتصادية من خالل إنشاء
بــورصــة للسلع الــزراعـيــة وتوفير قــدر مــن الحماية والعدالة
لـصـغــار امل ــزارع ــن واملـنـتـجــن عــن طــريــق جـمــع إنـتــاجـهــم من
املحاصيل وتصنيفه وتخزينه وعرضه على منصة التداول
بــالـبــورصــة .وتستهدف الحكومة استقطاب الكتلة النقدية
ال ـت ــي تـنـشــط خـ ــارج ال ـن ـظــام امل ـصــرفــي وجـ ــذب املـسـتـثـمــريــن
األجانب مما يدعم دخول العمالت األجنبية.
وتسعى حكومة الـســودان إلــى تأسيس بورصة للمحاصيل
الزراعية للحد من تهريب السلع والتعرف إلى أنواع وأسعار
املحاصيل لتسهيل حركة البيع والـشــراء .وقــال مدير سلطة
أوراق امل ـ ــال ،شــوقــي ك ــام ــل ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن إن ـشــاء
البورصة صدر بموجب قرار أمر تأسيس من رئيس الوزراء،
مــؤكـدًا أنــه بموجب الـقــرار سيتم إنـشــاء بــورصــة للمحاصيل
لتمارس نشاطها وسيتم وضــع خطة واضحة املعالم لقيام
الـبــورصــة بكافة أعمالها وربطها بـبــورصــات األقــالـيــم حتى
يـتـسـنــى لـكــافــة مـنـتـجــي املـحــاصـيــل الــزراع ـيــة فــي كــافــة بـقــاع
السودان االستفادة القصوى من تسويق منتجاتهم مباشرة
وفــق األسـعــار العاملية .وشــدد مــزارعــون ومنتجون زراعـيــون
على ضــرورة إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية شريطة أن
تشمل كل أصحاب املصلحة الحقيقيني من املنتجني الزراعيني
وكل من له صلة بالزراعة ،وأن تسعى الدولة إلنشاء مجلس
لصادر املنتجات الزراعية والحيوانية ليعمال جنبًا الى جنب
من أجل تحقيق النهضة الزراعية .وأكد عضو غرفة الصادر،
آدم س ـقــدي ،فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،إهـ ــدار مـ ــوارد الـبــاد
الزراعية والحيوانية بسبب تمدد الفساد املالي واإلداري في
ظل النظام السابق ،موضحًا أنه ال سبيل لوقف عمليات تهريب
صادرات البالد من ذهب أو منتجات زراعية إال عبر االصالح
اإلداري الشامل لكافة أجهزة الدولة ،خاصة القطاعني الزراعي
والحيواني .وكشف مدير إدارة البورصات بــوزارة الصناعة
والـتـجــارة ،حسن أبــو عــوف ،أنــه تم تقديم قانون البورصات

أسواق جنوب تونس تشهد حراكًا تجاريًا بعد فتح المعبر الحدودي مع ليبيا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

السلعية لــوزارة العدل ،التخاذ اإلجــراءات التشريعية ،مشيرًا
إلــى إج ــازة ميزانية بقيمة  7مــايــن جنيه مــن وزارة املالية
بهدف إنشاء ربط شبكة إلكترونية إلنشاء بورصات ألسواق
محاصيل في ثالث واليات في البالد .وأكد أهمية هذا املشروع
من خالل ربط أسواق املحاصيل السودانية باألسواق العاملية
لتحديد األسعار .وأضــاف« :إنشاء البورصة الزراعية يعتبر
طـفــرة قــويــة تـســاعــدنــا فــي مـعــرفــة حـصــائــل ال ـصــادر بـصــورة
ص ـح ـي ـحــة وم ـع ــرف ــة ح ـج ــم اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـ ـ ـ ــوارد م ــن الـتـصـفـيــة
والغرابيل مما يجعل املنتجات تنافس عامليًا».
وي ـقــول أح ــد امل ـصــدريــن ،مـحـمــد ال ــزي ــن ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
إن الـتـحــدي األبـ ــرز فــي م ـجــال اإلن ـت ــاج والـتـســويــق وتـصــديــر
املحاصيل السودانية هو إنشاء بورصة إلكترونية وكيفية
التعامل معها ،مشيرًا إلــى أهمية الـبــورصــة لسلع (الصمغ
ال ـعــربــي والـ ـف ــول ال ـس ــودان ــي وال ـس ـم ـســم األب ـي ــض والـسـمـســم
األحمر وحب البطيخ والكركديه) .وأضــاف« :تتيح البورصة
للدولة ،حال عدم وجود أسعار مجزية ،تحديد سعر تركيزي
حسب منطقة اإلنتاج املستهدفة خالل فترة الركود ،إلى جانب
أنها تحد من تهريب تلك املحاصيل ،خاصة الصمغ العربي
الذي يهرب بكميات كبيرة لدول الجوار».
واعتبرت غرفة الزراعة واإلنتاج الحيواني تأسيس بورصة
السودان للسلع الزراعية لتداول السلع واملحاصيل الزراعية
ً
وشراء بحسب األسعار العاملية خطوة مهمة .األمني العام
بيعًا
لغرفة الزراعة واإلنتاج الحيواني مرتضى كمال يؤكد أهمية
البورصة للعبور بالقطاع الزراعي واالقتصاد السوداني.
وقال« :حتى تتقدم الزراعة فاألمر يتطلب (تمويل ،تقنية عالية،
تخزين ،تـســويــق)» ،مضيفًا أن الـبــورصــة جــزء مــن التسويق
الذي يساعد في الترويج للسلع خارجيًا وداخليًا إلى جانب
ضــرورة منع الوسطاء ،واملساهمة في فتح أســواق خارجية
وتــوف ـيــر إحـ ـص ــاءات لــإن ـتــاج والـ ـ ــوارد م ــن الـسـلــع الــزراع ـيــة.
ويمتلك السودان مساحة زراعية في حدود  200مليون فدان،
إال أنه يفتقر إلى صناعة مدخالت اإلنتاج الزراعي ،باإلضافة
إلى عدم وجود صناعة األسمدة في البالد.

يمتلك السودان مساحة زراعية في حدود  200مليون فدان (أشرف شاذلي /فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

الجزائر :تجميد االستيراد يشعل أسعار السيارات المستعملة
الجزائر ــ حمزة كحال

دخلت سوق السيارات املستعملة في الجزائر
مرحلة غير مسبوقة ،بعد أن سجلت األسعار
ارت ـف ــاع ــا ح ـ ــادًا أرج ـع ــه ت ـج ــار إلـ ــى مــواصـلــة
الحكومة تجميد استيراد املركبات الجديدة
واملستعملة على حد سواء.
فـ ــي س ـ ــوق م ــدي ـن ــة «األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء» ل ـل ـس ـي ــارات
املستعملة في الضاحية الجنوبية للعاصمة
الـ ـج ــزائ ــر ،خ ـي ـمــت ح ــال ــة م ــن ال ـس ـخ ــط عـلــى
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،ب ـس ـب ــب ان ـ ـفـ ــات األسـ ـ ـع ـ ــار إل ــى
مستويات يصفونها بـ«الخيالية».
يتنقل عبد ال ـقــادر بــن بــراهـمـيــة ،مــن سيارة
إل ــى أخ ــرى ف ــي ال ـس ــوق ،عـلــه يـظـفــر بـسـيــارة
صينية أو هـنــديــة صـغـيــرة مستعملة ،لكن

أحد مصانع تجميع السيارات في الجزائر (فرانس برس)

آماله اصطدمت «بقانون البائعني» ومنطق
األرق ــام ،مــا جعله يعلق لـ«العربي الجديد»
ق ـبــل خ ــروج ــه م ــن الـ ـس ــوق ق ــائ ــا « :إمـ ــا أنــا
مجنون ،أم هم من أصابهم الجنون ،ال يمكن
أن يكون ما نعيشه حقيقة ،سيارة كان ثمنها
قـبــل سـنــة ال يـتـعــدى  600أل ــف دي ـنــار (5600
دوالر) ،ب ــات س ـعــرهــا ال ـي ــوم م ـل ـيــون دي ـنــار

الجزائر كانت تستورد 400
ألف سيارة جديدة سنويًا
قبل قرارات التجميد

( 9700دوالر) ،دون وج ــود أي سـبــب لـهــذه
الزيادة».
يـضـيــف بــن بــراهـمـيــة« :ل ــم نـعــد نـفـهــم شيئا
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،ك ــل ش ــيء زاد س ـع ــره ،والـكــل
أصبح يتفلسف ليبرر الزيادة ،البائع يقول
إن ــه منطق ال ـســوق ،ال أفـهــم أي منطق كيف
ارتفعت األسـعــار ،بــن ليلة وضـحــاهــا ..على
ال ــدول ــة ال ـت ــدخ ــل لـضـبــط األس ـ ــواق بـتـحــريــر
االستيراد».
يـغــادر بــن براهمية ســوق الـسـيــارات ويعلو
وجهه الغضب من األرق ــام التي سمعها من
البائعني ،بينما واصـلــت «العربي الجديد»
جولتها لتقابل الـشــاب أمــن غبريني ،الــذي
قــدم إلــى الـســوق بحثًا عــن سـيــارة أملانية أو
فرنسية ،بميزانية ال تتعدى مليوني دينار

( 19400دوالر) ،ل ـكــن م ـس ـتــويــات األس ـع ــار
أفقدته األمل في الظفر بصفقة مربحة.
يقول أمني إن « ميزانيته كانت تكفي لشراء
سـ ـي ــارة أمل ــان ـي ــة أو فــرن ـس ـيــة وح ـت ــى كــوريــة
جنوبية جــرى استعمالها لسنة أو سنتني
ع ـلــى األكـ ـث ــر ،ل ـكــن ال ـي ــوم س ـي ــارة مستعملة
أملانية مــن نــوع فولكس فاغن أو رينو على
سبيل املـثــال يـعــود تصنيعها إلــى  2014أو
 2015بــاتــت بــأكـثــر مــن مـلـيــونــي دي ـن ــار ،أمــا
مــوديــل  2019أو  2020فتصل إلــى  4ماليني
ديـنــار ،فــي وقــت لــم يكن سعر الجديد منها
ف ــي مـصــانــع تـجـمـيــع ال ـس ـي ــارات قـبــل ،2020
مليوني ونصف املليون دينار».
يضيف« :ما نشهده اليوم من أسعار بمثابة
كــارثــة ،ال أدري ،هــل مــا يـحــدث مـضــاربــة من
طــرف سـمــاســرة األس ــواق املستعملة ،أم أنه
م ـن ـطــق الـ ـع ــرض والـ ـطـ ـل ــب ف ــي ظ ــل تـجـمـيــد
االستيراد ،لكن املحصلة األكيدة أن املواطن
وحــده من يدفع الثمن ،هناك سيارات يصل
س ـعــرهــا إلـ ــى  5م ــاي ــن ديـ ـن ــار ،ف ــي وقـ ــت ال
ي ـت ـعــدى س ـعــرهــا ف ــي ب ـلــد إن ـتــاج ـهــا مـلـيــون
ونصف املليون دينار ،ال ندري إلى أين تسير
الجزائر ،كل شيء فيها ارتفع سعره».
وال تــزال الحكومة تتخبط فــي تسيير ملف
الـسـيــارات ،بعد أكـثــر مــن عــام ونـصــف العام
عـ ـل ــى إغ ـ ـ ــاق مـ ـص ــان ــع ت ـج ـم ـي ــع الـ ـسـ ـي ــارات
بسبب الفساد الذي طاولها وأدى إلى سجن
أصحابها ،وبعد أكثر من  5سنوات من منع
استيراد السيارات الجديدة واملستعملة من
طرف الوكالء في القطاع الخاص.
وأجـ ـل ــت ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة م ـنــذ بــدايــة
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي وسـ ـق ــوط ن ـظ ــام الــرئ ـيــس
الراحل بوتفليقة عام  ،2019طرح اشتراطات
تنظيم نـشــاط اسـتـيــراد وتجميع الـسـيــارات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وكـ ــذلـ ــك اش ـ ـتـ ــراطـ ــات اسـ ـتـ ـي ــراد
ال ـس ـيــارات املستعملة ،مــا زاد الـضـغــط على
سوق السيارات في الدولة.
ويبرر بائعو السيارات املستعملة أن السوق
هو من يتحكم في األسعار ،فتراجع العرض
وارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـل ــب ،ق ـفــز ب ــأس ـع ــار ال ـس ـي ــارات
املـسـتـعـمـلــة خــاصــة ال ـص ـغ ـيــرة مـنـهــا ذات 5

مقاعد ومحركات أقل من  1.6لتر ،اآلسيوية
منها أو األوروبية.
يـقــول عـبــد ال ـهــادي مــزيــان ،بــائــع لـلـسـيــارات
املستعملة لـ«العربي الجديد» إن «األسعار
فعال غير منطقية ،لكنها نتيجة عدة عوامل
منها تراجع العرض ،في السابق كنا نشري
مــن املـصــانــع ونـسـتــورد مــن فرنسا بأسعار
مـعـقــولــة ونـضـمــن هــامــش رب ــح مـع ـقــول ،أمــا
اليوم وفي ظل تراجع العرض ،بات الجميع
يحدد سعرًا لسياراته كما يشاء ،وال يمكنك
االعتراض إما أن تشتري أو تنصرف».
ي ـض ـيــف م ــزي ــان أن «األس ـ ـعـ ــار ق ـف ــزت حـتــى
 4م ـ ــرات بــالـنـسـبــة ل ـل ـس ـي ــارات األكـ ـث ــر طلبًا
كاملركبات الكورية الجنوبية من نوع كيا أو
الصينية شـيــري ،وبــولــو مــن فولكس فاغن،
فعندما تحاول إيجاد تفسير لذلك ال تجد،
لألسف ،هذا هو منطق السوق».
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـص ــف م ـح ـمــد كـ ـ ـ ــواش ،وه ــو
ب ــائ ــع ل ـل ـس ـيــارات املـسـتـعـمـلــة م ـنــذ أك ـث ــر من
ثــاثــة عـقــود مــا يـحــدث بــأنــه «ج ـنــون ضــرب
األسواق» ،مؤكدا أن األسعار غير منطقية ،لم
َأر مــا يـحــدث اآلن فــي حـيــاتــي ،ولــم أعــد أجد
مــا أشـتــريــه ألعـيــد بيعه علني أضـمــن خبزة
أوالدي».
يقول كواش لـ«العربي الجديد» إن «التحجج
بـنـقــص ال ـع ــرض وم ـن ــع االس ـت ـي ــراد مـقـبــول،
لـكــن ال يـبــرر ه ــذه الـقـفــزات الـخـيــالـيــة ،وعلى
الحكومة الـتــدخــل فــاملــواطــن بــات ال يجد ما
يشتريه ليس في سوق السيارات فحسب ،بل
حتى في سوق الخضروات واملواد الغذائية،
كل شيء تضاعف سعره».
وكانت الجزائر قد جمدت عمليات استيراد
السيارات مطلع  ،2016بعدما كانت تستورد
 400ألف سيارة جديدة سنويًا ،وذلك بحجة
دعم مصانع تجميع السيارات ،لكن اتهامات
بالفساد وإهــدار املــال العام طاولت مصانع
التجميع املحلية بعد إطاحة نظام بوتفليقة.
كما تسعى الحكومة الحالية ،إلــى مواصلة
سـ ـي ــاس ــة «ش ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزام» ،م ـ ــن خ ـ ــال ك ـبــح
الواردات وتجميد استيراد اآلالف من السلع
واملنتجات ،في مقدمتها السيارات.

مصر :شهادة
التطعيم
بـ 1000جنيه

أص ــدرت وزارة الـصـحــة املصرية
ق ـ ــرارًا ب ــزي ــادة ق ـي ـمــة امل ـص ــاري ــف
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـت ـ ـخـ ــراج شـ ـه ــادات
ال ـت ـط ـع ـي ــم ،الـ ـت ــي ت ـف ـيــد ب ـح ـصــول
ال ـش ـخ ــص ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح امل ـض ــاد
لفيروس كورونا ،إلى  1000جنيه
( 63.7دوالرًا) للمصريني الراغبني
ف ــي ال ـس ـفــر إل ــى الـ ـخ ــارج بـغــرض
ً
الـسـيــاحــة ،ب ــدال مــن  250جنيهًا،
ً
وإلى  25دوالرًا لغير املصريني ،بدال
من  10دوالرات .وأبقى القرار على
قيمة املصاريف اإلدارية لشهادات
تطعيم كورونا بواقع  250جنيهًا
( 16دوالرًا) ،للمصريني الراغبني
في السفر إلى الخارج لغير أغراض
ال ـس ـي ــاح ــة ،وب ـق ـي ـمــة  100جـنـيــه
للمواطنني الراغبني في الحصول
عـلــى ش ـه ــادات مـحـلـيــة لتقديمها
في املراكز التي تطلبها في مصر.
وقالت الوزارة ،في منشور لها ،إن
جـمـيــع ل ـقــاحــات ف ـيــروس كــورونــا
املتوافرة في مصر تعطى مجانًا
لجميع املواطنني ،والالجئني ،وغير
املصريني.

سورية

تأخر مشروع موازنة عام 2022
فؤاد عبد العزيز

جرت العادة في سورية أن تقوم الحكومة
في الشهر الثامن أو التاسع على أبعد
ت ـق ــدي ــر ،م ــن ك ــل عـ ــام ،ب ــإن ـج ــاز م ـشــروع
املــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة ،مــن أجــل رفعه
للرئيس ،الذي بدوره يقوم بتحويله إلى
مجلس الشعب ،ملناقشته ،ومن ثم تحويله
مجددًا للرئاسة من أجل إصدار املوازنة
بمرسوم قبل بداية العام التالي .ولكن
أصبحت ســوريــة فــي املنتصف الثاني
للشهر العاشر ،ولم يصدر عن الحكومة
حتى اآلن أي تصريحات حكومية حول
املوازنة أو تشكيل اللجان التي تعدها.
يـقــول الخبير االق ـت ـصــادي ،عبد املنعم
الحلبي ،إن الخطة الزمنية أو األجندة
ً
املالية لم تكن مقدسة أصال لدى النظام
حتى في أعــوام الرغد واالسـتـقــرار ،ولم
يـتــم االل ـت ــزام نـهــائـيــا بتسلسل األرب ــاع
السنوية سابقًا .ورأى الحلبي في تصريح
لـ «العربي الجديد» أن هذه السنة تعتبر
من أصعب السنوات املالية منذ عام ،2015
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه كـمــراقــب عــن بـعــد ،يــرى
أن الـنـظــام يحضر نفسه لقطع متأخر
ل ـل ـمــوازنــة ال ـخــاصــة ب ـعــام  ،2021وذل ــك
بانتظار ما سيؤول إليه الوضع املالي
ضمن استراتيجية املحاسبة الجديدة
التي تمارسها السلطة تجاه أصحاب
الذمم املدينة للخزينة العامة؛ واملتراكمة
منذ سنوات .وأشار إلى أنه ملا كان املشهد
غير واضح لواقع حال املوازنة الحالية
بالنسبة للتحصيل الضريبي والواردات
إلى الخزينة؛ فمن الطبيعي أن يتم تجاهل
واقــع املوازنة الجديدة والتي ربما يتم
االشتغال عليها في إطار اللجان املختصة
في وزارة املالية ومجلس الشعب ،دون أي
ضجيج إعالمي .أما الصحافي واملحلل
االقتصادي ،تامر قرقوط ،فيقول إنه ال
توجد مــوازنــة عامة للدولة في سورية
باملعنى الحقيقي للموازنة ،ومنذ موازنة
 2012التي ظهرت فيها أرقــام التضخم

ب ـش ـكــل الف ـ ــت ،ب ــات ــت مـ ــوازنـ ــات ال ــدول ــة
عبارة عن عملية تكرار ساذج للموازنات
السابقة .ويضيف قرقوط في حديث لـ
«العربي الجديد» أن تأخير طرح موازنة
 2022للنقاش ،يعني أن املوازنة القادمة
ستكون كسابقاتها ،خالية من املشاريع
االستثمارية ،وستقتصر على اإلنفاق
ال ـج ــاري وب ــال ــذات اع ـت ـم ــادات ال ــروات ــب
واألجـ ــور ،كما أنــه يعكس امل ــأزق املالي
الــذي تعيشه حكومة دمشق مع خزانة
مالية خاوية إال من موارد شحيحة جدًا،
متأتية من الضرائب والرسوم وأغلبها
من القطاع العام.
وتــوقــع قــرقــوط أن تقر الحكومة بشكل
مستعجل مــوازنــة مــأخــوذة عــن موازنة
العام الجاري (قص ولصق) مع تبديل
بـ ـع ــض األرق ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ـت ـع ـل ــق بـنـســب
التضخم السنوية ،وتعظيم اعتمادات
الدعم االجتماعي املفرغ من مضمونه.
م ــن ج ــان ـب ــه ،يـ ــرى امل ـح ـلــل االق ـت ـص ــادي
أسامة القاضي أن «هناك تخبطًا كبيرًا
داخــل إدارة النظام الـســوري فــي الشأن
االق ـت ـصــادي ،ويـبــدو أن هـنــاك تحوالت
اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة كـبـيــرة ملــا تبقى
من هذا العام والعام املقبل ،وخصوصًا
على مستوى التجاذب اإليراني الروسي،
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى أروق ـ ــة ص ـنــاعــة ال ـق ــرار
االق ـت ـصــادي ال ـس ــوري ،وبـشـكــل فــاقــع».
وأضاف أن عدم معرفة التوجه السياسي
العاملي الحقيقي في ما يخص الساحة
السورية ،هو من األمور التي تربك صناعة
ً
امل ــوازن ــة ال ـع ــام ــة ،ف ـض ــا ع ــن األوضـ ــاع
الداخلية الصعبة ،والتي تشير إلــى أن
الحكومة تعتزم االنسحاب من الحياة
االقتصادية بشكل تام .ويتابع القاضي
الـ ــذي ي ـت ــرأس مـجـمــوعــة عـمــل اقـتـصــاد
سورية ،في تصريح لـ «العربي الجديد»،
أنه يتوقع أن يتم تسريع إجراءات إقرار
املوازنة العامة للدولة ،بغض النظر عن
الحلقات الوسيطة التي تمر بها عادة،
مشيرًا إلى أنه كما هو معروف في سورية

فإن ما يقرره القصر الجمهوري هو في
ال ـن ـهــايــة م ــا س ـي ـتــم ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن مــوافـقــة
مجلس الشعب أو عــدم موافقته .كذلك
توقع القاضي أن يتم إقرار موازنة تتراوح
بــن  10إل ــى  12تــريـلـيــون لـيــرة ســوريــة
(الدوالر = نحو  3500ليرة) ،بالقياس إلى
موازنات األعــوام الثالثة السابقة ،التي
كانت فيها أرقام املوازنة تتضاعف ،وفقًا
ملؤشرات التضخم ،وتراجع سعر صرف
الليرة السورية.
وبلغت موازنة عام  2019نحو تريليوني
لـ ـي ــرة س ـ ــوري ـ ــة ،وع ـ ـ ــام  2020ب ـل ـغ ــت 4
تريليونات ليرة ،أما في عام  ،2021فقد
تم إقــرار موازنة بقيمة  8.5تريليونات
لـيــرة .أمــا سعر صــرف الـلـيــرة السورية
في السوق السوداء ،فقد كان في نهاية
عام  2019نحو ألف ليرة مقابل الدوالر،
وقبلها بعدة أشهر كان بـ  600ليرة ،ثم
تراوح طوال عام  2020بني  2000إلى 2500
ليرة ،أما في عام  ،2021فهو ال يزال يراوح
عند مبلغ  3500ليرة مقابل الدوالر.
وبناء على األرقام السابقة ،يرى املحلل
االقتصادي من دمشق ،رضوان حمادي،
أن رقم تريليوني ليرة الذي تم من خالله
إقرار املوازنة العامة للدولة لعام ،2019
كــانــت ت ـســاوي حـســب أس ـعــار منتصف
العام أكثر من  3مليارات دوالر ،وهذه
املــوازنــة فعليًا أكـبــر مــوازنــة عــام 2021
الـبــالـغــة  8.5تــريـلـيــونــات ل ـيــرة ،إذ إنها
تساوي نحو  2.5مليار دوالر ،وذلك وفقًا
للفارق في سعر الصرف مقابل الدوالر
بني العامني .وتوقع حمادي ،في تصريح
لـ «العربي الجديد» ،أنــه في حــال أقرت
الحكومة موازنة فوق  10تريليونات ليرة،
فهذا حكمًا يعني أن سعر صرف الدوالر
سوف يبلغ  5000آالف ليرة في عام ،2022
وهــو مــا سيزيد مــن صعوبة األوض ــاع
االقتصادية ،وخصوصًا مع حديث عن
النظام عن نيته رفع الدعم عن الكثير من
املواد األساسية خالل العام املقبل ،وعلى
رأسها املحروقات.
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أخبــار
العرب
وفد تركي يبحث في
اإلمارات تعزيز العالقات
بحث وفد تجاري تركي مع مسؤولني
حكوميني في اإلمارات ،تعزيز عالقات
التجارة املشتركة بني البلدين ،لزيادة أرقام
تبادل السلع خالل الفترة املقبلة .جاء ذلك،
بحسب ما أوردته وكالة األنباء اإلماراتية
(وام) ،أمس األحد ،عقب اجتماع مسؤولني
من كال البلدين ،على هامش فعاليات معرض
إكسبو  2020دبي .وشارك في االجتماع
عن الجانب اإلماراتي مسؤولون حكوميون
والقطاع الخاص ،برئاسة ثاني بن أحمد
الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ،وعن
الجانب التركي وفد يرأسه توفيق أوز ،رئيس
الجانب التركي ملجلس األعمال املشترك مع
اإلمارات .ويأتي اللقاء ،بعد قرابة شهرين
من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان قال فيهاّ ،إن «اإلمارات ستقوم
قريبًا باستثمارات كبيرة في بلدنا ،إذ لديهم
أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية».
وبحث الجانبان ،خالل اللقاء ،خطط تنويع
الفرص االقتصادية ذات االهتمام املشترك،
وتم االتفاق على خطوات عملية لتنمية
التبادل التجاري واالستثماري والتعاون على
الصعيد االقتصادي بني البلدين.
اليمن يوقف تراخيص
 54شركة صرافة
قرر البنك املركزي اليمني ،إيقاف تراخيص
 54شركة صرافة بالعاصمة املؤقتة عدن؛
ضمن مساعيه إلنهاء عمليات املضاربة
بأسعار صرف العملة األجنبية .جاء ذلك
في بيان أصدره البنك ،مساء أول من أمس.
والسبت ،شهد سعر الريال اليمني تراجعا
الفتا جديدا؛ حيث بلغ سعر صرف الدوالر
ً
الواحد  1380رياال .وقبل الحرب في اليمن
عام  ،2015كان متوسط سعر الدوالر في
ً
السوق املحلية  215رياال .وقال البنك ،في
بيانه ،إنه «قرر إلغاء تراخيص  54شركة
ومنشأة صرافة في عدن ،إلنهاء عمليات
املضاربة بأسعار صرف العملة األجنبية».
وأضاف أن القرار يحظر على «شركات
ومنشآت الصرافة املرخصة من التعامل مع
هذه الشركات واملنشآت التي تم إيقافها ،أو
(أي شركات ومنشآت يتخذ البنك املركزي
قرارا بإيقاف تراخيصها الحقًا)» .وشدد
على ضرورة التزام شركات الصرافة بـ«كافة
التعليمات املنظمة لنشاطها الصادرة عن
البنك املركزي ،وتجنب األعمال واملمارسات
التي من شأنها املضاربة في سعر الصرف
واإلضرار بحالة االستقرار في السوق».

أخبــار
العالم
زيادة صادرات الفلفل
التركي
سجلت صادرات تركيا من مسحوق
الفلفل الحار 6 ،ماليني و 602ألف دوالر
في الفترة بني يناير /كانون الثاني
وسبتمبر /أيلول من العام الحالي بزيادة
قدرها  28باملئة مقارنة مع الفترة
نفسها من العام املاضي .ووفق بيانات
رابطة املصدرين في جنوب شرق
األناضول ،صدرت تركيا ألفني و601
طن من مسحوق الفلفل إلى  105بلدان
خالل الفترة املذكورة .ومن بني البلدان
التي صدرت تركيا إليها فلفلها الحار،
أملانيا ،واليابان ،والواليات املتحدة ،وكندا،
وبريطانيا ،والعراق ،وفرنسا ،واإلمارات،
ونيجيريا ،وليبيا ،وسلطنة عمان ،ومصر،
واألردن ،ومالطا ،وكينيا ،وهولندا ،وكوبا،
وباراغواي .وتصدرت أملانيا قائمة الدول
األكثر استيرادا للفلفل الحار التركي خالل
هذه الفترة بمليون و 708آالف دوالر،
ثم هولندا بمليون و 11ألف دوالر ،ثم
بريطانيا بـ  784ألف دوالر.
الصين تضخ إمدادات غاز
استعدادًا للشتاء
تعهدت شركة البترول الوطنية الصينية،
أكبر منتج للنفط والغاز في البالد ،بتزويد
أكثر من  100مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي لفترة الشتاء-الربيع املقبلة ،وذلك
في إطار الجهود املبذولة لضمان إمدادات
الطاقة في البالد .وقالت الشركة العمالقة،
إن الرقم سيرتفع بنسبة  8.4في املائة
مقارنة بعام سابق ،مسجلة رقما قياسيا.
وحسب وكالة األنباء الصينية (شينخوا)،
ستتخذ الشركة إجراءات متعددة لتأمني
اإلمدادات ،بما في ذلك توسيع اإلنتاج
والواردات ،داعية إلى ضمان وصول
إمدادات الغاز اآلمنة واملستقرة واملنظمة
لالستخدام املنزلي واملجاالت الرئيسية
وفي الفترات املهمة .وتعد الصني أكبر
مستورد للطاقة في العالم.
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رؤية

طاقة
مع قفزات األسعار وعودة سعر خام غربي تكساس األميركي ألكثر
من  82دوالرًا للبرميل للمرة األولى منذ  ،2014تستعد شركات إنتاج
النفط الصخري لزيادة اإلنتاج من جديد ،في أكبر أحواض النفط
األميركية ،أمًال في االستفادة من انتعاشة األسعار بعد مأساة انهيارها
العام الماضي

الليرة اللبنانية تستكمل
مسار الهبوط
علي نور

النفط الصخري
األميركي

قفزات أسعار الخام تجدد آمال
تعافي الصناعة المنهارة
واشنطن ـ شريف عثمان

ّ
دب ال ـن ـشــاط م ـج ــددًا ف ــي شــركــات
ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري األم ـي ــرك ــي على
خلفية طفرة أسعار الخام األخيرة
ال ـت ــي وص ـل ــت إل ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي 3
سنوات ،وتوقعات وصول سعر البرميل إلى
 100دوالر ح ـســب م ــؤس ـس ــات مــال ـيــة دول ـيــة
منها بـنــك «غــولــدمــان ســاكــس» االسـتـثـمــاري
األميركي .وشهدت أسعار النفط الخام زخمًا
تصاعديًا خــال شهر أكتوبر/تشرين األول
 ،2021م ـت ـجــاوزة حــاجــز  80دوالرًا للبرميل
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ث ــاث س ـن ــوات .وك ــان هــذا
االرتـفــاع مدعومًا بتزايد الطلب في ظل سير
االق ـت ـص ــاد ن ـحــو ال ـت ـعــافــي ع ـلــى ق ــدم وس ــاق.
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،أدى االرتـفــاع القياسي
ألسـعــار الـغــاز فــي عــدة مناطق على مستوى
ال ـع ــال ــم ونـ ـق ــص إمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـف ـح ــم إل ـ ــى ق ـيــام
شركات توليد الكهرباء بالتحول إلى الوقود
ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام ل ـتــول ـيــد ال ـطــاقــة
الكهربائية ،ما أسهم في تعزيز الطلب على
ال ـن ـف ــط .وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني ،يوم األربعاء ،إن سعر النفط قد يصل
إلــى  100دوالر للبرميل ،مضيفًا أن موسكو
وشركاءها في مجموعة «أوبــك بلس» للدول
املنتجة تسعى لتحقيق االستقرار في السوق
العاملية.
ومع عودة سعر خام غربي تكساس األميركي
ألك ـثــر مــن  82دوالرًا لـلـبــرمـيــل لـلـمــرة األول ــى
منذ عــام  ،2014تستعد شركات إنتاج النفط
الصخري لــزيــادة اإلنـتــاج مــن جديد فــي أكبر
ً
أحواض النفط األميركية ،أمال في االستفادة
مــن انتعاشة األسـعــار بعد مــأســاة انهيارها
العام املاضي التي ّ
سببت إفــاس العديد من
ال ـشــركــات ،وإي ـق ــاف اإلن ـت ــاج ل ـف ـتــرات مـمـتــدة،
فيما لم يفلس منها ،إال أن شركات التشغيل
الخاصة ،ال الشركات املتداولة في البورصة،
هي التي تقود ثورة اإلنتاج النفطي الصخري
هــذه امل ــرة .وعـلــى الــرغــم مــن التباطؤ املتوقع
لالقتصاد الصيني ،املستورد األكبر للذهب
األســود ،بفعل أزمة مديونية مطور العقارات
«إي ـ ـفـ ــرغـ ــرانـ ــد» ص ــاح ــب الـ ـنـ ـش ــاط األه ـ ــم فــي
االقتصاد الصيني ،كما متحورات الفيروس
اآلخــذة فــي االنـتـشــار ،لــم تتأثر موجة ارتفاع
ً
أسعار النفط إال قليال ،في إشــارة إلى قوتها
وطول املدى املتوقع استمرارها فيه.
ومـ ــع االرتـ ـف ــاع ــات األخـ ـي ــرة ألسـ ـع ــار ال ـن ـفــط،
اتسعت الفجوة بني مكاسب سعر النفط الخام
ونظيرتها لسعر النحاس ألكبر مستوياتها
منذ عام  ،2002كما وصلت ألعلى مستوياتها
في  10سنوات مع مؤشر سلة من املواد الخام،
األم ــر ال ــذي أع ــاد الـتــوقـعــات بــإحـيــاء صناعة
النفط الصخري التي اقتربت الـعــام املاضي
من إســدال الستار على نشاطها في الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة .ووصـ ـ ــل إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ال ـص ـخــري
بالواليات املتحدة إلى ذروتــه عند  13مليون
برميل يوميًا فــي م ــارس /آذار  ،2020قبل أن
ينخفض إلــى  11.2مليون برميل يوميًا في
مايو /أيار من ذات العام .واألسبوع املاضي،
انتقد مجلس التحرير في مقال بجريدة «وول
ستريت جورنال» الرئيس األميركي جوزيف
ب ــاي ــدن ب ـس ـبــب ل ـج ــوئ ــه إلـ ــى ش ــرك ــات الـنـفــط
ال ـص ـخ ــري األم ـي ــرك ـي ــة ودع ــوت ــه ل ـهــا ب ــزي ــادة
اإلنـتــاج للحد مــن ارتـفــاع أسـعــار النفط ،بعد
أن كان يتهمها العام املاضي بتدمير الكوكب
الذي نعيش فيه.
وأظ ـه ــرت نـتــائــج أع ـمــال الـ ُـربــع َال ـثــالــث ألكـبــر
ال ـب ـن ــوك األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي أع ـ ِـل ــن ــت األس ـب ــوع
املــاضــي تحقيق أرب ــاح فــاقــت الـتــوقـعــات ،مع
اق ـت ــراب م ـعــدالت اإلقـ ــراض مــن مـسـتــويــات ما
قبل ظهور الفيروس نهاية عام  ،2019وهو ما
يعني أن تلك البنوك ستكون مستعدة لفتح
أبــواب ـهــا لـشــركــات الـنـفــط ال ـص ـخــري ،شــديــدة
الحاجة إلــى االقـتــراض ،ملقابلة الطلب القوي
امل ـت ــوق ــع ع ـل ــى إن ـت ــاج ـه ــا ف ــي غ ـ ــرب تـكـســاس
وجنوب شرق نيو مكسيكو.
ومع استقرار أحواض إنتاج النفط الصخري
الــرئـيـسـيــة األخـ ــرى فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة أو
انخفاضها ،من غير املحتمل أن يؤدي النمو
املرتفع في حوض برميان إلى إغضاب أعضاء
منظمة أوبــك بالتسبب في انهيار جديد في
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ارتفاع الطلب اآلسيوي

قال متعاملون في أســواق النفط إن الطلب اآلسيوي على الخام
األميركي آخذ في االرتفاع .وذكر هؤالء أن الصين ومشترين آسيويين
آخــريــن يشترون نــاقــات عمالقة
من الخام األميركي للتسليم في
نوفمبر/تشرين الثاني ،كما يبحثون
عن المزيد لشهر ديسمبر/كانون
األول ،بحسب «بلومبيرغ» .ويجري
تداول خام غرب تكساس األميركي
بسعر يقل  3دوالرات على األقل
عن برنت منذ أغسطس/آب ،ما
يمنح أفضلية لــصــادرات الخام
األميركية.

النشاط يعود لشركات إنتاج النفط الصخري األميركي ()Getty

األسـ ـع ــار ،ع ـلــى ال ـن ـحــو الـ ــذي ش ـهــدنــاه ال ـعــام
املاضي .ويقول راؤول لوبالنك ،محلل األسواق
في « :HIS Markit Ltdإنه مكسب لشركات
إنتاج النفط الصخري الخاصة ،دون أن يكون
خ ـس ــارة ألسـ ــواق الـنـفــط ال ـعــامل ـيــة» ،موضحًا
أن النقطة األســاسـيــة هــي أن «نـمــو الشركات
الخاصة لن يفسد احتفال األس ــواق بارتفاع
األسعار» .وفيما يرى بعض املحللني التوازن
الحالي في سوق إنتاج النفط ضعيفًا ،ويمكن
أن يتغير بسرعة إذا استمرت أسـعــار النفط
فــي االرت ـف ــاع ،وم ــع زي ــادة الـطـلــب عـلــى النفط
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ،خــاصــة م ــع الـحــاجــة
الـشــديــدة إلم ــداد أوروب ــا وآسـيــا املتعطشتني
ل ـلــوقــود ،ت ـتــراجــع ال ـض ـغــوط الـتـنــافـسـيــة بني
املوردين ،وتتالشى احتماالت انهيار األسعار
ال ـتــي يـخـشــاهــا األم ـيــرك ـيــون حــالـيــا أك ـثــر من
املنتجني اآلخرين .وكان نمو إنتاج الواليات

امل ـت ـحــدة قــويــا لـلـغــايــة خ ــال الـعـقــد املــاضــي،
األمر الذي مكنها من االستحواذ على حصة
سوقية كبيرة من «أوبك» وحلفائها ،ليضطر
التكتل وقتها إلى االنخراط في حروب سعرية
شــام ـلــة خ ــال ع ــام ــي  2014و ،2020وصـلــت
بسعر النفط إلى أرقام سلبية (املنتج يدفع ملن
يشتري) في بعض اللحظات ،بينما استقرت
لفترات غير قصيرة عند مستوى  20دوالرًا
لـلـبــرمـيــل .وتـشـيــر تــوقـعــات رايـسـتــاد إنــرجــي
 ،Rystad Energyمــركــز أب ـحــاث الطاقة
الـنــرويـجــي املـسـتـقــل ،إل ــى زيـ ــادة اإلن ـت ــاج من
حــوض بيرميان ،أكـبــر األح ــواض األميركية،
ليصل إلــى أعلى مستوياته قبل الــوبــاء عند
 4.9مــايــن برميل يوميًا قبل نهاية الشهر
الـحــالــي ،مــع اسـتـمــرار االرت ـفــاع بشكل مطرد
خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـت ــال ــي  .2022ول ـ ـ ــدى ح ــوض
ب ـيــرم ـيــان م ــزاي ــا تـنــافـسـيــة واض ـح ــة مـقــارنــة

إيران تدعو باكستان
إلى مقايضة السلع
طهران ـ العربي الجديد

دعا رئيس مجموعة الصداقة البرملانية
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ،أح ـم ــد
أمـ ـي ــراب ــادي ،ال ـح ـكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة،
إل ـ ــى اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ن ـح ــو مـقــايـضــة
السلع بــن طـهــران وإس ــام آب ــاد ،فيما
تخطط إي ــران للتعايش مــع العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة امل ـف ــروض ــة م ـنــذ ان ـس ـحــاب
واشنطن من االتفاق النووي في .2018
وتفرض العقوبات قيودا شديدة على
بنوك إيــران تضعف دورهــا في تمويل
الـتـجــارة الـخــارجـيــة .وق ــال أمـيــرابــادي،
ف ــي ل ـق ــاء م ــع رئ ـي ــس اتـ ـح ــادات ال ـغــرف
الـتـجــاريــة الباكستانية نــاصــر حيات،
فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــراتـ ـش ــي ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة،
الـسـبــت ،إن «مـقــايـضــة الـسـلــع بالسلع
تصب في تحسني الوضع االقتصادي

لدى الجانبني» ،مقترحا تأسيس غرفة
مـقــايـضــة مـشـتــركــة بــن الـبـلــديــن ،وفــق
وكــالــة الجمهورية اإلســامـيــة لألنباء
«ارن ـ ـ ــا» .واع ـت ـبــر رئ ـيــس ل ـجــان ال ـغــرف
التجارية في باكستان ،اقتراح تأسيس
غ ــرف ــة امل ـق ــاي ـضــة امل ـش ـت ــرك ــة م ــع إيـ ــران
«مسارًا جديدًا للتعاون بني البلدين»،
لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى تعديل
بعض القوانني املتعلقة بالتجارة في
باكستان ملواصلة الـتـعــاون مــع إيــران.
وأكد املسؤول االقتصادي الباكستاني،
ضرورة تعزيز دور األسواق الحدودية
وت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـمــرك ـيــة بني
الـبـلــديــن .وتـبـنــت الـحـكــومــة اإليــران ـيــة،
مـ ـش ــروع ــا م ــوسـ ـع ــا مل ـق ــاي ـض ــة ال ـن ـفــط
واملكثفات الغازية بالسلع األساسية،
وك ــذل ــك بــاالس ـت ـث ـمــارات ف ــي الـقـطــاعــن
النفطي والغازي.

تفرض العقوبات قيودًا شديدة على بنوك إيران (فرانس برس)

بــأحــواض ال ــوالي ــات املـتـحــدة األخ ــرى بسبب
انخفاض نقطة التعادل التي تتحول بعدها
العمليات للربحية ،بــاإلضــافــة إل ــى مـعــدالت
اإلنتاجية العالية.
وف ــي أحـ ــدث ت ـق ــاري ــره لـتـحـلـيــل س ــوق الـنـفــط
الصخري األمـيــركـيــة ،قــال مــركــز األبـحــاث إنه
على الــرغــم مــن ارت ـفــاع األس ـعــار ال ــذي يخلقه
احتمال عدم قدرة العرض على مقابلة الطلب
الحالي ،فإن «العرض األميركي سيزداد بشكل
هامشي هذا الصيف ،ولن يكون قريبًا من سد
الفجوة التي قد يخلقها تقاعس «أوبك »+عن
العمل .وإذا اتبع مشغلو النفط الصخري في
الواليات املتحدة إشارة السعر وقرروا زيادة
اإلنتاج ،فسيستغرق األمــر تسعة أشهر على
األقل ملالحظة زيادة ذات قيمة في املعروض».
وأكــد التقرير أن زي ــادة اإلنـتــاج تنطوي على
مخاطر كبيرة بسبب التقلبات الـتــي تحيط

أسعار الخام تتجاوز حاجز
 80دوالرًا للبرميل للمرة
األولى منذ ثالث سنوات

بــال ـط ـلــب ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ومـ ـ ـس ـ ــارات األسـ ـع ــار.
ورغـ ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة ال ــداعـ ـم ــة لـتــوســع
ش ــرك ــات إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري ،ال ي ـبــدو
أن ت ـلــك ال ـش ــرك ــات سـتـتـحـلــى ب ــال ـق ــدر نفسه
مــن ال ـج ــرأة ال ــذي كــانــت عليه ال ـعــام املــاضــي،
بـعــد ال ـكــم الـهــائــل مــن اإلف ــاس ــات والـخـســائــر
الـتــي حــدثــت فــي ع ــام  .2020وف ــي ح ــوار على
م ـح ـطــة ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ ل ــأنـ ـب ــاء ،أشـ ـ ــار س ـكــوت

موجة إضرابات تهز
الواليات المتحدة

شيفيلد ،الرئيس التنفيذي لشركة بايونير
ناتشرال ريسورسز Pioneer Natural
 Resourcesومـ ـق ــره ــا واليـ ـ ـ ــة ت ـك ـســاس
األميركية ،إلى أن منتجي النفط الصخري في
أميركا قد ال يتجهون إلى تمويل عمليات حفر
جديدة لزيادة اإلنتاج ،وأنهم سيستخدمون
مــا لديهم مــن سيولة نقدية واف ــرة حاليًا في
تعويض املساهمني.
وي ـ ـقـ ــول ش ـي ـف ـ ّي ـلــد إن «عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــات أن
تـنـضـبــط ،ب ـغــض الـنـظــر عــن وص ــول السعر
إلـ ــى  75دوالرًا 80 ،دوالرًا ،أو  100دوالر
لخام برنت» ،مؤكدًا أن «جميع» املساهمني
الــذيــن تحدث إليهم تــوعــدوا الشركات التي
تـسـعــى لـلـتــوســع م ــن جــديــد بـعـقــاب شــديــد.
وت ـن ـتــج بــايــون ـيــر حــال ـيــا م ــا ي ـقــرب م ــن 360
أل ــف بــرمـيــل مــن الـنـفــط يــومـيــا ،تضعها في
مقدمة الشركات املنتجة من حوض برميان،

التضخم يضغط على البورصات األميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

ط ــوال ال ـس ـنــوات األربـ ــع األخ ـي ــرة ،لــم تتوقف
أص ـ ــوات مـحـلـلــي األسـ ـ ــواق ع ــن ال ـت ـحــذيــر من
ح ــدوث انـهـيــار فــي ســوق األسـهــم األمـيــركـيــة،
بعدما وصلت تقييمات األسهم إلى مستويات
شديدة االرتـفــاع ،وتوالى تحقيق العديد من
املستويات القياسية ،لكن ذلــك لــم يحدث إال
خالل النصف الثاني من مارس  /آذار ،2020
حني بدأ العالم يدرك خطورة وسرعة انتشار
فيروس كورونا في األراضــي األميركية ،قبل

شكاوى من العمل لساعات طويلة في ظروف متردية خالل الجائحة ()Getty

بدأ عشرات آالف املوظفني األميركيني
إضــرابــات أو لـ ّـوحــوا بـهــا ،على خلفية
ال ـع ـم ــل ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة ف ــي ظ ــروف
متردية خالل جائحة فيروس كورونا،
مـقــابــل ارت ـف ــاع أربـ ــاح أص ـحــاب العمل
والشركات.
وسـ ـيـ ـض ــرب ،الـ ـي ــوم اإلث ـ ـنـ ــن 60 ،أل ــف
ع ـضــو أم ـي ــرك ــي ف ــي االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
مل ــوظ ـف ــي امل ـ ـسـ ــرح وال ـس ـي ـن ـم ــا ،إذا لــم
يتوصلوا إلى اتفاق مع استوديوهات
هـ ــول ـ ـيـ ــوود ب ـ ـشـ ــأن اعـ ـتـ ـم ــاد ات ـف ــاق ـي ــة
جـمــاعـيــة ج ــدي ــدة .كـمــا ي ـلـ ّـوح نـحــو 31
أل ـ ــف م ــوظ ــف فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة «ق ـي ـصــر
ب ــرم ــانـ ـيـ ـنـ ـت ــي» الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فـ ـ ــي غـ ــرب
الواليات املتحدة بوقف العمل قريبًا.
وتشير كيت برونفنبرينر ،املتخصصة
ف ــي الـ ـح ــرك ــات ال ـن ـق ــاب ـي ــة ف ــي جــام ـعــة
كــورنـيــل ،إلــى أن املـضــربــن «يطالبون

فــي الـغــالــب بتحسني ظ ــروف الـعـمــل».
ومـنــذ الخميس املــاضــي ،بــدأ  10آالف
م ــوظ ــف إضـ ــرابـ ــا ف ــي ش ــرك ــة تـصـنـيــع
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرارات «ج ـ ـ ـ ــون ديـ ـ ـ ـ ــر» ،ويـ ـض ــرب
 1400م ــوظ ــف ف ــي ش ــرك ــة «ك ـي ـلــوغــز»
ل ـص ـن ــاع ــة حـ ـب ــوب رق ــائ ــق الـ ـ ــذرة مـنــذ
ال ـخ ــام ــس م ــن أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
الـجــاري ،وكذلك أكثر من ألفي موظف
فــي مستشفى «م ـيــرســي» فــي بــوفــالــو
منذ مطلع هــذا الـشـهــر .وظـهــرت كلمة
«سترايكتوبر» ،وهــي اختصار مدمج
لكلمتي إضــراب وأكتوبر ،على مواقع
التواصل االجتماعي .حتى إن النائبة
ال ـبــارزة مــن الـجـنــاح الـيـســاري للحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ،أل ـك ـســانــدريــا أوكــاسـيــو
كورتيز ،استعملتها على موقع تويتر،
يوم الخميس املاضي.
(فرانس برس)

وتـسـبــق بـهــا بـعــض ال ـب ـلــدان الـصـغـيــرة في
تـكـتــل أوبـ ــك .وتــوق ـعــت راي ـس ـتــاد إنــرجــي أن
تـسـتـحــوذ ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة ع ـلــى نصف
الزيادة في اإلنتاج املتوقعة خالل عام ،2022
وهــو ما بــدأت عالماته في الظهور بالفعل.
ً
ووف ـق ــا لــوكــالــة ب ـلــوم ـبـيــرغ ،وم ـب ــاش ــرة بعد
شــركــة بــايــونـيــر نــاتـشــرال ري ـســورســز ،التي
تـعــد أك ـبــر شــركــات إن ـتــاج الـنـفــط الـصـخــري
حــال ـيــا ب ـ ـ  24م ـن ـصــة ح ـفــر ويـ ـج ــري تـ ــداول
أسهمها بــالـبــورصــة ،تــأتــي شــركــة مــوبــورن
 Mewbourneال ـخ ــاص ــة ب ـ ـ  17مـنـصــة،
ال ـ ـتـ ــي أسـ ـسـ ـه ــا ضـ ــابـ ــط الـ ـجـ ـي ــش ال ـس ــاب ــق
ك ــورتـ ـي ــس م ـ ــوب ـ ــورن ع ـ ــام  ،1965م ـت ـقــدمــة
ع ـلــى شــرك ـتــي إك ـس ــون مــوب ـيــل وش ـي ـف ــرون،
عـمــاقــي إن ـتــاج الـنـفــط .أم ــا شــركــة إنــديـفــور
،Endeavor Energy Resources
امل ـم ـلــوكــة ل ـل ـم ـل ـيــارديــر ال ـث ـمــان ـي ـنــي أوتـ ــري

ستيفنس ،وشركة كراون Crown Quest
 Operationsاملـمـلــوكــة لـلـمـلـيــارديــر تيم
دان ،ال ــداع ــم الـشـهـيــر ل ـل ـحــزب ال ـج ـم ـهــوري،
فتعمالن معًا على تشغيل أربع عشرة منصة.
وال ي ـعــد ت ــوس ــع ش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـصـخــري
الخاصة السبب الوحيد الرتـفــاع نصيبها
من اإلنـتــاج األميركي ،حيث تترد الشركات
ذات املـلـكـيــة ال ـعــامــة ،أو الـتــي يـجــري ت ــداول
أس ـه ـم ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ،ف ـ ــي اس ـت ـئ ـن ــاف
إنـفــاقـهــا الــرأسـمــالــي فــي الـصـنــاعــة ضعيفة
ال ـ ـعـ ــوائـ ــد وش ـ ــدي ـ ــدة امل ـ ـخـ ــاطـ ــرة ،بـ ـع ــد عـقــد
كــامــل مــن االسـتـثـمــار ،انـتـهــي بـكــارثــة الـعــام
امل ــاض ــي .وت ـه ـتــم ت ـلــك ال ـش ــرك ــات ف ــي الــوقــت
ال ـحــالــي ب ـس ــداد ال ــدي ــون وت ـحــويــل األربـ ــاح
إلــى املساهمني من خــال توزيعات األربــاح،
ً
كما عمليات إع ــادة ش ــراء األس ـهــم ،ب ــدال من
االستثمار في آبار جديدة.

سمسار أوراق مالية في «وول ستريت» (فرانس برس)

أن تبدأ األسهم في التعافي مع بداية الشهر
التالي ،ويتوالى تحقيق املستويات القياسية
لـ ـعـ ـش ــرات األسـ ـ ـه ـ ــم ،ك ـم ــا مل ـ ــؤش ـ ــرات األس ـه ــم
الرئيسية .وحتى وقــت قريب ،يتحرك مؤشر
إس آند بي  500في نطاق ضيق فوق ضعف
قيمته عند ذروة األزمــة قبل ما يقرب من 19
شـهـرًا ،ومــا زالــت األص ــوات تـحــذر مــن حــدوث
موجة تصحيحية كبيرة.
ومع استمرار تعطل سالسل اإلمداد ،واقتراب
معدل التضخم من مستويات غير مشهودة
منذ أوائل التسعينيات ،وتجاوز سعر النفط

األم ـيــركــي  80دوالرًا لـلـبــرمـيــل ،أي أك ـثــر من
عام تقريبًا ،وارتفاع
ضعفي ما كان عليه قبل ٍ
سعر الـغــاز الطبيعي فــي األس ــواق األميركية
بأكثر من تلك النسبة في أقل من ستة أشهر،
وأكـثــر مــن أربـعــة أضـعــاف فــي أوروب ــا ،تزامنًا
مع ظهور إشارات تباطؤ التعافي االقتصادي
األميركي والعاملي ،واستمرار صعوبة حصول
بايدن على امليزانيات الالزمة لتنفيذ خططه
مل ـس ــاع ــدة األس ـ ــر وت ـج ــدي ــد ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
وشبكات اإلنترنت عريضة النطاق ،تتعالى
األص ـ ــوات م ــرة أخ ــرى م ـح ــذرة م ــن تــراجـعــات
ك ـب ـي ــرة ف ــي أسـ ـع ــار األس ـ ـهـ ــم ،ب ـي ـن ـمــا م ــا زال
البعض يأمل في «رالــي» ،أو موجة ارتفاعات
جديدة ،مع االقتراب من نهاية العام.
ومع نهاية األسبوع املاضي ،سجلت مؤشرات
أس ـ ــواق األس ـه ــم ال ـعــامل ـيــة ارت ـف ــاع ــا أسـبــوعـيــا
بنسبة  ،%0.7بينما سجل مؤشر إس آند بي
 500ارتفاعًا بنسبة  ،%0.8ليصبح على بعد
 %3.2من أعلى مستوياته على اإلطالق الذي
سـجـلــه مـطـلــع الـشـهــر امل ــاض ــي ،وارت ـف ــع عائد
السندات األميركية لعشر سنوات  13نقطة،
لينهي األسبوع فوق  %1.6للمرة األولى منذ
يونيو /حزيران ،بعدما أوحى جيرومي باول،
رئ ـيــس ب ـنــك االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي لــأســواق
بــإمـكــانـيــة ب ــدء عـمـلـيــة إن ـق ــاص Tapering
مشترياته مــن ســوق الـسـنــدات الثانوية بعد
انتهاء اجتماعات البنك القادمة املقرر عقدها
يومي  2و 3نوفمبر /تشرين الثاني.
وال يعد ارت ـفــاع عــوائــد الـسـنــدات خـبـرًا جيدًا
لألسهم بصفة عامة ،وتحديدًا ألسهم شركات
التكنولوجيا التي أصبحت تمثل نسبة غير
قليلة من مؤشراتها الرئيسية ،كونه يتسبب
ً
عـ ـ ــادة ف ــي ت ـح ــول ك ـم ـيــات ضـخـمــة م ــن ســوق
األسهم إلى االستثمار في سوق السندات.

ّ
ّ
اللبنانية هبوطًا مفاجئًا وسريعًا في قيمتها يوم
سجلت الليرة
ّ
الخميس املــاضــي ،بــالـتــوازي مــع االشتباكات املذهبية التي كانت
تحصل في بعض أحياء ضواحي العاصمة بيروت ،ليتجاوز سعر
الــدوالر مقابل الليرة في السوق املوازية  21.150ليرة للدوالر في
ذلك اليوم.
بالتأكيد ،لــم يكن العامل األمـنــي وحــده مــا دفــع ســوق القطع إلى
ّ
التوتر بهذا الشكل ،بل كان من الواضح أن الخالف حول موضوع
ّ
ّ
ّ
تحقيقات املرفأ ،الذي فجر الوضع في الشارع ،تمكن أيضًا من شل
عمل الحكومة نفسها .وبذلك باتت قدرة الحكومة على التعامل مع
جميع امللفات ّ
املالية الشائكة على املحك ،وهو ما فاقم من ّ
توجس
ّ
األسواق من مآالت األزمة االقتصادية.
ومــع كــل ه ــذا ،ال يمكن الـقــول إن ع ــودة الليرة إلــى مـســار الهبوط
مرتبطة حصرًا بتطورات األيام املاضية ،املتصلة بملف التحقيقات
ّ
وسياسية داخل
ومــا نجم عنه من اشتباكات أمنية في الـشــارع
ً
الحكومة .ففي بداية األسبوع املاضي مثال ،وقبل أن تدخل البالد
ّدوامة ًهذه االشتباكات ،كان سعر الدوالر قد تجاوز  19.350ليرة،
مقارنة بنحو  13.650ليرة فقط في  16سبتمبر /أيلول املاضي.
بمعنى آخر ،وبعدما ّ
تحسنت قيمة الليرة وانخفض سعر الدوالر
في السوق املوازية في منتصف سبتمبر املاضي ،نتيجة األجواء
الـتـفــاؤلـ ّـيــة الـتــي راف ـقــت تشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،ع ــادت الليرة
ّ
لتستكمل مسار هبوطها القاسي .ومنذ منتصف سبتمبر وحتى
بداية األسبوع املاضي ،أي خالل فترة ال تتجاوز  25يومًا ،ارتفع
سعر الدوالر في السوق املوازية تدريجًا بنسبة  ،%41ما ّ
يعبر عن
حجم الهبوط الحاد واملستمر في قيمة الليرة.
يرتبط مسار الهبوط الـحــاد فــي قيمة الليرة بجملة مــن العوامل
ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسية ،التي يبدو أنها ستستمر بأداء الدور
واملالية
النقدية
نفسه خــال األسابيع املقبلة .أبــرز هــذه العوامل يتصل بطريقة
وقف الدعم عن استيراد املحروقات ،وخصوصًا ّ
مادة املازوت ،وأثر
هذه التطورات في توازنات العرض والطلب في السوق السوداء.
فمنذ ح ــدوث االنـهـيــار املــالــي ،استمر املـصــرف املــركــزي بتوفير
ال ـ ــدوالرات املـطـلــوبــة السـتـيــراد امل ـحــروقــات ومـجـمــوعــة مــن السلع
األس ــاس ـ ّـي ــة األخ ـ ــرى م ــن اح ـت ـيــاطــات الـعـمـلــة الـصـعـبــة امل ــوج ــودة
لــديــه ،ووفـقــا ألسـعــار صــرف مدعومة .وبعد استنزاف مــا يمكن
اسـتـخــدامــه مــن ه ــذه االحـتـيــاطــات ،واقـتـصــار مــا بـقــي منها على
ُ
االحتياطي اإللزامي الذي فرض على املصارف إيداعه في املصرف
املركزي كضمانة ألموال املودعني ،بدأت ّ
عملية الخروج من آليات
دعم االستيراد.
ّ
بــالـنـسـبــة إل ــى مـ ــادة امل ـ ــازوت بــالـتـحــديــد ،ق ــرر امل ـص ــرف املــركــزي
رف ــع الــدعــم عنها كـلـيــا ،واالن ـس ـحــاب مــن مـهـ ّـمــة تــأمــن الـ ــدوالرات
ّ
ّ
التوجه إلى
للمستوردين بشكل كلي .ولذلك ،بات على املستوردين
السوق املوازية لتأمني الــدوالرات املطلوبة الستيراد املـ ّـادة ،ومن ثم
ّ
ّ
املحلية بالدوالر النقدي .في املقابل ،سلمت
بيع املازوت في السوق
ّ
وزارة الطاقة نفسها بهذا النموذج من العمليات التجارية ،فصار
تسعير امل ــازوت في جــداول األسـعــار الرسمي يعتمد على كلفته
بالدوالر النقدي ،وسعر صرف الدوالر في السوق املوازية.
ّ
الطبيعية لكل هذه التطورات كانت حصول ارتفاع مفاجئ
النتيجة
وســريــع فــي قيمة الطلب اليومي على ال ــدوالر النقدي فــي السوق
امل ــوازي ــة ،مــا ّأدى إلــى الـضـغــط عـلــى سـعــر صــرف الـلـيــرة فــي هــذه
السوق منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر املاضي .مع اإلشــارة
ّ
ّ
شهريًا لتأمني حاجة السوق املحلي
إلى أن فاتورة استيراد املازوت
تـتـجــاوز  260مـلـيــون دوالر ،وهــي فــاتــورة كـبـيــرة قـيــاســا بحجم
السوق املوازية التي ّ
تؤمن حاليًا هذه الدوالرات.
ّ
ّ
اإلشكالية األكبر كمنت في انسحاب املصرف املركزي من مهمة
تأمني ال ــدوالر ملستوردي امل ــازوت ،دون أن يمتلك املصرف خطة
ّ
لكيفية تعويم الليرة وتوحيد أسعار الصرف بعد إلغاء
واضحة
ّ
لكيفية خلق
أسـعــار الـصــرف املــدعــومــة ،ودون أن يمتلك تـصـ ّـورًا
ّ
ومستقرة مــن داخ ــل النظام املــالــي الشرعي
ســوق قطع منتظمة
نفسه.
ّ
ّ
اإلشكالية ترتبط بدورها بأزمة عدم معالجة الخسائر
ولعل هذه
ّ
املتراكمة داخل النظام املالي ،التي أدت إلى فقدان النظام املالي قدرة
جذب التحويالت ّ
املالية من الخارج ،واستقطاب الدوالرات الطازجة
الكفيلة بخلق سوق القطع املنتظمة وتوحيد وتعويم سعر الصرف
بشكل مستقر.
ّ
في كــل الـحــاالت ،بالنسبة إلــى مـ ّـادة البنزين ،قــرر مصرف لبنان
أيضًا وقف اعتماد أسعار الصرف املدعومة لبيع الدوالرات املطلوبة
الستيراد هــذه امل ـ ّـادةّ .لكن بخالف مـ ّـادة امل ــازوت ،ما زال مصرف
لبنان ّ
يؤمن ،بشكل مؤقت وانتقالي ،هذه الدوالرات من خالل بيعها
ّ
ّ
على أساس سعر منصته املستحدثة لبيع العمالت األجنبية .لكن
مــا إن يقرر املـصــرف املــركــزي االنسحاب مــن هــذا ال ــدور ،وإحالة
مستوردي البنزين على السوق املوازية لتأمني الــدوالرات املطلوبة
لــاسـتـيــراد ،سـتـكــون األسـ ــواق م ـجــددًا عـلــى مــوعــد مــع مــزيــد من
الضغط على سعر الليرة.
ّ
مسار رفــع الــدعــم لــم يكن العامل الوحيد الــذي استمر بالضغط
على سعر صرف الليرة طوال الفترة املاضية .ففي الوقت الراهن،
مــا زال املـصــرف املــركــزي يعتمد على ّ
عملية خلق النقد بالعملة
ّ
ّ
املحلية إلق ــراض الــدولــة ،لتمويل العجز فــي ميزانيتها ونفقاتها
ُ َ
ّ
الجارية ،ومنها كتلة األجور والرواتب الشهرية التي تدفع ملوظفي
القطاع العام ومياوميه .وبما أن البالد تعتمد على االستيراد لتأمني
َ
حــاجــاتـهــا االسـتـهــاكـ ّـيــة ،فـكــل مــا ُيــضـ ّـخ فــي ال ـســوق مــن سيولة
ّ
ّ
ّ
تلقائيًا إلى طلب على الدوالر األميركي
سيتحول
املحلية
بالعملة
لالستيراد.
ّ
ّ
ّ
لكل هذه األسباب ،من غير املتوقع أن تتمكن الحكومة من ضبط
سعر ال ــدوالر مقابل الليرة في السوق املــوازيــة دون إطــاق رزمة
ً
أوال من إعادة االنتظام إلى ّ
مالية
شاملة من اإلصالحات ،التي تبدأ
ّ
الدولة،
والحد من حاجتها لالقتراض من مصرف لبنان لتمويل
نفقاتها .وعلى رزمــة اإلصــاحــات أن تشمل حكمًا معالجة كتلة
الخسائر املـتــراكـمــة فــي الـقـطــاع املـصــرفــي ،الـتــي تمنعه الـيــوم من
اجتذاب التحويالت بالعملة الصعبة من الخارج.
بعدها ،يمكن املصرف املركزي أن يضع خريطة الطريق املطلوبة
لتوحيد أسعار الصرف وتعويم الليرة ،بوجود أداة تداول بالعمالت
ّ
األجنبية ق ــادرة على الحلول مكان الـســوق املــوازيــة الخارجة عن
ّأي ضوابط أو رقابة ،والتي ال يملك املصرف املركزي القدرة على
ّ
التدخل فيها.

