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الكويت :تجارة إلكترونية غير مسبوقة
الكويت ـ أحمد الزعبي

تشهد األسواق الكويتية ارتفاعًا
قياسيًا في املبيعات اإللكترونية،
لتصل قيمتها إل ــى  400مليون
دوالر ،فــي ظــل اسـتـمــرار العمل بـقــرار حظر
ال ـت ـجــول ف ــي ال ـكــويــت وت ـشــديــد اإلجـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة فــي املـجـمـعــات وامل ـتــاجــر ،وفقًا
لبيانات الشبكة املصرفية للخدمات املالية
ف ــي ال ـك ــوي ــت .وك ـش ـفــت ال ـب ـيــانــات ال ـص ــادرة
أخيرًا أن هناك قفزة كبيرة في اإلقبال على
ال ـش ــراء اإلل ـك ـتــرونــي بــاملـقــارنــة مــع الـفـتــرات
ال ـس ــاب ـق ــة ،إذ ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة الـ ــزيـ ــادة خ ــال
األس ـب ــوع األول م ــن تـطـبـيــق حـظــر الـتـجــول
أكثر من  150في املائة.
كذلك لفتت البيانات إلــى أن اإلقـبــال األكبر
كان على األجهزة اإللكترونية ،فيما جاءت
امل ـطــاعــم وال ــوج ـب ــات ال ـســري ـعــة ف ــي املــرتـبــة

الثانية ثم املنتجات الغذائية واملستلزمات
الرياضية واملالبس والهدايا واملستلزمات
املنزلية وغيرها من السلع .وفي هذا الصدد،
قــال مصدر في الشبكة املصرفية الكويتية
إن غالبية عمليات ال ـشــراء تـتــم فــي الفترة
من السابعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة
م ـســاء ،مـشـيـرًا إل ــى أن عمليات ال ـشــراء تتم
بنظام الحجز املسبق فــي ظــل اإلقـبــال غير
املسبوق .وشرح املصدر لـ «العربي الجديد»
أن هناك نسبة كبيرة مــن الـحـجــوزات التي
ي ـتــم تــأجـيـلـهــا أو إل ـغ ــاؤه ــا بـسـبــب اإلق ـبــال
الـكـبـيــر ع ـلــى ال ـش ــراء وخ ــدم ــات الـتــوصـيــل،
فيما قام العديد من الشركات واملتاجر في
الـكــويــت بتوظيف ع ــدد كبير مــن العاملني
في مجال التوصيل إلى املنازل في محاولة
لتلبية طلبات العمالء.
وتــوقــع امل ـصــدر أن يستمر اإلق ـب ــال الكبير
على طلبات الـشــراء عبر خدمات األونالين

خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـت ـب ـق ـيــة م ــن ح ـظــر ال ـت ـجــول
ال ـتــي تنتهي فــي  7إب ــري ــل /نـيـســان املـقـبــل،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ال ـتــوق ـعــات ال ـتــي تشير
إلــى إمكانية تمديد حظر التجول الجزئي
بسبب اسـتـمــرار تسجيل مـعــدالت مرتفعة
من اإلصابات بفيروس كورونا.
من جانبه ،قال أستاذ االقتصاد في جامعة
الكويت عبد الله الكندري لـ «العربي الجديد»
إن التوجه الكبير نحو التجارة اإللكترونية
سـيـسـتـمــر س ـن ــوات ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن جــائـحــة
ك ــورون ــا غ ـي ــرت ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـفــاه ـيــم خــال
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة وأن ال ـس ـلــوك االسـتـهــاكــي
للمواطنني واملقيمني قد تغير بشكل حاسم.
وأكـ ــد ال ـك ـن ــدري أن ه ــذا ال ـتــوجــه ال ـجــديــد ال
ينحصر بالكويت فقط ،ولكن أصبح النمط
السائد في مختلف دول العالم حيث تحرص
ال ـغ ــال ـب ـي ــة مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان ع ـل ــى الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
الخدمات اإللكترونية تجنبًا للزحام والقيود

املتعلقة بقواعد التباعد االجتماعي .بدوره
أك ــد الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ال ـكــوي ـتــي حـجــاج
ّ
بوخضور أن املتاجر واملـعــارض والشركات
التي توفر خدمات البيع اإللكتروني تعد من
أكـبــر املستفيدين مــن ف ــرض إجـ ــراءات حظر
ال ـت ـجــول ال ـجــزئــي ف ــي ال ـب ــاد ،حـيــث يضطر
اآلالف مــن الـسـكــان إل ــى ال ـشــراء اإللـكـتــرونــي
تـجـنـبــا ل ـلــزحــام ال ـك ـب ـيــر ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
الساعات القليلة املتاحة للتزود باألغراض
املنزلية أو املواد الغذائية.
وق ــال بــوخـضــور ،خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي مع
«العربي الجديد» ،إن قرار عدم فتح املطاعم
واملـتــاجــر خــال ســاعــات حظر التجول أدى
إلـ ــى ت ـك ـث ـيــف ع ـم ـل ـيــات ال ـ ـشـ ــراء ف ــي ال ـف ـتــرة
الصباحية ،مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك
متاجر تبدأ أعمالها أو أنشطتها التجارية
من الخامسة صباحًا لتلبية الطلبات ،وهو
أمر غير مسبوق في البالد.
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ارتفاع االقتراض البريطاني

سجل حجم االقتراض الحكومي
في بريطانيا في فبراير /شباط
املاضي  19.1مليار جنيه
إسترليني ،وهو مستوى قياسي
لم يسجل منذ عام  .1993وقال
مكتب اإلحصاءات الوطنية ،في
بيان الجمعة ،إن حجم االقتراض
زاد في شهر فبراير بنحو 17.6

مليار جنيه إسترليني ،مقارنة
بشهر فبراير من العام املاضي
قبل بدء أزمة تفشي وباء كورونا
في البالد .وجاء القسم األكبر
من االقتراض الحكومي لتغطية
برنامج الدعم الحكومي للوظائف
لحث الشركات على االحتفاظ
بموظفيها وعدم تسريحهم ،وتم
تخصيص نحو  3.9مليارات
ً
جنيه إسترليني له ،فضال عن
املنح التي حصلت عليها الشركات
كمساعدة لها أثناء إغالقها خالل
فترة اإلغالق العام املفروضة جراء
الوباء .وتأتي الزيادة القياسية في
حجم االقتراض في وقت تراجعت
فيه عوائد الضرائب على الدخل
وضرائب القيمة املضافة والضرائب
على أرباح الشركات واملحروقات.
روسيا ترفع سعر الفائدة

رفع البنك املركزي الروسي الجمعة
سعر الفائدة الرئيسي إلى  4.5في
املائة ،في ظل املخاطر التضخمية.
وقال البنك في بيان «توازن
املخاطر تحول صوب العوامل
املواتية للتضخم ..بنك روسيا
يبقى منفتحًا على احتمال املزيد
من الزيادات في سعر الفائدة
الرئيسي في االجتماعات املقبلة».
وجاءت خطوة املركزي الروسي
بعد انخفاض قيمة الروبل في
اآلونة األخيرة بسبب مخاوف
من فرض عقوبات .ويتسق ذلك
مع قرارين من البنكني املركزي
البرازيلي والتركي برفع حاد
ألسعار الفائدة هذا األسبوع.
وقال البنك املركزي الروسي إن
«املخاطر املواتية للتضخم على
املدى القصير مرتبطة أيضًا
بتقلبات أشد في األسواق العاملية
مدفوعة بالعديد من التطورات
الجيوسياسية ،بني عوامل أخرى،
والتي قد يكون لها تأثير على
سعر الصرف وتوقعات التضخم».
أميركا تطعن على قرار
منظمة التجارة

(أرتور ويداك)Getty /

ارتفاع
«بيتكوين»
الكبير

قفز سعر عملة بيتكوين بنسبة  106في املائة خالل العام الحالي ،مقارنة مع إغالق تعامالت  ،2020وسط إقبال متزايد وثقة أبدتها شركات وشخصيات عاملية،
على سوق العمالت االفتراضية .واستنادًا إلى البيانات التاريخية لسعر العملة االفتراضية األشهر عامليًا ،ارتفع سعر الوحدة الواحدة بمقدار  30.25ألف دوالر
منذ مطلع عام  2021إلى  58.65ألف دوالر .وكان سعر وحدة بيتكوين قد أغلق تعامالت  2020عند  28.4ألف دوالر .وبلغت القيمة السوقية إلجمالي وحدات العملة
املتداولة بني أيدي املستثمرين  1.098تريليون دوالر ،موزعة على  18.658مليون وحدة ،من إجمالي  21مليونًا .ووجد املستثمرون في العمالت االفتراضية أداة
استثمارات سريعة العائد ،بعد تراجع أسعار الذهب والدوالر منذ الربع األخير في .2020

قدمت الواليات املتحدة األميركية
طعنًا على قرار أصدرته لجنة
تابعة ملنظمة التجارة العاملية
أوصى في يناير /كانون الثاني
املاضي بأن تعيد واشنطن النظر
في سلسلة من الرسوم فرضت
في عهد الرئيس السابق باراك
أوباما على كوريا الجنوبية.
وليس لدى منظمة التجارة العاملية
هيئة لنظر االستئناف ،وبالتالي
ستنضم تلك القضية لثماني
قضايا أخرى على األقل ،من بينها
عدة قضايا أميركية ،تقبع حاليا
في متاهة قانونية .وكانت الرسوم
ُ
قد فرضت على أربع درجات
من الصلب في  2016ومحوالت
الكهرباء الكبيرة في .2012

مصرف لبنان يتحرك متأخرًا للجم سعر الصرف
الجمال
بيروت ــ ريتا
ّ

تـحــرك مـصــرف لـبـنــان امل ــرك ــزي مـتــأخـرًا فــي محاولة
للسيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ،إذ أعلن عن
إطــاق العمل باملنصة اإللكترونية التابعة له حتى
ُ
ت ـسـ َّـجــل عـلـيـهــا كــل الـعـمـلـيــات ،وتـصـبــح هــي املــرجــع
األســاســي للسعر الحقيقي لـلـســوق .ويتضمن قــرار
مـصــرف لبنان أيـضــا الـسـمــاح للمصارف اب ـتــداء من
األس ـب ــوع املـقـبــل ،بــال ـتــداول فــي ال ـع ـمــات ،وتسجيل
الـعـمـلـيــات بــالـسـعــر الحقيقي عـلــى املـنـصــة ،عـلــى أن
تتابع لجنة الرقابة على املصارف حسن سير العمل.

«وسوف يتدخل مصرف لبنان المتصاص السيولة
كلما دع ــت الـحــاجــة حـتــى يـتــم ضـبــط سـعــر الـصــرف
وفقًا لآلليات املعروفة».
وصدر عن املكتب اإلعالمي للرئاسة اللبنانية الجمعة
بيان ،جاء فيه ،أنه «عقد اجتماع بني حاكم مصرف
لبنان ريــاض سالمة ومستشار رئيس الجمهورية
ش ــرب ــل ق ــرداح ــي ل ــاط ــاع ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــد من
االرت ـ ـفـ ــاع غ ـيــر املـ ـب ــرر ل ـس ـعــر الـ ـص ــرف ول ـل ـم ـضــاربــة
املشبوهة على سعر الليرة» .وأبلغ رئيس الجمهورية
م ـي ـشــال ع ــون ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة
ّ
التشدد للجم املـضــاربــات وتنظيف القطاع
ض ــرورة

املصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود
لـبـنــان ق ــاع ــدة مـصــرفـيــة ف ــي املـنـطـقــة .ويـشـهــد سعر
صــرف ال ــدوالر تفلتًا فــي الـســوق ال ـســوداء وتختلف
تـسـعـيــرتــه يــوم ـيــا ،حـيــث ع ــاد الـجـمـعــة ال ــى «م ـ ّ
ـرب ــع»
الـ 11ألف ليرة لبنانية بعدما كان تجاوز حاجز الـ15
الــف ليرة ،األمــر الــذي دفــع أصحاب املحال التجارية
وبعض السوبرماركت إلــى قفل أبوابها حتى ثبات
سعر الصرف بعدما عجزوا عن تسعير البضائع.
وفشلت كل املساعي السابقة في لجم االرتفاع الجنوني
ل ـس ـعــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر ،م ـن ـهــا تــوق ـيــف ص ــراف ــن غير
شرعيني ،وإقفال املنصات اإللكترونية وحجب مواقع

تـتــاعــب بـسـعــر ال ـص ــرف .وي ـق ـ ّـدر خ ـبــراء اقـتـصــاديــون
لـ«العربي الجديد» أن سعر الدوالر سيعاود االرتفاع
كــاسـرًا ارقــامــا غير مسبوقة فــي حــال فشل االجتماع
املــرت ـقــب ب ــن رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـكــومــة سعر
الحريري ،االثنني ،الذي يعتبر حاسمًا في رسم مصير
ّ
الحكومة .وقال الحريري الخميس بعد لقائه عون إن
«الـهــدف من أي حكومة هو السير مع صندوق النقد
الــدولــي فــي عملية وق ــف االن ـه ـيــار ،لنعيد الـثـقــة لــدى
املجتمع الدولي .والليرة تتدهور كل يوم ،وليس هناك
ما يبرر اقتصاديًا أن تنخفض قيمتها بهذا الحجم،
إنما ما يبرر ذلك هو غياب األفق السياسي».
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مال وأعمال

عمالت

ضرائب بال خدمات في سورية

اختفاء
ّ
«الفكة» اليمنية

عدنان عبد الرزاق

ي ـ ـصـ ــف ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري م ـص ـط ـف ــى
ح ــاق ع ــودة نـظــام ب ـشــار األس ــد لــ«الـتـلــويــح
بالعقوبات» للمتهربني ضريبيًا ،باإلجهاز
ع ـلــى م ــا تـبـقــى م ــن ص ـنــاعــة س ــوري ــة ،مــؤك ـدًا
خ ــال ات ـص ــال م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه ال
يشجع املتهربني أو يدافع عنهم ،ولكن الدولة
التي تطالب بالضرائب من املفترض أن تؤمن
بــامل ـقــابــل ولـ ــو ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن ال ـخ ــدم ــات،
وك ــذل ــك م ـن ــاخ ــا آمـ ـن ــا ل ـل ـع ـمــل وم ـس ـت ـلــزمــات
لــإن ـتــاج .ويـضـيــف املـتـخـصــص فــي صناعة
األقمشة أنه من حق الدولة والخزينة جباية
الضرائب «ولكن من حقنا عليها ،تأمني املواد
األولية ودعم الصادرات».
ب ــدوره ،يكشف صناعي رفــض ذكــر اسمه أن
وزي ــر املــالـيــة كـنــان يــاغــي تـ ّ
ـوعــد الصناعيني
والتجار في مدينة حلب ،في حال لم يسددوا
ما عليهم من استحقاقات ضريبية متراكمة.
ويـ ـ ـق ـ ــول الـ ـصـ ـن ــاع ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد»« :لم نسمع من الوزير سوى الوعود
بانتهاء الحرب وانفراج الوضع االقتصادي،

أزمة نقود معدنية
تعصف باألسواق
تواجه األسواق اليمنية
أزمة نقص في العمالت
المعدنية التي تستخدم
ّ
«فكة» في التعامالت
اليومية للمواطنين،
ما تسبب في حصول
الكثير من المشكالت
صنعاء ـ محمد راجح

ّ
أصبحت «الفكة» عملة نــادرة في
التداوالت واملعامالت اليومية في
مختلف املـنــاطــق اليمنية ،وسط
نـقــص فــي تــوافــر الـنـقــود املـعــدنـيــة بمختلف
فئاتها ،خاصة في عدن وصنعاء ،ما تسبب
فــي تفجير أزم ــة فــي األس ــواق ومـحــال البيع
بالتجزئة وفي وسائل النقل مثل الباصات
العاملة بــن امل ــدن .وتــؤكــد مـصــادر «العربي
الـجــديــد» أنــه لــم يتم صــك أي عملة معدنية
ف ــي الـيـمــن مـنــذ نـحــو عـقــديــن م ــن ال ــزم ــن ،إذ
اختفت فئة الخمسة رياالت ولم يكن متبقيًا
في األســواق سوى فئتي العشرة والعشرين
ً
رياال ،إلى أن بدأت أزمة جديدة تطاول هاتني
الـفـئـتــن .فــي حــن يشير مــراقـبــون إل ــى قيام
بعض ال ــورش بسحب جــزء مــن هــذه العملة
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي ب ـعــض األعـ ـم ــال إلن ـتــاج
الصناعات املعدنية.
وأدى ن ـقــص ال ـع ـم ـلــة امل ـعــدن ـيــة إلـ ــى نـشــوب
خالفات واسعة تصل في بعض األحيان إلى

تحقيق
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ــأخ ــذ املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ل ـع ــام
 2021م ـس ــاح ــة مـ ــن ال ـن ـق ــاش ــات
في الحكومة والبرملان على حد
سواء ،وسط آمال بأن تحقق أرضية إلطالق
مـ ـش ــاري ــع إص ــاحـ ـي ــة وتـ ـنـ ـم ــوي ــة ،ت ـت ــزام ــن
م ــع ت ـمــويــل ب ــرام ــج إع ـ ــادة إع ـم ــار م ــا ّ
دم ــره
ال ـص ــراع خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .ويـقــول
عـضــو الـلـجـنــة املــال ـيــة ف ــي مـجـلــس ال ـنــواب
الليبي ،عبد املنعم بالكور ،في تصريحات
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن م ـق ـتــرح امل ــوازن ــة
العامة املحال من حكومة الوحدة الوطنية
قيمته  96.2مليار دينار ( 21.5مليار دوالر).
ول ـك ــن ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة ت ـط ــال ــب بـتـفــاصـيــل
ح ــول ال ـب ــرام ــج امل ـقــدمــة م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
ح ــول اإلنـ ـف ــاق ف ــي ب ـن ــود املـ ــوازنـ ــة .ويـشـيــر
بــالـكــور إل ــى أن ــه فــي ح ــال تــم الـتــركـيــز على
اإلنـفــاق االستهالكي ســوف تطالب اللجنة
املالية بخفض قيمة املوازنة كثيرًا ،أما إذا
تضمنت األخيرة مشاريع التنمية وإعــادة
اإلع ـ ـمـ ــار ،وت ـح ـس ــن ال ـش ـب ـكــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
م ــع دع ــم م ـشــاريــع ال ـش ـبــاب بــاإلضــافــة إلــى
إطفاء الدين العام ،فسيتم اعتماد املوازنة
بحجمها املقترح من قبل الحكومة.
ويــوضــح عضو اللجنة املــالـيــة أن املــوازنــة
تتوزع على الباب األول؛ الرواتب واألجــور
بقيمة  33.5مـلـيــار دي ـنــار ،وال ـبــاب الثاني
ل ـل ـن ـف ـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ـس ـي ـيــريــة بـقـيـمــة
 12.4مليار ديـنــار ،والـبــاب الثالث املتعلق
بالتنمية بقيمة  23مـلـيــار دي ـنــار ،والـبــاب
الرابع للدعم بقيمة  22مليار دينار والباب
الخامس للطوارئ بقيمة  5مليارات دينار.
وي ـق ــول إن الـعـجــز يـبـلــغ ص ـف ـرًا ل ـهــذا الـعــام
بسبب تحسن اإلي ــرادات النفطية مع سعر
الصرف الجديد  4.48دنانير مقابل الدوالر،
متوقعًا وج ــود فــائــض فــي املــوازنــة العامة
نتيجة تعديل سعر الصرف املوحد.
تورم في الموازنة؟

وتستكمل اللجنة املالية في مجلس النواب
اجتماعاتها في العاصمة الليبية طرابلس،
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اشـتـبــاكــات ب ــاألي ــدي بــن ســائـقــي الـبــاصــات
وم ــركـ ـب ــات ال ـن ـق ــل ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـل ـكــون فـكــة
ً
ف ــي حـ ــال ت ـق ــاض ــوا  250ري ـ ــاال م ــن ال ــراك ــب،
ومواطنني يصرون على الحصول على كامل
املبلغ املتبقي لهم .وتصل أجــرة املواصالت
بني املدن في صنعاء في الباصات الصغيرة
واملـتــوسـطــة والـكـبـيــرة إل ــى  100ري ــال ،وهــي
عملة تكاد هي األخرى تكون منعدمة رغم أن
ما يتم تــداولــه من هــذه الفئة ،خصوصا في
مناطق شمال اليمن ،عبارة عن عملة تالفة لم
تعد صالحة للتداول .فيما تعمد محال البيع
بالتجزئة إلى استخدام الحلويات والنعناع
والـشــوكــاتــه الصغيرة الرخيصة كفكة في
تعامالتها اليومية مع الزبائن.
ويقول هشام النهاري ،مالك متجر تجزئة،
لـ«العربي الجديد» ،إن هناك أزمة كبيرة في
ً
عملية تــداول العملة الورقية فئة  250ريــاال،
والتي تتطلب في كثير من األحيان إعادة 50
ً
ريــاال للزبون الذي يشتري بقيمة  200ريال،
ن ـظــرا الن ـع ــدام لـيــس فـقــط الـفـكــة م ــن العملة
املعدنية بل والعملة الورقية من هذه الفئة.
فيما يــؤكــد محمد قــايــد ،وهــو تــاجــر تجزئة
في عدن ،لـ«العربي الجديد» ،أنه ال يوجد أي
أثــر للعمالت املعدنية فــي العاصمة املؤقتة
لـلـحـكــومــة الـيـمـنـيــة ،ف ــي ح ــن ه ـنــاك تطبيع
تام من قبل املواطنني والزبائن مع هذا األمر

النقص يطاول النقود
الورقية التي تعاني
بغالبيتها من التلف

الواقع وقبول بالخيارات املتبعة في املحال
واألسواق التجارية.
وتعاني اليمن من أزمــة سيولة نقدية حادة
في العملة املحلية ،ال تتوقف فقط عند حدود
الـفـئــات املـعــدنـيــة الـتــي تـكــاد تـكــون منعدمة
فــي مختلف املــدن واملناطق اليمنية ،بــل في
الـعـمـلــة الــورق ـيــة ف ــي مـنــاطــق ش ـمــال الـيـمــن،
بسبب انــدثــار أربــع فئات ورقية من العملة،
إذ لم يعد هناك أي أثر لفئتي  200ريال و50
ً
ريـ ــاال ،وه ــو مــا أث ــر عـلــى الـفـئــة األخ ــرى 250
ً
ريـ ــاال ،أم ــا الـفـئــة الــورقـيــة  100ري ــال فيشهد
مــا يـتــم ت ــداول ــه مــن الـتــالــف مـنـهــا انخفاضًا
تدريجيًا.
الخبير املصرفي عبد الغني السماوي ،مدير
م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات امل ـص ــرف ـي ــة ،ي ــوض ــح ،فــي
حديثه مع «العربي الجديد» ،أنه لم يتم صك
أي عملة معدنية في اليمن منذ إطالق النسخ
الجديدة منها ،وتحديدا في العام  2007الذي
ش ـهــد اس ـت ـح ــداث عـمـلــة ن ـقــديــة مـعــدنـيــة من
ً
فئة  20ري ــاال إلــى جــانــب الـفـئــات الـتــي كانت
مـتــداولــة مــع تغيير شكلها ،خصوصًا لفئة
 10رياالت.
وال يعتبر ذلك السبب الوحيد في تالشيها
واخـتـفــائـهــا مــؤخ ـرًا وف ــق تفسير الـسـمــاوي،
والذي يشير إلى عوامل وأسباب أخرى نظرًا
لفقدان العملة املعدنية قيمتها بشكل كبير،
لذا أصبحت مهملة ولم يعد أحد يحتفظ بها
لضعف قوتها الشرائية.
وتسببت أزمة السيولة الحادة التي تضرب
القطاع املصرفي اليمني في ارتفاع التضخم
إلى مستويات قياسية تتعدى  70في املائة،
إلــى جــانــب ارت ـفــاع كلفة سلة ال ـغــذاء بنسبة
تزيد عن  180في املائة.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـشــدد ال ـس ـمــاوي عـلــى أن

االحتكار يتمدد نحو الدواء في مصر

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

الوقت قد حان للتفكير بالبدائل والخيارات
الـنـقــديــة امل ـتــاحــة ،مـلـمـحــا إل ــى أن ال ـض ــرورة
ت ـق ـت ـض ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ـع ـم ـل ــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،بــاع ـت ـبــارهــا ال ـخ ـيــار األف ـضــل
ملواجهة مختلف األزمات النقدية وانخفاض
السيولة التي يعاني منها اليمن.
ويــؤكــد خ ـبــراء عـلــى أهـمـيــة االت ـج ــاه لـلــريــال
اإللـكـتــرونــي فــي الـيـمــن بـعــد تحييد القطاع
امل ــال ــي وامل ـص ــرف ــي ع ــن الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر في
البالد ،ليس فقط لحل مشكلة السيولة ولكن
كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة
التي يمر بها اليمن ،إذ سيكون لهذه الخطوة

دور كبير فــي معالجة االخ ـتــاالت فــي بيئة
األعمال وتحديثها.
ومعروف عن الريال اإللكتروني أنه عبارة
ع ــن خ ــدم ــة م ــال ـي ــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
النقالة ،إذ تتم العملية بالشراكة مع أكبر
ال ـج ـه ــات امل ـص ــرف ـي ــة وأوسـ ـعـ ـه ــا ان ـت ـش ــارا،
بـحـيــث ي ـكــون ال ـح ـســاب امل ـصــرفــي للعميل
ه ــو ن ـفــس رق ــم هــات ـفــه ال ـج ــوال أو مرتبطًا
به ،لتصبح لديه محفظة مالية إلكترونية
يـتــم اسـتـخــدامـهــا عـبــر املــوبــايــل ف ــي إدارة
عــدد من العمليات ،مثل الشراء والتحويل
وال ـت ـســديــد وال ـش ـحــن واإلي ـ ـ ــداع وال ـس ـحــب.
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نسبة اإلنتاج النفطي في
هــيــكــل الــنــاتــج المحلي
الليبي ،وتساهم صادراته
بما ال يقل عــن  %96من
إجمالي الصادرات ،كما أن
إيراداته تساهم بتمويل ما
يقارب  %90من اإليـــرادات
العامة

تشدد كبير في تحصيل
ّ
الضرائب المتراكمة لتأمين
السيولة

أسواق

تحاول ليبيا الخروج من نفق االقتتال إلى تنظيم إدارتها المالية والنقدية .ويدرس البرلمان موازنة
عام  2021التي أحالتها الحكومة ،وسط تأكيدات على ضرورة تضمينها برامج إصالحية
ومشاريع تعنى بإعادة اإلعمار وتنمية المناطق وتحسين معيشة المواطنين

ملناقشة بنود مشروع املــوازنــة .الهدف هو
دراسـ ــة أوج ــه اإلن ـف ــاق واإليـ ـ ـ ــرادات ،وإب ــداء
امل ــاح ـظ ــات ل ـعــرض ـهــا ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان بعد
االن ـت ـه ــاء م ــن مــراج ـع ـت ـهــا .وت ــؤك ــد م ـصــادر
ّ
«العربي الجديد» أن الجلسة املقبلة ملجلس
الـنــواب ستكون مخصصة العتماد قانون
املوازنة العامة املوحد للدولة لعام .2021
ويعتقد بعض املتخصصني في االقتصاد
أنه من الصعب إعداد ميزانية لسنة 2021
بقيمة  96.2مـلـيــار دي ـنــار ،نـظـرًا ألن عــددًا
ّ
مــن بنود امليزانية يتطلب إنفاقًا مباشرًا
بالنقد األجنبي والذي سيدفع إلى ارتفاع
بنود امليزانية بالدينار الليبي ألن حجم
الـطـلــب عـلــى الـنـقــد األجـنـبــي املـتــرتــب على
اإلن ـفــاق ال ـعــام ،فــي إط ــار املـيــزانـيــة الـعــامــة
للدولة ،يقدر في املتوسط بحوالي  80في
املائة.
ويتخوف املحلل املالي عز الدين عاشور من
انــدفــاع الحكومة فــي اتـجــاه تــورم امليزانية
(نموها غير الطبيعي) بأبوابها الخمسة،
نتيجة لتغيير سعر صرف الدينار الليبي

لكنه لم يقدم أي ّ
تعهد بتمويل الصناعيني».
ويــؤكــد أن مــا قيل عــن تخفيف الضريبة أو
اإلعـفــاء عن السنوات السابقة غير صحيح،
ألن الوزير أكد خالل لقائه صناعيي وتجار
حـلــب عـلــى تـحـصـيــل جـمـيــع ح ـقــوق ال ــدول ــة.
وأكــد بلهجة صارمة على مالحقة املتهربني
ال ــذي ــن ازدادوا ب ـعــد ات ـس ــاع اق ـت ـصــاد ال ـظــل.
ال ب ــل ح ـ ّـم ــل ي ــاغ ــي وزارة امل ـ ــال وامل ــوظ ـف ــن
ً
جــزءًا من املسؤولية ،قائال إن «كــادر الــوزارة
ضعيف ويوجد بعض املوظفني شركاء مع
ّ
الصناعيني والتجار بالتهرب» ،متوعدًا بأن
«أي محاسب يثبت تورطه في هذا املوضوع
سيتم سحب الرخصة مباشرة منه».
ويتفاوت حجم التهرب الضريبي في سورية،

خاصة بعد «الفوضى وإغالق املنشآت» كما
يـقــول مــوظــف مــالـيــة إدل ــب الـســابــق إبــراهـيــم
الـيـتـيــم .ويـشـيــر اليتيم لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إل ــى أن الـتـهــرب الـضــريـبــي يعتبر تاريخيًا
«ش ـ ـ ـطـ ـ ــارة» ألن م ـع ـظ ــم امل ـك ـل ـف ــن ي ـن ـظ ــرون
لنسب الـضــرائــب كــإتــاوة ،ألنـهــم ال يــأخــذون
في املقابل خدمات من الحكومة ،سواء على
صعيد الدعم أو الترويج.
ويرى اليتيم أن اإلصالح الضريبي بسورية
ي ـجــب أن ي ـبــدأ م ــن ال ـق ــوان ــن ،ك ـمــا ال ب ــد من
كفاية موظفي املــالـيــة ،ألن موظفًا يتقاضى
 70ألف ليرة سيكون عرضة للرشى .ويشير
إلى أن التهرب كان قبل عام  2011بنحو 200
مليار لـيــرة ســوريــة ،مشيرًا إلــى أن مالحقة
الـصـنــاعـيــن وال ـت ـجــار فــي ه ــذه الـفـتــرة «هــي
الحل الوحيد أمام نظام األسد لتأمني بعض
السيولة».
لكن رئيس قسم املحاسبة في كلية االقتصاد
بـجــامـعــة دم ـش ــق إب ــراه ـي ــم ع ــدي قـ ـ ّـدر حجم
التهرب الضريبي حاليًا بحدود  2000مليار
ليرة وهــذا الرقم يعادل إلــى حد ما إجمالي
قيم الدعم االجتماعي في موازنة .2021

مقابل العمالت األجنبية ،وأن يتم التحفظ
ف ــي ت ـق ــدي ــرات اإليـ ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة بــالــديـنــار
ال ـل ـي ـبــي ع ـن ــد س ـع ــر صـ ــرف م ـس ـت ـهــدف فــي
املستقبل.
ويـ ـش ــرح ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن تـمــويــل
املـيــزانـيــة يعتمد عـلــى إي ـ ــرادات ال ــدول ــة من
النقد األجنبي بنسبة تزيد عن  95في املائة،

تعويل على موازنة
عام  2021لتحسين
الخدمات العامة
مطالب بدعم الفئات
الهشة وإقرار مشاريع
تنموية مستدامة

األم ــر ال ــذي قــد يـغــري الـحـكــومــة بــاالنــدفــاع
نحو إعداد موازنة بنفقات كبيرة ،مما يفقد
ال ــدول ــة ال ـفــرصــة ف ــي املـسـتـقـبــل لــرفــع قيمة
ال ــدي ـن ــار ال ـل ـي ـبــي ،بـسـبــب حــاجــة الـحـكــومــة
لـتـمــويــل امل ـيــزان ـيــة عـنــد مـسـتــويــات عــالـيــة.
ويضيف أنــه من املمكن أن تتزايد املطالب
بـتـخـفـيــض ق ـي ـمــة ال ــدي ـن ــار مل ـجــاب ـهــة حجم
اإلن ـفــاق الـحـكــومــي فــي املستقبل ،مــا يدفع
نـحــو مـسـتــوى إن ـفــاق قــد تصعب مـجــاراتــه
في املستقبل عندما يتم رفع قيمة الدينار
الليبي.
تأثير على الدينار

ف ـي ـم ــا ي ـ ــرى املـ ـحـ ـل ــل االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي مـحـمــد
الـشـحــاتــي أن قـيــام مـصــرف ليبيا املــركــزي
بتخفيض قيمة الدينار مطلع العام الحالي
يعود إلى أسباب متعددة ،منها أن تخفيض
اإلنفاق الحكومي ال يبدو أنه سيكون خيارًا
مطروحًا في املدى املنظور ،ما عزز االتجاه
إلى تقليص سعر الصرف.
ويــؤكــد الـشـحــاتــي ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن

نقص النقود
المعدنية يسبب
مشكالت للتجار
والزبائن (محمد
حمود)Getty /

وترفض سلطات الحوثيني ،التي تسيطر
على غالبية املحافظات الشمالية ،العملة
الورقية الجديدة املطبوعة واملـتــداولــة في
مناطق نفوذ الحكومة اليمنية .ومنذ بداية
الـحــرب الــدائــرة فــي الـيـمــن ،تــم إف ــراغ البنك
امل ــرك ــزي الـيـمـنــي م ــن االح ـت ـيــاطــي الـنـقــدي
األج ـن ـبــي امل ـق ــدر بـنـحــو  5م ـل ـيــارات دوالر،
وأكـ ـث ــر م ــن تــري ـل ـيــون ون ـص ــف م ــن الـعـمـلــة
الوطنية ،األمــر الــذي هز السوق املصرفية
الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي ش ـح ــا ك ـب ـي ـرًا فـ ــي ال ـس ـيــولــة
ال ـن ـق ــدي ــة وانـ ـتـ ـش ــار ع ـم ـلــة ق ــدي ـم ــة مـكــدســة
وتالفة في مناطق سيطرة الحوثيني.

اإليرادات النفطية مع تعديل سعر الصرف
ت ـص ــل إلـ ــى  108مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـن ــار مل ــوازن ــة
 ،2021ب ـم ـعــدل إن ـت ــاج  1.2م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميًا وسعر متوسط  55دوالرًا للبرميل.
ويـطــالــب ب ـض ــرورة تـقـسـيــم ب ـنــود املــوازنــة
امل ـق ـب ـلــة ع ـل ــى م ـخ ـص ـصــات ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـتــي
كــانــت ضـعـيـفــة خ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
واالدخ ـ ـ ـ ــار ل ــأجـ ـي ــال الـ ـق ــادم ــة وم ــواج ـه ــة
جائحة كورونا.
بينما ي ـت ـفــاءل ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي وئــام
امل ـص ــرات ــي ب ــإع ــداد م ــوازن ــة ل ـل ـصــرف على
مشاريع التنمية وإعادة األعمار ،بعد عشر
سنوات من الحرب واالقتتال.
وفي سياق متصل ،أكدت بعثة األمم املتحدة
للدعم في ليبيا أن توحيد املوازنة الوطنية
وتــرش ـيــدهــا ي ـع ـت ـبــران أمـ ـ ـرًا ب ــال ــغ األهـمـيـ ًـة
إلرس ــاء ترتيبات اقتصادية أكـثــر ديمومة
وأك ـثــر إنـصــافــا ،وه ــو مــا يلبي احتياجات
كافة الليبيني ،بما في ذلك تحسني الخدمات
األساسية ،ويلبي الحاجة امللحة إلصالح
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة امل ـت ــده ــورة ف ــي ال ـب ــاد ،ال
ّسيما شبكة الكهرباء.
تحسين معيشة المواطنين

ويدعو الخبير املصرفي محمد أبوسنينة
إل ــى ضـ ــرورة ال ـبــدء بـتـطــويــر استراتيجية
وط ـن ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة الن ـت ـشــال
الفئات الهشة فــي املجتمع مــن حالة الفقر
والعوز ،والحيلولة دون تدهور أوضاعها
املعيشية وتمكينها مــن الـخــدمــات العامة
الـتــي يكفلها املـجـتـمــع (الـتـعـلـيــم والصحة
والرعاية االجتماعية) وحمايتها من اآلثار
السلبية املصاحبة للبطالة.
ويقول في تصريحات لـ«العربي الجديد»
ّ
إن األول ـ ــوي ـ ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة ي ـج ــب أن ت ـكــون
املحافظة على الطبقة الوسطى في املجتمع،
وأن تكون السياسات املتبعة جزءًا ال يتجزأ
من خطة الدولة وبرامجها لتحقيق التنمية
املستدامة.
وكانت مجلة «اإليكونوميست» البريطانية
قــد توقعت أن تصبح ليبيا مــن بــن الــدول
العشر األسرع نموًا في العالم في عام ،2021
بنسبة نمو في الناتج املحلي اإلجمالي قد
يصل إلــى  20.9فــي املــائــة بدعم مــن تعافي
إنتاج النفط والغاز.
ومع تعديل سعر الصرف الجديد للدينار
الليبي ،يعني أن الدوالر الواحد املتأتي من
إيـ ــرادات الـنـفــط ي ـســاوي  4.48دنــانـيــر ،فــإن
مــوارد امليزانية املتأتية من إي ــرادات النفط
س ــوف تـ ــزداد بـنـسـبــة  220ف ــي امل ــائ ــة .وفــي

ّ
عــام  ،2020أث ــر انـخـفــاض ص ــادرات النفط
وسـ ـع ــره ال ـع ــامل ــي ع ـل ــى م ـك ــون ــات ع ــائ ــدات
ليبيا ،وانكمش نمو الناتج املحلي 19.4
فـ ــي امل ـ ــائ ـ ــة ،ون ـت ـي ـج ــة ل ــذل ــك ارت ـ ـفـ ــع عـجــز
املوازنة من إجمالي الناتج املحلي ،وسط
معلومات عن انخفاض االحتياطيات من
 86.2م ـل ـيــار دوالر ف ــي ن ـهــايــة  2019إلــى
 81مليار دوالر فــي عــام  ،2020وتوقعات
بــأن يستمر الـتــراجــع إلــى  77مليار دوالر
نهاية عام  ،2022وفقًا لتقديرات صندوق
النقد والبنك الدوليني .وتعتمد ليبيا على
الـقـطــاع النفطي اعـتـمــادًا كليًا فــي تسيير
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،مــا يجعله مــرهــونــا
لألسواق الدولية.
تطوير
إمدادات
الكهرباء
لح
مطلب مُ ّ
(محمود
تركية/
فرانس برس)

أكد السكرتير العام لشعبة الصيدليات في
االت ـح ــاد ال ـعــام لـلـغــرف الـتـجــاريــة املـصــريــة
الــدكـتــور حــاتــم ال ـبــدوي ،أن شــركــة «فيزيتا
للرعاية الصحية» ،تخالف قــانــون مزاولة
مهنة الصيدلة رقــم  127لسنة  ،1955ببيع
األدويـ ـ ـ ــة ع ــن ط ــري ــق « اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت» ،إذ إن ــه
حــدد نـقــاط البيع داخ ــل الصيدليات فقط.
وحـ ــذر ف ــي ت ـصــري ـحــات خــاصــة ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» من استحواذالشركة على عشرات
الصيدليات ،وهــي نــزعــة احـتـكــاريــة ،تــؤدي
إلى سيطرة الكبار على سوق األدوية وهو
ما يضر باملريضوالصيدلي ً
معا.
ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بشكاوى ضد
ال ـشــركــة إل ــىج ـهــاز املـنــافـســة وامل ـمــارســات
االحتكارية ،وكذلك جهاز حماية املستهلك،
بــاإلضــافــة لتضامنها مــع الـنـقــابــة الـعــامــة
لـلـصـيــادلــةفــي اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة التي
اتخذتها ضد الشركة املذكورة.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أوض ــح م ـصــدر م ـســؤول في
ن ـقــابــة ص ـي ــادل ــة امل ـن ـي ــا ،أن تـطـبـيـقــات بيع
األدويـ ـ ـ ــة ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت م ــن خ ـ ــال خــدمــة
ال ـت ــوص ـي ــل «دل ـ ـي ـ ـفـ ــري»،م ـخ ــال ـف ــة ل ـق ــان ــون
مــزاولــة املـهـنــة ،إذ تفتقد الـتـعــامــل املباشر

الصيادلة يرفضون بيع األدوية إلكترونيًا
(خالد الدسوقي /فرانس برس)

بني املريض أو من ينوب عنه معالصيدلي
الـ ـ ــذي م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـ ـق ــدم اإلرشـ ـ ـ ــادات
والتحذيرات الدوائية.
وطالب وزارة الصحة بممارسة ضغوطها
ل ــوق ــف ع ـم ــل م ـث ــل ه ـ ــذهال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـتــي
خــرجــت عــن الـسـيـطــرة ،مــع دع ــم اإلجـ ــراءات
الـقــانــونـيــة الـتــي اتـخــذتـهــا الـنـقــابــة الـعــامــة،
خاصة وأن هذه التطبيقات هدفها تجاري
بحت ،وال تعنيها مصلحة املريض.
وكــانــت الـنـقــابــة الـعــامــة للصيادلة تقدمت
ب ـبــاغ لـلـنــائــب ال ـع ــام ،ض ــدتـطـبـيــق شــركــة

«فيزيتا» ،اتهمت فيه الشركة باالتجار في
األدوية وبيعها للجمهورعن طريق تطبيق
إلكتروني ،باإلضافة لتدشني الشركة حملة
إعالنية على الـقـنــوات الفضائية ووسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي وال ـ ـطـ ــرق ال ـع ــام ــة،
ل ــإع ــان ع ــن ال ـت ـط ـب ـيــق ،م ــا ي ـع ــد مـخــالـفــا
للقانون.
ومن جانبها ،نفت شركة «فيزيتا للرعاية
الـصـحـيــة» الـتـهــم املـنـســوبــة إل ـي ـهــا ،مــؤكــدة
أنـ ـه ــا تـ ـق ــدم خـ ــدمـ ــات إدارة ال ـص ـي ــدل ـي ــات
م ــن خ ــال شــركــة «فـيــزيـتــا إيكــوم ـيــرس»،
ال ـصــادرة طبقا للسجل الـتـجــاري الخاص
بـهـيـئــة االس ـت ـث ـم ــار ،ف ــي ن ـط ــاق محافظتي
القاهرة والجيزة.
وأوضـحــت في بيان أن جميع صيدلياتها
مرخصة من وزارة الصحة وتخضع إلدارة
التفتيش الـخــاصــة بــالـصـيــدلـيــات ،وتلتزم
ب ـ ـصـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ــدواء تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف ص ـيــدلــي
مرخص بمزاولة املهنة.
وكــانــت مـقــاطـعــة أع ـضــاء نـقــابــة الـصـيــادلــة
ملـنـتـجــات شــركــة اب ــن سـيـنــا خ ــالالـشـهــور
القليلة املاضية ،نجحت في تخلي الشركة
عن صفقة االستحواذ على شركة «عالجي
ت ــك» املــال ـكــة لـتـطـبـيــق «ع ــاج ــي» لتوصيل
األدوية عبر اإلنترنت.

مخالفات الموازنات السابقة
تــرتـبــط تـحــديــات مــوازنــة  2021بتوسيع االق ـت ـصــاد وتـحـســن جــودة
الخدمات ،إال أن مصادر «العربي الجديد» تشدد على أهمية املراقبة
لتطاول كافة النفقات وتحصر كامل اإلي ــرادات لتوظيفها فــي خدمة
النهوض االقـتـصــادي .وتـعــود املـصــادر إلــى آخــر تقرير نـشــره ديــوان
املحاسبة،عن اإلنفاق العام .وخــال رصــده جملة من املخالفات ،أشار
التقرير إلى تضخم الكادر الوظيفي للدولة بنحو  259ألف موظف.
وتـحــدث التقرير عــن انـحــراف فــي «التحصيل والـتـقــديــر» ،فــي املــوازنــة
بنسبة  59في املائة .وشــرح أنــه على الرغم من تسييل البنك املركزي

للحكومة املوازية 11 ،مليار دينار ،إال أن الحساب الختامي أظهر عجزا
لــدى الحكومة .وفــي الـطــرف الـثــانــي أكــد التقرير أن املجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق أصدر قرارات استثنائية ،خالل العام  ،2019بشأن عدد
من الترتيبات املالية لسد العجز مما تبقى من إيــرادات النقد األجنبي
لسنة  ،2018تخللها العديد من املخالفات.
وفي فبراير /شباط املاضي ،أعلنت وزارة املالية في حكومة الوفاق عن
اعتماد اللجنة الفنية املشتركة ،املؤلفة من مسؤولني ماليني من الحكومة
الشرعية والحكومة املوازية ،شرقي البالد ،للميزانية العامة املوحدة.

