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الكويت نحو وقف امتيازات الموظفين
الكويت ـ أحمد الزعبي

قـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،املـ ـض ــي ق ــدم ــا فــي
خطة لوقف جميع االمتيازات ووسائل الترفيه
للمسؤولني والقيادات في جميع وزارات الدولة،
فــي إطــار ترشيد اإلنـفــاق والتخفيف مــن وطــأة الصعوبات
املالية التي تواجهها الدولة.
وأش ــارت وثيقة صــادرة عن إدارة االقتصاد الكلي التابعة
ملجلس ال ـ ــوزراء ،اطـلـعــت عليها «الـعــربــي الـجــديــد» إل ــى أن
ال ـخ ـطــة ت ـس ـت ـهــدف خ ـفــض م ـص ــروف ــات تـ ـن ــدرج ت ـحــت بند
االمتيازات التي يحصل عليها كبار املسؤولني وأسرهم.
وب ـح ـســب الــوث ـي ـقــة ،ف ــإن إج ـمــالــي امل ـص ــروف ــات املـخـصـصــة
للترفيه تقدر بنحو  760مليون دوالر سنويا ،حيث تتضمن
تلك املصروفات السفر عبر الطائرات الحكومية في املهمات
الخاصة واالمتيازات األخرى التي يحصل عليها املسؤولون
وأسرهم .وأكد مصدر حكومي لـ «العربي الجديد» أن خطة
تقليص اإلنفاق واالستغناء عن البنود غير الضرورية لن
تكون مؤقتة ،وإنما سيتم العمل بها بشكل دائم ،مشيرا إلى
أن املـصــروفــات املخصصة لوسائل الترفيه أو االمـتـيــازات

ل ـل ـم ـســؤولــن ،ت ــراج ـع ــت بـ ـص ــورة ك ـب ـيــرة خـ ــال عـ ــام 2020
والــربــع األول من العام الـجــاري ،بسبب انخفاض الرحالت
الجوية واملهمات الخاصة واملؤتمرات وغيرها من األمــور
ال ــذي تستنزف امل ــوارد املالية لـلــدولــة .ووف ــق مــوازنــة العام
املالي الجاري الــذي بــدا في األول من إبريل /نيسان ،تقدر
املصروفات بنحو  76مليار دوالر ،بعجز متوقع يصل إلى
 40مليار دوالر .وقــال الخبير االقتصادي الكويتي ،مروان
س ــام ــة ،لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ي ـجــب أن تـعـيــد الـحـكــومــة
النظر في العديد من بنود املوازنة لتقليص العجز ،فهناك
مصروفات استفزازية وينبغي وقفها بشكل تام».
وأض ــاف ســامــة ،أن هناك امتعاضا شعبيا بسبب حديث
الحكومة عن فرض الضرائب في ظل الظروف االستثنائية
التي تعيشها الكويت على خلفية تداعيات جائحة كورونا
التي أثرت بشكل ملحوظ على حياة املواطنني.
وتابع أنه من دون تبني خطة إصالح اقتصادي ،لن يكون
ه ـن ــاك ت ـع ــاف اق ـت ـص ــادي ،م ـش ـيــرا إلـ ــى ضـ ـ ــرورة وضـ ــع حد
لـلـهــدر املــالــي فــي املــؤسـســات الحكومية وتــرشـيــد اإلن ـفــاق،
ووقــف التعيينات العشوائية فــي وزارات وهيئات الــدولــة.
مــن جانبه ،قــال عبد العزيز املزيني ،مدير وحــدة األبحاث

فــي املــركــز ال ــدول ــي لــاس ـت ـشــارات االق ـت ـصــاديــة فــي الـكــويــت
(مستقل) إن الحكومة تعاني أزمة مالية ينبغي مواجهتها
بقرارات حازمة ،مشيرا إلى أن وقف االمتيازات التي يحصل
عليها كـبــار املوظفني أمــر جـيــد ،ولـكــن يجب أن يتبع األمــر
العديد من اإلجراءات خالل املرحلة املقبلة.
وأوضح املزيني خالل اتصال هاتفي مع «العربي الجديد»:
«ي ـن ـب ـغــي ال ـق ـض ــاء ع ـلــى جـمـيــع م ـظــاهــر ال ـت ــرف ف ــي األزمـ ــة
الحالية ،وتبني خطة إصالحية مدروسة ،وإيضاح الصورة
للرأي العام الكويتي ،حيث إن هناك من يصور للشعب أن
خطة إصالح االقتصاد عبارة عن فرض ضرائب فقط».
وأض ـ ـ ــاف »:م ــن امل ـه ــم تــأج ـيــل امل ـش ــروع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة غير
الضرورية ،وإعادة النظر في التعيني العشوائية ومكافحة
الفساد ،الذي يستنزف املال العام والعمل على تنويع مصادر
ال ــدخ ــل» .وبـحـســب بـيــانــات وزارة املــال ـيــة ،تـمـثــل اإليـ ــرادات
النفطية أكثر من  %90من الناتج املحلي للدولة .وفي وقت
سابق ،حــذر وزيــر املالية خليفة حـمــادة ،من استمرار أزمة
شح السيولة التي تنذر بمخاطر عدم قــدرة الحكومة على
سداد أجور العاملني في املؤسسات الحكومية خالل األشهر
الثالثة املقبلة.

فولكس
فاغن حصرية
للصين

ك ـش ـفــت ش ــرك ــة فــولـكــس
فاغن ،النقاب عن سيارة
دفـ ــع رب ــاع ــي كـهــربــائـيــة
ص ـن ـع ــت خ ـص ـي ـصــا مــن
أج ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــن ،وذلـ ـ ـ ــك
ق ـ ـبـ ــل اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـع ــرض
ش ـن ـغ ـه ــاي لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات،
أمـ ـ ـ ـ ــس اإلثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــن ،وه ـ ــو
أك ـ ـبـ ــر ح ـ ـ ــدث ت ـس ــوي ـق ــي
فــي الصناعة خــال عام
طـ ـ ـغ ـ ــت ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ج ــائـ ـح ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــروس ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا.
ويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ص ـ ــانـ ـ ـع ـ ــو
ال ـس ـي ــارات إل ــى ال ـصــن،
أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر أس ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم م ــن
ح ـي ــث ح ـج ــم امل ـب ـي ـعــات،
وأول اق ـت ـصــاد رئـيـســي
يـ ـتـ ـع ــاف ــى مـ ـ ــن الـ ـ ــوبـ ـ ــاء،
إلحـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــات
وال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى خـســائــر
بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات.
وخـطـطــت شــركـتــا فــورد
ونـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وع ـ ـ ــام ـ ـ ــات
تجارية أخرى ،ألول مرة
لتصنيع طرازات جديدة
ل ـل ـص ــن خ ـص ـي ـص ــا فــي
امل ـع ــرض ،والـ ــذي افتتح
تـحــت ضــوابــط ملكافحة
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروس .وق ـ ـ ـفـ ـ ــزت
مبيعات الربع األول من
سـيــارات الــدفــع الرباعي
وسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـس ـ ـيـ ــدان
وال ـشــاح ـنــات الـصـغـيــرة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــن بـ ـنـ ـسـ ـب ــة
 %75.6مـ ـق ــارن ــة ب ـع ــام
 ،2020وفـ ـ ــق مـ ــا نـقـلــت
وكالة أسوشييتد برس،
ع ــن ال ــرابـ ـط ــة الـصـيـنـيــة
ملصنعي السيارات.
(فرانس برس)

لقطات

ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية ،عن ارتفاع مؤشرات
الفقر لتصل إلى ما بين  %26و ،%27وذلك بعد رفع سعر
صرف الدوالر أمام الدينار العراقي ،ما تسبب في زيادة
األسعار وارتفاع معدل التضخم.
وقال عبد الزهرة الهنداوي ،المتحدث باسم الوزارة،
خالل اجتماع وزاري ،أمس االثنين ،وفق وكالة األنباء
العراقيةّ ،
إن الوزارة انتهت من إعداد خطة للتعافي
االقتصادي ،موضحا ّ
أن هذه الخطة سيكون عمرها
سنتين من  2021إلى  2023وتعمل على  3مسارات ،األول
االقتصادي ،يتضمن تحسين مستوى االقتصاد دعـم
القطاع الخاص ،والثاني االجتماعي يتضمن دعـم
مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة

النازحين ،والثالث مكاني ويهدف إلى معالجة الفجوات
التنموية الموجودة في المحافظات.
نشاط عقاري في األردن
كشفت دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية في األردن،
عن ارتفاع إجمالي عدد رخص األبنية الصادرة في
المملكة خالل الشهرين األولين من العام الحالي على
أساس سنوي ،بنسبة  ،%38.1لتبلغ  3385رخصة ،مقارنة
مع  1763رخصة خالل نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الدائرة في تقرير لها ،أمس ،إلى ارتفاع مساحة
األبنية المرخصة لألغراض السكنية ،بنسبة  ،%37.6بينما
انخفضت مساحة األبنية المرخصة لألغراض غير السكنية
في الشهرين األولين من العام الحالي ،بنسبة .%15.9

وشكلت مساحة األبنية المرخصة لألغراض السكنية في
الشهرين األولين من العام الحالي ،ما نسبته  ،%87.7من
إجمالي مساحة األبنية المرخصة ،في حين شكلت غير
السكنية .%12.3
ارتفاع الودائع في كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا
الجنوبية ،ارتفاع ودائع األجانب بالعمالت األجنبية في
البنوك بالدولة للشهر الثاني على التوالي في مارس /آذار
الماضي ،لتصل إلى  92.7مليار دوالر ،بزيادة  2.67مليار
دوالر عن فبراير /شباط الماضي .وقال البنك ،وفق وكالة
«يونهاب» أمسّ ،
إن الشركات األجنبية استثمرت المزيد من
الدوالرات في الودائع المصرفية وسط تحسن الصادرات.

الحالل والحرام...
جديد معارك
بيتكوين
مصطفى عبد السالم

يبدو ّأن الجدل املحتدم حول
العمالت الرقمية ،لن ينتهي
قريبًا ،ولم يعد كذلك قاصرًا على
الخالف حول مخاطرها الشديدة
وحاضرها املتذبذب ومستقبلها
الغامض ،بل امتد إلى نقاش آخر
حول مدى جواز االستثمار في
هذه العمالت من الناحية الشرعية؟
ومع اإلقبال الشديد على التعامل
بالعمالت الرقمية عقب القفزات
التي شهدتها أسعارها تم طرح
يجر
عشرات األسئلة التي لم ِ
حسمها بعد ،منها :هل تلك
العمالت آمنة لالستثمار ،أم تحمل
درجة عالية من املخاطر ،وهل
هي عمالت املستقبل التي تقضي
على النقود الورقية ،أم مجرد
فقاعة مالية ستنفجر قريبًا في
وجه الجميع؟ ومتى تعترف بها
البنوك املركزية مع تجاوز قيمتها
السوقية تريليون دوالر وإقبال
مؤسسات كبرى على االستثمار
فيها ،وما مخاطر العمالت
املشفرة على البنوك التجارية
والشركات املصدرة لبطاقات الدفع
اإللكتروني؟
وإذا كان كبار رجال األعمال مثل
إيلون ماسك ،يستثمر  1.5مليار
دوالر في العمالت الرقمية ،فلماذا
يحذر منها مليارديرات آخرون
من أباطرة وول ستريت؟ وإذا كان
االستثمار في هذه العمالت تكتنفه
مخاطر عالية ،وترفض البنوك
املركزية السماح باالستثمار
فيهاَ ،لم قرار بنك إنكلترا املركزي
تشكيل لجنة لتطوير عملة
رقمية جديدة؟ وملاذا اتخاد البنك
املركزي األميركي خطوة مماثلة؟
وملاذا وصف البنك املركزي
ّ
الصيني بيتكوين أمس ،أنها بديل
استثماري؟
أضف إلى هذه األسئلة أسئلة
أخرى تم طرحها داخل املنطقة
العربية كانت لها خصوصية في
ما يتعلق بالعمالت الرقمية ،فقد
حظيت األسئلة املتعلقة بموقف
األديان السماوية من التعامل بهذه
العمالت بجزء مهم من االسئلة،
وهو ما دفع مؤسسات مسؤولة
عن الفتوى في عدد من الدول
بإصدار فتاوى تحرم التعامل
في هذه العمالت ألسباب عدة،
منها مثال ما قاله عضو هيئة
كبار العلماء في السعودية ،عبد
الله املنيع ،قبل أيام من ّأن التعامل
بالعمالت الرقمية ،يعتبر ّ
محرمًا،
ً
قائال ّإن تلك العمالت ال تملك
ّ
«الثمنية» ،وتعتبر من أكل
معنى
أموال الناس بالباطل ،وهي أشبه
بـ«صالة قمار».
وسبقت الفتوى فتوى أخرى
صادرة عن دار اإلفتاء املصرية،
خلصت إلى ّأن «تداول هذه
العمالت والتعامل من خاللها
بالبيع والشراء واإلجارة وغيرها
حرام شرعًا؛ كما صدرت فتاوى
مماثلة في عدد من الدول ،لكن
يظل الوقت مبكرًا للحكم على
العمالت الرقمية من الناحية
الشرعية ،واجتهادات بعض
العلماء ومؤسسات الفتوى الحالية
ً
قد يتم إعادة النظر فيها مستقبال
في حال اعتراف البنوك املركزية
بهذه العمالت.

الخطوط الجزائرية تطلب قرضًا حكوميًا إلنقاذها من اإلفالس
الجزائر ـ حمزة كحال

ك ـشــف م ـس ــؤول ف ــي مـجـلــس إدارة ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
ّ
الجزائرية ،أن الشركة بصدد االقتراض من الحكومة،
إلنقاذها من تداعيات اإلغالق الذي تسببت به جائحة
كــورونــا ،إذ تكبدت خسائر كبيرة منذ م ــارس /آذار
 .2020وتــواجــه الخطوط الـجــزائــريــة مــأزقــا فــي تدبير
أجور موظفيها لشهري مايو /أيار ويونيو /حزيران
امل ـق ـب ـلــن ،وف ــق املـ ـس ــؤول الـ ــذي ت ـح ــدث إل ــى «ال ـعــربــي
ّ
الـجــديــد» مشيرًا إلــى أن مجلس اإلدارة سيبحث في
اجتماع مقرر في  7مايو /أيار املقبل طلب القرض من

ّ
الحكومة .وأوضح أن «القرض مقدر بـ  120مليار دينار
( 910مــايــن دوالر) يــوجــه جــزء منه لتغطية نفقات
الشركة ورواتب قرابة  10آالف موظف ،وجزء لتسديد
ديون الشركة ،وجزء ثالث لالستثمار الخارجي».
وكانت إدارة الشركة ،قد قدرت الخسائر املالية الناجمة
ع ــن ت ــوق ــف رح ــات ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة بسبب
جائحة كــورونــا ،بنحو  40مليار ديـنــار ( 320مليون
ّ
دوالر) لكل  3أشهر ،ما يجعل إجمالي خسائرها منذ
بداية الجائحة أكثر من  1.2مليار دوالر ،وفق مصدر
ن ـقــابــي داخـ ــل ال ـش ــرك ــة .م ــن جــان ـب ـهــا ،اق ـتــرحــت نـقــابــة
عمال الخطوط الجزائرية ،على مجلس اإلدارة «وضع

ّ
الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة ،وإحالة كل من
بلغ  56عامًا إلى التقاعد ،وكذلك التفاوض مجددًا من
أجل إعادة طرح ملف التقاعد املبكر».
وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على  %95من
حركة املالحة الجوية الداخلية ّ.ومنذ سنوات ،تعاني
الشركة من متاعب مالية ،رغم أنها استفادت من إعادة
جــدولــة ديــونـهــا ل ــدى الـبـنــوك ال ـجــزائــريــة م ــرات عــدة،
ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام  ،2013إذ
جرى تمديد آجال التسديد حتى .2021
وت ـس ـي ــر أوض ـ ــاع ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــزائ ــري ــة ن ـح ــو امل ــزي ــد
م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد ،ب ـس ـبــب ت ــواص ــل ع ـجــزهــا ع ــن تـحـقـيــق
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األرب ــاح ،رغــم ارتـفــاع أسـعــار خدماتها ،مــا بــات يــؤرق
الـجــزائــريــن ،فــي وقــت تــم فيه إقـحــام الشركة فــي قلب
صراع سياسي ،بني شق يطالب باإلبقاء عليها تحت
ّ
سيطرة الحكومة ،وآخــر يرى أن بيع حصة منها هو
ّ
الحل األمثل إلنقاذها ،ما جعلها حبيسة العجز املالي،
ُ
بل مهددة باإلفالس .ويجمع املتابعون مللف الخطوط
ّ
ّ
الـجــزائــريــة ،عـلــى أن مـشــاكــل الـشــركــة العمومية كلها
ّ
ب ــدأت مــن التوظيف الـعـشــوائــي ،ال ــذي جعلها تسجل
«تـخـمــة فــي ال ـع ـمــال» وذل ــك تـحــت ضـغــط شخصيات
بــارزة في الدولة ،تلعب دور الوساطة حينًا وتضغط
أحيانًا ،لتوظيف مقربني منها.
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عمالت

أسواق

تونس :الركود يطاول
متاجر األثرياء
امتدت اإلغالقات
وموجات الركود في
األسواق التونسية لتصل
إلى متاجر األثرياء ،التي
تكبّدت خسائر كبيرة
بسبب تداعيات الجائحة
الصحية
تونس ـ إيمان الحامدي

فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـب ـح ـي ــرة ،أح ـ ــد أه ــم
األح ـي ــاء ال ـت ـجــاريــة ف ــي الـعــاصـمــة
تــونــس ،يـخـ ّـيــم الــركــود عـلــى أغلب
املـحــال الـتـجــاريــة ،إذ تـبــدو الحركة التجارية
بـطـيـئــة ،فـيـمــا يــاحــظ ال ــزائ ــر زيـ ــادة فــي عــدد
املتاجر املغلقة ،بعد أزمة كورونا التي ضربت
ال ـت ـج ــارة ه ـن ــاك ف ــي مـقـتــل بـحـســب ش ـه ــادات
جـمـعـتـهــا «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» م ــن أص ـح ــاب
املـتــاجــر والـبــاعــة ه ـنــاك .تـقــول منية ع ،وهــي
مـســؤولــة تـجــاريــة فــي محل متخصص ببيع
ّ
مــاركــة عــاملـيــة لـحـقــائــب نـســائـيــة إن «الـحــركــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ف ـ ــي حـ ــالـ ــة «م ـ ــوت
ّ
إكلينيكي» فجل املحال التي ما زالــت تقاوم،
تدفع رسوم اإليجار والكهرباء ورواتب الباعة
ّ
بــالـكــاد» ،مــؤكــدة أن دورة التقشف أصبحت
شاملة في البالد ،بل طاولت ّاألثرياء أيضًا.
ّ
تضيف املسؤولة التجارية أنها تحاول بكل
ال ـط ــرق تـنـشـيــط امل ـب ـي ـعــات ،ب ــل بــاتــت تتصل
ب ـع ـم ــائ ـه ــا عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف ع ـ ــارض ـ ــة عـلـيـهــم
ّ
تـخـفـيـضــات وت ـس ـه ـيــات ف ــي ال ــدف ــع ،غ ـيــر أن
اإلجابة غالبًا ما تأتي سلبية بالقول «ليس
ّ
وق ـت ــه ،أال تــريــن ال ـ ـظـ ــروف؟» ،مـشـيــرة إل ــى أن
العزوف عن الشراء يسيطر على املشهد العام.
ّ
وت ــؤك ــد امل ـت ـحــدثــة أن أغ ـل ــب م ـح ــال امل ــارك ـ ّـات
العاملية أقفلت بصفة مؤقتة أو نهائية تجنبًا
ّ
ملراكمة الخسائر الفتة إلى أن أكثر من  50في
املائة من الصكوك البنكية التي تسلمتها من
عمالئها منذ بدء الجائحة لم تستخلص.
تـشـيــر ب ـيــدهــا إل ــى امل ـح ــال املـ ـج ــاورة املـقـفـلــة،
ّ
مؤكدة أن عددًا من أصحاب املحال ومؤجريها
ي ــواجـ ـه ــون ال ـق ـض ــاء ب ـس ـبــب دي ــون ـه ــم وع ــدم
القدرة على خالص املزودين والقروض.
ّ
وي ـج ـمــع ت ـج ــار تــون ـس ـيــون ع ـلــى أن ال ــرك ــود
ّ
يطاول كل أصناف السلع بما في ذلك املوجهة
منها لألثرياء نتيجة صعوبات عامة تسيطر

ع ـلــى امل ـش ـهــد االقـ ـتـ ـص ــادي وت ــراج ــع امل ـق ــدرة
الشرائية للمواطنني وفـقــدان الــدخــول .ومنذ
بــدء الجائحة الصحية تتصاعد فــي تونس
تصفية األعمال في محال تجارية وخدماتية
ت ــأث ــرت م ــن امل ــوج ــة األول ـ ــى ل ــإغ ــاق الـشــامــل
وق ـ ـ ـ ــرارات اإلغ ـ ـ ــاق ال ـج ــزئ ــي ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
السلطات في فترات مختلفة لكبح الفيروس.
وت ـك ـشــف ب ـي ــان ــات رس ـم ـيــة ل ـ ـ ــوزارة ال ـش ــؤون
ّ
االجتماعية أن عــدد املــؤسـســات الـتــي تواجه
صعوبات اقتصادية زاد بنسبة  233في املائة
مقارنة ،بسنة 2019 ،فيما تطور عدد العمال
املتضررين من اإلغالق بمعدل  157باملائة.
وف ــي امل ـقــابــل ،لــم تـكـشــف الـحـكــومــة عــن حجم
األعـ ـم ــال امل ـص ـف ــاة ف ــي ال ـق ـطــاعــات ال ـت ـجــاريــة
والخدماتية بسبب جائحة كورونا.
ّ
لـكــن الخبير املــالــي ووزي ــر الـتـجــارة السابق،
م ـح ـســن ح ـس ــن ،ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
ّ
إن مشهد اإلغ ــاق ال ـتــام أو الــوقـتــي للمحال
ّ
التجارية والخدماتية يؤكد تضرر كل فئات
املـجـتـمــع ب ـمــا ف ــي ذل ــك األث ــري ــاء ،م ـش ـي ـرًا إلــى
ّ
أن مـصــالــح الـجـبــايــة تـسـ ّـجــل يــومـيــا عـشــرات
الطلبات لتصفية األعمال وتعليق تراخيص
استغالل محال تجارية وخدماتية.
ّ
ووف ــق حـســن ف ــإن األث ــري ــاء بــدورهــم تـضــررت
ّ
أعمالهم وأصبحوا أقــل استهالكًا لكل املــواد
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كــشــفــت بــيــانــات رســمــيــة
للبنك الــمــركــزي التونسي
تسجيل تباطؤ في معدل
منح الــقــروض فــي يناير/
كانون الثاني ( 2021على
أســاس سنوي) ،ليقف عند
 5.7بــالــمــائــة ،مقابل 6.8
بالمائة في ديسمبر/كانون
األول .2020

ً
الكمالية ،فضال عــن توجيه مداخيلهم نحو
االدخ ـ ـ ــار م ــدف ــوع ــن ب ــال ـخ ــوف م ــن املـسـتـقـبــل
وغموض املشهد االقتصادي والسياسي في
ّ
ّ
البالد .ويوضح أن تقليص اإلنفاق شمل كل
طبقات املجتمع ،بما في ذلك أصحاب الدخول
امل ــرت ـف ـع ــة واألع ـ ـمـ ــال الـ ـح ــرة ال ــذي ــن ت ـض ــررت
أعمالهم من فترات اإلغالق املتتالية.
ّ
ي ـض ـيــف وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة ال ـس ــاب ــق أن ضعف
وتـ ـب ــاط ــؤ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ــرافـ ـق ــة الـ ـت ــي أق ــرت ـه ــا
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة إبـ ــان امل ــوج ــة األول ـ ــى من
الـجــائـحــة فــي مــايــو /أي ــار  2020تسببت في
تعقيدات كبيرة للمؤسسات االقتصادية.
ّ
ويشير إلى أن انخراط القطاع املالي في دعم
املــؤسـســات املـتـضــررة لــم يــرتـ ِـق إلــى املستوى
امل ـط ـلــوب ،مـطــالـبــا ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي الـتــونـســي
ّ
بــإصــدار ق ــرارات واضـحــة تـحــث الـبـنــوك على
تــوف ـيــر ق ـ ــروض م ـي ـســرة م ــن دون ض ـمــانــات
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـح ـمــاي ـت ـهــا مــن
اإلغالق واالنهيار التام.
ّ
ّ
وي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث أن ت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات إداريـ ـ ـ ـ ــة
وطـ ــول اإلج ـ ـ ــراءات حــال ـتــا دون االن ـت ـف ــاع من
مخصصات بقيمة  850مليون دينار (الدوالر
=  2.75ديـنــار) وضعتها الحكومة على ذمة
املؤسسات في إطار خطة اإلنقاذ االقتصادي،
ّ
مؤكدًا أن صعوبة النفاذ إلــى خطوط تمويل
املرافقة الحكومية أدخــل االقتصاد في دورة
انـكـمــاش تــاري ـخــي .وكـشـفــت بـيــانــات رسمية
للبنك املركزي التونسي تسجيل تباطؤ معدل
منح القروض في يناير /كانون الثاني 2021
(على أساس سنوي) ،ليقف عند  5.7باملائة،
مقابل  6.8باملائة في ديسمبر /كانون األول
ّ
 .2020وأوض ــح البنك املــركــزي الـتــونـســي ،أن
هــذا االنـخـفــاض يـبــرز مــن خــال التباطؤ في
القروض املمنوحة للمهنيني التي لم يتجاوز
معدل زيادتها  5.3باملائة مقابل  7.2باملائة
سنة  ،2020بعد انخفاض الـقــروض قصيرة
املـ ــدى .كـمــا بـ ّـيـنــت املـعـطـيــات نفسها ارتـفــاع
نسبة الزيادة في القروض لألفراد لتصل إلى
 6.7بــاملــائــة مقابل  5.8بــاملــائــة فــي ديسمبر/
كانون األول  ،2020مما يحمل عالمة تسارع
في الـقــروض االستهالكية والسكنية بنسبة
 8.9باملائة و 4.2باملائة على التوالي ،مقابل
 7.6باملائة و 3.8باملائة سنة .2020
وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ت ــداعـ ـي ــات كـ ــورونـ ــا اق ـت ـص ــادي ــا
تتوالى مع اتساع دائرة انتشار الفيروس ،إذ
تتراكم جبال الديون والخسائر على ّ
التجار
واملستثمرين ،وتتخذ الحكومة والشركات
ت ــداب ـي ــر ت ـق ـش ـف ـيــة ص ــارم ــة ت ـل ـقــي بـظــالـهــا
الثقيلة على األسواق.

ليبيا األولى عربيًا في تعدين بيتكوين
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتصدر ليبيا عربيًا عمليات تعدين عملة بيتكوين بنسبة
 %0.13مــن اإلن ـت ــاج ال ـعــاملــي ،بـحـســب وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ»
األميركية.
وي ــأت ــي ذل ــك رغ ــم ح ـظــر ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ال ـل ـي ـبــي ،الـتـعــامــل
بالعمالت االفتراضية مثل بيتكوين ،وإيثيريوم ،وغيرهما،
محذرًا املواطنني من املخاطر األمنية واالقتصادية لتداول
هذه العمالت ،وذلك بعدما شهدت هذه املعامالت انتشارًا
ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ف ــي ظ ــل ت ــردي األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة
واملعيشية للمواطنني مع الفوضى األمنية بالبالد.
ّ
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،ف ــي ب ـي ــان س ــاب ــق ،أن «ال ـع ـمــات
االف ـت ــراض ـي ــة م ـثــل بـيـتـكــويــن ون ـح ــوه ــا غ ـيــر قــانــون ـيــة في
ليبيا ،وال توجد ّ
أي حماية للمتعاملني بها» ،مشيرًا إلى
مـخــاطــرهــا الحتمالية اسـتـخــدامـهــا فــي «أنـشـطــة إجــرامـيــة
ومخالفة للقوانني مثل غسل األموال وتمويل اإلرهاب».
وتـتـعــرض الـعـمــات اإللكترونية فــي أغـلــب ال ــدول العربية
إلى قيود من السلطات النقدية ،بسبب تقلباتها الشديدة
واملضاربة عليها واستغاللها في أنشطة غير مشروعة.
وفي هذا السياق ،قال املحلل املالي ،عادل الكيالني لـ«العربي
ّ
الـجــديــد» إن «علماء الشريعة اتفقوا على عــدم مشروعية
هذه العملة ،للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في
ّ
تحديد قيمتها ،كما أن ُالبنوك املركزية في العالم لم تعترف
ّ
بها بسبب مجهولية املصدر لها ،وتأثيرها على السياسة
ّ
النقدية للبنك املركزي» .وأضاف أن انتشار تعدين العمالت
الرقمية في ليبيا ،هو نتيجة رسوم التيار الكهربائي شبه
املعدومة ،باإلضافة إلى الفوضى األمنية بالبالد .وبحسب
ّ
مراقبني فإن عملية تعدين بيتكوين بالذات ،معقدة وصعبة
بطبيعتها ،وتستهلك كـثـيـرًا مــن الـكـهــربــاء ،فـهــي تتطلب
معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشيفرات والعمليات
الحسابية املـعـقــدة والـطــويـلــة .مــن جــانـبــه ،أش ــار املصرفي

ّ
واملهتم بالعمالت الرقمية ،عمران الشايبي ،إلــى أن هناك
ارتفاعًا جنونيًا للعمالت الرقمية الصغيرة وسيقبل على
تــداولـهــا املــايــن .وح ــذر مــن الـتـعــامــل فــي بـعــض العمالت
ّ
الرقمية ألن كثيرًا منها سـيــزول مــع نهاية الـعــام ،أمــا تلك
التي ستصمد بعد الصعود ستستمر لفترة طويلة جدًا.
ّ
وأوضح الشايبي في حديثه إلى «العربي الجديد» أن هذه
الـسـنــة سـتـكــون تــاريـخـيــة فــي ال ـت ـحــول لـلـعـمــات الــرقـمـيــة.
الـسـبــاق اآلن يــدق أب ــواب امل ـصــارف املــركــزيــةّ ،
وأي دول ــة لم
تدخل هذا السباق ستكون خارج نطاق التغطية.
ّورأى املستثمر الليبي ،عبد الرحمن سليمان بــن صالح،
أنه «يمكن االستفادة من العمالت الرقمية ،وتصبح ليبيا
مركزًا عامليًا لتعدينها ،في حال جرى توفير البنية التحتية
ّ
الالزمة لذلك» .وأضاف أن هناك انتشارًا كبيرًا ملحال تجارية
تتعامل بالعمالت الرقمية.
من جانبه ،قال مدير مركز «أويــا» للدراسات االقتصادية،
أحـمــد أبــولـســن« :هـنــاك الـعــديــد مــن الـعــوائــق أم ــام انتشار
اس ـت ـخ ــدام ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـن ـقــود ف ــي ال ـع ــال ــم ،م ــن أهـمـهــا
صعوبة إصدارها بواسطة املستخدم العادي نظرًا لتعقد
برامج الوصول إليها ،وكذلك العمليات الحسابية الالزمة
إلجــراء عمليات التعدين ،ناهيك عن شــدة تقلب أسعارها
ّ
من وقت آلخر» .وأضاف أن من يتم التحويل إليه قد ال يجد
طلبًا جاهزًا أو كافيًا للتخلص منها بالسرعة املناسبة ،أو
ّ
التأكد من أن عمليات البيع ستتم بالسعر الذي تم إرسالها
ّ
به .وأكد أبولسني أن اإلقبال على التعامل بمثل هذه النقود،
يكمن في ما تتمتع به من مزايا ،من أهمها سهولة نقلها
مــن دون امل ــرور على هيئة رقــابـيــة أو بـنــك ،ومــن دون دفع
رس ــوم تـحــويــل أو تحمل ف ــروق م ـعــدالت ص ــرف الـعـمــات،
وغـيــرهــا مــن التكاليف الـتــي تفرضها الـقـنــوات التقليدية
على تحويل األمــوال ،والتي تؤثر بشكل كبير على العديد
من الفئات التي تتعامل بالنقد األجنبي دوليًا كتحويالت
العمال املهاجرين.

ّ
يحذر من التعامل بالعمالت الرقمية (محمود تركية/فرانس برس)
البنك المركزي

كورونا يكب ّد المتاجر خسائر باهظة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تقارير عربية
معيشة

يمنيون «صائمون طوال العام» بسبب الغالء
صنعاء ـ محمد راجح

ال يأبه إبراهيم قايد ،بنصف الراتب السنوي
ال ــذي تسلمه أخ ـي ـرًا ،مــن سـلـطــات العاصمة
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــة ل ـس ـي ـط ــرة
ّ
الحوثيني ،ألن تكاليف رمضان تفوق كثيرًا
قـ ــدراتـ ــه امل ـع ـي ـش ـيــة ال ـت ــي أص ـب ـح ــت ضـئـيـلــة
ومحدودة للغاية.
ي ـق ــول ق ــاي ــد ،ال ـ ــذي ي ـع ـيــل أس ـ ــرة م ـكــونــة من
ّ
خـمـســة أشـ ـخ ــاص ،ل ــ«ال ـع ــربــي ال ـج ــدي ــد» إن
«املعيشة في رمضان تتطلب موازنة كبيرة
تستند إلى فرص عمل كانت تتوفر في هذا
الشهر فــي مختلف قـطــاعــات األع ـمــال ،فيما
اآلن التهم الغالء الفاحش املتصاعد بشكل

متواصل ما تبقى من الدخل املحدود ،بينما
قضى كورونا على فرص العمل التي يوفرها
شـهــر رم ـضــان» .وبـسـبــب تــدهــور أوضــاعـهــم
املـعـيـشـيــة ،ب ــات الـيـمـنـيــون يـصــومــون طــوال
الـ ـع ــام ع ــن وجـ ـب ــات رئ ـي ـس ـي ــة .وي ـح ــل شـهــر
رمـضــان هــذا الـعــام ،بالتزامن مــع مــا تتخذه

أسر تكتفي بوجبة
واحدة فقط في شهر
رمضان

ارتفاعات حادة في أسعار السلع (محمد حمود)Getty/

ال ـس ـل ـطــات املـعـنـيــة امل ـت ـع ــددة ف ــي ال ـي ـمــن من
إجـ ــراءات وقــائـيــة اح ـتــرازيــة ملــواجـهــة موجة
ثانية أكثر حدة من فيروس كورونا.
وأدت عوامل عــدة ،منها ما أنتجته الحرب،
إلـ ـ ــى تـ ــدهـ ــور زراع ـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ــن مـ ــن ال ـح ـب ــوب،
خ ـص ــوص ــا ت ـل ــك األصـ ـ ـن ـ ــاف الـ ـت ــي ارت ـب ـط ــت
بــإنـتــاج ع ــدد مــن املـكــونــات واملـ ــواد الغذائية
الـتــي تحتل مساحة ب ــارزة فــي مــوائــد األســر
اليمنية فــي رم ـضــان ،مـثــل «ال ـل ـحــوح» الــذي
ي ـن ـت ــج مـ ــن الـ ــدخـ ــن أو الـ ـ ـ ــذرة الـ ـش ــامـ ـي ــة ،أو
الشعير الذي يصنع منه «الشفوت» الوجبة
الرئيسية فــي إف ـطــار اليمنيني .فــي املـقــابــل،
ه ـنــاك م ــن يـغـتـبــط ب ــرم ـض ــان ،مل ــا يـمـثـلــه من
فرصة لتقليل الــوجـبــات اليومية ،إذ يتميز

موسم الصيام بوجبتني رئيسيتني ،وأحيانًا
يكتفون بوجبة واحدة فقط فيه هي اإلفطار،
رغم كونها مجازفة للصائمني الذين يقضون
ساعات النهار ممتنعني عن األكل والشرب.
امل ــواط ــن واص ــل امل ـيــاســي ،مــن س ـكــان مدينة
الـ ـح ــدي ــدة غ ــرب ــي ال ـي ـم ــن ،ي ـع ـبــر ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،ع ــن ن ـظ ــرة ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة مــن
اليمنيني وموقفهم من شهر رمضان بالقول:
«صــائـمــون ط ــوال ال ـعــام» ،فــي إش ــارة إلــى ما
يعانيه جــزء كبير من السكان في اليمن من
ٍّ
وتهاو في الدخل والذي أدى إلى
ترد معيشي
ٍ
تفشي الـجــوع وســوء التغذية لــدى نحو 12
مليون نسمة ،وفق تقديرات رسمية وأممية
ل ـعــدد الــوج ـبــات املـتـنــاولــة فــي ال ـيــوم والـتــي
وصلت إلى أدنى مستوى.
يوافق حمزة صــاح ،من سكان مدينة عدن،
الذي يتحدث لـ«العربي الجديد» عن تسبب
تــدهــور األوضـ ــاع مــن فـتــرة ألخ ــرى وان ـعــدام
الـخــدمــات الـعــامــة كــالـكـهــربــاء خـصــوصــا في
الصيف ،في تحويل نمط حياتهم من النهار
إلى الليل ،وهو ما جعلهم يعيشون رمضان
ألكثر من شهر في العام.
ال ـخ ـب ـيــر الـ ــزراعـ ــي واألك ــاديـ ـم ــي ف ــي جــامـعــة
«الحديدة» صهيب الباجلي ،يفسر لـ«العربي
الجديد» سبب تراجع زراعــة بعض أصناف
الـ ـحـ ـب ــوب وامل ــرت ـب ـط ــة ب ـش ـكــل ك ـل ــي ب ـمــوائــد
األس ــر اليمنية فــي شـهــر رم ـض ــان ،بـمــا ّ
يمر
ب ــه ال ـي ـم ــن م ــن ت ـغ ـي ـي ــرات م ـنــاخ ـيــة عــاصـفــة
م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وجـ ـف ــاف وت ـص ـح ــر ،وأم ـط ــار
غ ـيــر مــوس ـم ـيــة غ ــزي ــرة ت ـن ـتــج ع ـن ـهــا سـيــول
وفيضانات تتسبب بــأضــرار زراع ـيــة بالغة
في جرف التربة وتدهور األراضي الصالحة
لــزراعــة مثل هــذه األصـنــاف .وأدت مجموعة
م ــن ال ـع ــوام ــل ،عـلــى رأس ـه ــا ال ـح ــرب وال ـف ــراغ
الحكومي وأزمات الوقود ،إلى انحسار ُمريع
في زراعة محاصيل الحبوب التي انخفضت
إنتاجيتها بما يقارب  %45خــال السنوات
املاضية في اليمن.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة
والـ ـ ّ
ـري ،اطـلـعــت عليها «الـعــربــي الـجــديــد»،
ف ـق ــد ت ــراج ــع إنـ ـت ــاج ال ـي ـم ــن م ــن مـحــاصـيــل

الـ ـحـ ـب ــوب الـ ـغ ــذائـ ـي ــة م ـث ــل ال ـق ـم ــح وال ـ ـ ــذرة
وال ــدخ ــن وال ـش ـع ـيــر خ ــال س ـن ــوات ال ـحــرب
التي تشهدها البالد منذ عام  ،2015إلى 300
ألف و 500طن في عام  ،2019مقارنة بنحو
ً
 700ألف طن عام  ،2014فضال عن انخفاض
املساحة املزروعة بهذه املحاصيل إلى 505
آالف هكتار من  727ألف هكتار خالل نفس
ال ـف ـتــرة .وتعتبر محاصيل الــدخــن وال ــذرة
بصنفيها الــرفـيـعــة والـشــامـيــة ،إل ــى جانب
ال ـش ـع ـيــر ،م ــن ال ـس ـلــع امل ـه ـمــة ال ـت ــي يعتمد
عليها اليمنيون بشكل كلي ليس في املوائد
الرمضانية بل معظم فترات الـعــام .وتنفذ
السلطات اليمنية ،فــي عــدن وتـعــز ومــأرب
وحـضــرمــوت ،إج ــراءات احـتــرازيــة متتابعة
نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع ع ــدد اإلص ــاب ــات بـفـيــروس
كـ ــورونـ ــا بـ ـص ــورة تـ ـف ــوق ب ـك ـث ـيــر ق ــدرات ـه ــا
على التعامل معه .وتشمل هذه اإلجــراءات
إغالق أماكن التجمعات مثل قاعات األفراح
وامل ـنــاس ـبــات واألس ـ ـ ــواق وامل ـط ــاع ــم ،بينما
تــواصــل سلطات صنعاء سياسة الصمت
املـطـبــق فــي الـتـعــامــل مــع تفشي الــوبــاء في
العاصمة اليمنية بصورة أكبر بكثير عن
املوجة األولى ،وفق مصادر طبية.
ومع اتحاد فيروسات عدة على اليمنيني ال
تختلف عن كورونا في أضرارها البالغة على
تغذية السكان املتدهورة ،نتج عن ذلك ،وفق
الخبير فــي مـجــال الـتـغــذيــة ،ولـيــد الفيضي،
فــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ضـعــف في
ال ـقــدرات املناعية للمواطنني والـتــي تالحظ
ب ـش ـكــل أك ـب ــر ف ــي امل ــوج ــة ال ـثــان ـيــة ل ـف ـيــروس
كــورونــا ،باإلضافة إلــى مــا تمثله التأثيرات
املعيشية بسبب الـحــرب مــن تهديد لـقــدرات
نسبة كبيرة من اليمنيني في شهر رمضان،
وما يرافق الصوم من فقدان الغذاء والسوائل
طــوال فـتــرات الـيــوم ،مقابل عــدم الـقــدرة على
التعويض في فترات ما بعد اإلفطار.
ّ
وفــق تقديرات رسمية ،فــإن نحو ثلث األسر
ال ـي ـم ـن ـيــة ت ـع ــان ــي مـ ــن ف ـ ـجـ ــوات فـ ــي نـظـمـهــا
الـغــذائـيــة ،وتـكــاد ال تستهلك ّ
أي أطعمة من
البقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات
األلبان واللحوم.

فلسطين:
تطوير
صندوق
«استدامة»

أعلنت الحكومة الفلسطينية وسلطة
الـنـقــد الفلسطينية ،أم ــس اإلث ـنــن،
عـ ــن ت ــوسـ ـي ــع وتـ ـط ــوي ــر صـ ـن ــدوق
«استدامة» ،الذي تديره سلطة النقد،
والهادف لتوفير التمويل للقطاعات
ً
االقتصادية ،ليكون صندوقا ضمن
ّ
مـعــايـيــر تـمــكــن ش ــرائ ــح أوسـ ــع من
االستفادة منه ،وبالتالي املساهمة
ال ـف ــاع ـل ــة واملـ ـب ــاش ــرة ف ــي الـتـنـمـيــة
االقتصادية وبما ينسجم مع خطة
ال ـح ـكــومــة ال ـت ـن ـمــويــة .وقـ ــال رئـيــس
الــوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية،
فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه ب ـم ـس ـت ـهــل ال ـج ـل ـســة
األسـبــوعـيــة لـلـحـكــومــة بـمــديـنــة رام
الله أمــس« ،إن صندوق (استدامة)
ي ـغ ـط ــي م ـ ـشـ ــاريـ ـ َـع ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
الـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
وال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي وتشجيع النمو
وتـعــزيــز دور مــؤسـســات اإلق ــراض
م ـت ـنــاهــي الـ ـصـ ـغ ــر» .وي ـب ـل ــغ حـجــم
الصندوق حوالي  435مليون دوالر،
وفق اشتية.

السودان

الدوالر الجمركي يرفع أسعار السلع
الخرطوم ـ هالة حمزة

تشهد أسواق الخرطوم ارتفاعا كبيرًا
ف ــي أس ـع ــار ال ـس ـلــع ال ـض ــروري ــة خــال
مــوســم رم ـض ــان ،خــاصــة امل ـس ـتــوردة،
ب ـس ـب ــب زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـم ــرك ــي
األخ ـ ـيـ ــرة والـ ـت ــي طـبـقـتـهــا ال ـح ـكــومــة
فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات م ـت ـس ــارع ــة ت ـش ـي ــر إل ــى
اتـ ـج ــاهـ ـه ــا نـ ـح ــو الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـك ــام ــل
عقب التوجيهات األخـيــرة لصندوق
النقد الدولي ،ما دفع هيئة الجمارك
السودانية إلعالن زيادة جديدة للمرة
الثانية على التوالي في أقل من شهر.
ونـفــذت الهيئة زيــادتـهــا السابقة في
السابع عشر من مارس /آذار املنصرم
إلـ ــى  20ج ـن ـي ـهــا س ــودانـ ـي ــا لـ ـل ــدوالر،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان  15ج ـن ـي ـهــا ،ث ــم أعـلـنــت
الزيادة األخيرة في األول من إبريل /
نيسان إلى  28جنيها للدوالر بنسبة
 %40عن السعر السابق.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدت الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
وامل ـ ــوردون تطبيق ال ــزي ــادة الـجــديــدة
عـلــى الـ ــدوالر الـجـمــركــي مـحــذريــن من
م ــوج ــة ع ــات ـي ــة م ــن ال ـ ــزي ـ ــادات ت ـط ــاول
ال ـ ـس ـ ـلـ ــع االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة امل ـق ـب ـل ــة.
وك ـش ــف أمـ ــن عـ ــام ال ـغ ــرف ــة ال ـت ـجــاريــة
ف ــي واليـ ـ ــة الـ ـخ ــرط ــوم ،ال ـط ـي ــب ط ـلــب،
عــن مقترح بــوضــع معالجات لتالفي
آث ــار الــزيــادة الجمركية تـنــوي غرفته
دفـعـهــا للحكومة االنـتـقــالـيــة تخفيفا
لألعباء املعيشية على املواطنني ،من
بينها استثناء سلع ضرورية معينة
مــن ال ــزي ــادة الـجـمــركـيــة بنسبة .%40
وق ــال إن الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة تشهد
اس ـت ـق ــرارا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن بسبب
الركود الحاد في األسواق رغم دخول
مــوســم رم ـضــان ،مـحــذرا مــن أن يــؤدي
تجاهل الحكومة للمعالجات املقترحة
الرتـفــاع حــاد فــي السلع االستهالكية
كـ ــافـ ــة ،خ ــاص ــة املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة .وان ـت ـق ــد

املورد زاهر الصديق ،الزيادة في سعر
الدوالر الجمركي والتي أدت إلى غالء
سلع ضرورية.
ول ــوح ــت هـيـئــة ال ـج ـم ــارك ال ـســودان ـيــة
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ب ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
االنتقالية في الـســودان إلغاء الــدوالر
ال ـج ـم ــرك ــي ب ــال ـك ــام ــل ت ــدري ـج ـي ــا ك ــرد
فعل طبيعي لالستقرار الــذي تشهده
الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـجـ ـنـ ـي ــه م ـق ــاب ــل
ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة م ــا يـنـفــي دواع ــي
وج ــود ال ــدوالر الـجـمــركــي .وأوضـحــت
أن ت ـع ــدي ــل ق ـي ـمــة الـ ـ ـ ــدوالر ال ـج ـمــركــي
يهدف إلى املساهمة في تنفيذ حزمة
اإلصالحات والسياسات واإلجــراءات
في االقتصاد الكلي وليس فقط زيادة
اإليرادات الجمركية.
وقــال العضو املـفــوض ملحطة جمارك
سوبا ،محمود عبد الفتاح ،إن زيــادة
ال ـ ـ ــدوالر ال ـج ـمــركــي ل ـهــا آث ـ ــار سلبية
كبرى على السلع والبضائع يتحملها
املــواطــن ولـيــس امل ــورد وح ــده ،مشيرا
إلــى أن زيــادة ال ــدوالر تبعتها زيــادات
أخرى في رسوم الجودة واملواصفات
ورسـ ـ ـ ــوم امل ـع ـم ــل ال ـج ـم ــرك ــي لـفـحــص
ع ـي ـن ــات ال ـس ـل ــع وال ـب ـض ــائ ــع ال ـ ـ ــواردة
والتي قفزت من  100إلــى  1000جنيه
للعينة الــواحــدة ما يزيد من التكلفة.
وتوقع عبد الفتاح ظهور األثر السالب
ل ـلــزيــادة فــي الـ ــدوالر الـجـمــركــي خــال
الشهرين املقبلني.
ومــن جانبه ،قــال املـســؤول الضريبي،
عــادل عبداملنعم ،لـ«العربي الجديد»
إن ال ــزي ــادة الـتــي طبقت عـلــى ال ــدوالر
ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %40ض ـئ ـي ـلــة
مـقـتــرحــا ترفيعها بــال ـتــدرج إل ــى 100
و 150ل ـت ـص ــل قـ ـب ــل شـ ـه ــر ي ــونـ ـي ــو /
حــزيــران املـقـبــل ل ـ  200جنيه لتغطية
ال ـع ـج ــز اإلي ـ ـ ـ ــرادي ف ــي مـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام
املـ ــالـ ــي الـ ـح ــال ــي  2021فـ ــي ال ـن ـصــف
األخير بدال عن تغطيتها باالستدانة
مــن النظام املصرفي وطباعة العملة

والـتــي تسببت فــي التضخم الجامح
وتــدهــور الجنيه الـســودانــي .وأوضــح
أن سعر صــرف ال ــدوالر األمـيــركــي في
ال ـســوق امل ـ ــوازي هــو الـسـبــب األس ــاس
في زيادة أسعار السلع وليس الدوالر
الجمركي .ويبلغ سعر الدوالر رسميا
ن ـح ــو  382ج ـن ـي ـهــا .وف ــرض ــت وزارة
امل ــالـ ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة زيـ ـ ـ ــادة م ـت ـعــددة
على قيمة ال ــدوﻻر الجمركي إلــى 6.1
ج ـن ـي ـهــات م ـقــابــل  6ج ـن ـي ـهــات طبقت
فــي الثالث والعشرين مــن أغسطس/
آب  ،2015وقـ ــد سـبـقـتـهــا زي ـ ـ ــادة ل ـ ـ 6
جنيهات مقابل  5.86جنيهات نفذت
ف ــي ش ـهــر ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي من
العام  ،2015ثم أصدرت قرارا بزيادات
متتالية حـتــى وص ــل إل ــى  28جنيها.
وش ـه ــدت األسـ ـ ــواق م ــوج ــات متتالية
م ــن غـ ــاء ال ـس ـل ــع ون ـق ــص ال ـخ ــدم ــات،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــا أدى إلــى
تفاقم األوضــاع املعيشية للمواطنني.
ووصـ ــف ع ـضــو الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة
بقوى الحرية ،والتغيير ،عــادل خلف
ال ـلــه ،ال ــزي ــادة عـلــى الـ ــدوالر الجمركي
بأنها تمت تلبية إلمــاءات املقرضني
والدائنني ،تمهيدا للقائهم في مؤتمر
باريس مطلع مايو/أيار القادم ،والتي
وصفها بأنها مطالب ال تنتهي ،ودون
التزامات من قبلهم .وأضاف خلف الله
أن هذه الزيادة قد اقترنت مع ارتفاع
ضريبة الجمارك بنسبة  ،%40مبينا
أن زيادة املحروقات وضريبة الجمارك
س ـ ـتـ ــؤدي إلـ ـ ــى املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ـض ـخــم
واالنـ ـكـ ـم ــاش ك ـمــا أن ـه ــا سـ ـت ــؤدي إلــى
ت ــراج ــع ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة بسبب
ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب ،وزيادة
ن ـس ـبــة ال ـب ـطــالــة وال ـف ـق ــر .وأضـ ـ ــاف أن
املــديــرة التنفيذية السابقة لصندوق
الـنـقــد كــريـسـتــن الغـ ــارد ق ــد اختتمت
تـقـيـيـمـهــا مل ــا يـسـمــونــه بــاإلصــاحــات
بدعوة املجتمع الدولي بدعم السودان
لالنتقال القتصاد السوق الحر.
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أخبــار
العرب
اتفاقية بين شركتين إماراتية
وإسرائيلية
قالت شركة « »G42التقنية اإلماراتية،
ّ
إنها وقعت اتفاقية مع شركة «رافائيل»
اإلسرائيلية ،لتشكيل مشروع مشترك
من شأنه تسويق الذكاء االصطناعي،
وتقنيات وحلول البيانات الضخمة .وذكرت
الشركة في بيانّ ،أن املشروع الجديد واسمه
« ،»Presight.AIسيعمل على تطوير العديد
من البرامج التقنية في مختلف القطاعات
باملنطقة والعالم.
وحضر حفل التوقيع  -لم يذكر البيان
تاريخه  -الذي أقيم في مدينة هرتسليا
اإلسرائيلية ،سفير اإلمارات لدى إسرائيل
محمد آل خاجة ،ومسؤولون من الشركتني.
وستنشئ « »Presight.AIمركزًا للبحث
والتطوير في إسرائيل «واالستفادة من
املواهب املحلية لقيادة تطوير تقنيات الذكاء
االصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقها
في قطاعات كالبنوك والرعاية الصحية
والسالمة وغيرها» بحسب البيان .ووقعت
اإلمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/
أيلول  ،2020اتفاقية تطبيع كامل للعالقات
بينهما ،تبعتها عشرات االتفاقيات في
املجاالت االقتصادية والتجارية والسياحية
والتكنولوجية والصحية واملصرفية.
انخفاض فائض ميزان تجارة
الكويت
أظهرت بيانات رسمية ،تراجع فائض
امليزان التجاري (الفرق بني الصادرات
والواردات) لدولة الكويت ،بنسبة  59.5في
املائة على أساس سنوي خالل ،2020
وسط تداعيات غير مسبوقة على االقتصاد
الكويتي بسبب جائحة كورونا وانخفاض
أسعار النفط .وبحسب مسح استند إلى
بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية
(حكومية) ّ
فإن الفائض التجاري انخفض
إلى  3.79مليارات دينار ( 12.6مليار
دوالر) في  ،2020مقابل  9.37مليارات
دينار ( 31.16مليار دوالر) في .2019
وأوردت البياناتّ ،أن قيمة صادرات الكويت
انخفضت بنسبة  37.1في املائة إلى 12.28
مليار دينار ( 40.8مليار دوالر) خالل العام
املاضي ،مقابل  19.54مليار دينار (65
مليار دوالر) بالعام السابق له.
وبالنسبة للواردات السلعية ،أفادت
البيانات بانخفاضها بنسبة  16.5في
املائة على أساس سنوي إلى  8.49مليارات
دينار ( 28.2مليار دوالر) ،مقارنة مع
 10.1مليارات دينار ( 33.6مليار دوالر)
بالعام السابق له.

أخبــار
العالم
تقلّص فائض ميزان
المعامالت الجارية لـ«اليورو»
أفادت بيانات من البنك املركزي األوروبي،
أمس االثنني ،بأن فائض ميزان املعامالت
ّ
الجارية ملنطقة اليورو تقلص في شهر
فبراير/شباط ،بفعل تراجع صافي صادرات
السلع والخدمات .وسجل التكتل الذي يضم
 19دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان
املعامالت الجارية  25.9مليار يورو ،في
شهر فبراير/شباط ،انخفاضا من 34.7
مليار في شهر يناير/كانون الثاني ،أشارت
إليه بيانات معدلة .وأظهرت بيانات غير
معدلة تنامي الفائض إلى  13.3مليار يورو
من  5.6مليارات يورو .وفي  12شهرا حتى
فبراير/شباط ،زاد فائض ميزان املعامالت
الجارية إلى  2.3باملائة من الناتج املحلي
اإلجمالي للتكتل ،من  2.2باملائة في فترة 12
شهرا السابقة عليها.
الصين توافق على مشاريع
استثمارية جديدة
وافقت أعلى هيئة حكومية للتخطيط
االقتصادي في الصني على  16مشروعا
الستثمار األصول الثابتة في الربع األول
من العام بقيمة إجمالي االستثمارات 45.4
مليار يوان (حوالي  6.96مليارات دوالر)،
وفقا ملا أظهرته بيانات رسمية ،أمس االثنني.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح
أن املشروعات كانت في صناعات النقل
والطاقة والتكنولوجيا الفائقة بشكل
رئيسي .وسجل قطاع استثمار األصول
الثابتة الصيني انتعاشا قويا في الربع األول
من عام  ،2021مع استمرار التحسن في
هيكل االستثمار .وذكرت الهيئة الوطنية
لإلحصاء أن استثمار األصول الثابتة ارتفع
بنسبة  25.6في املائة على أساس سنوي
إلى  9.6تريليونات يوان في الشهور الثالثة
األولى .وكان النمو املزدوج مدفوعا إلى
حد كبير بقاعدة منخفضة للمقارنة في
أوائل العام املاضي ،عندما شل كوفيد19-
األنشطة االقتصادية في الصني.
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رؤية

اقتصاد الناس
على الرغم من استبعاد التوصل إلى اتفاق سريع بين طهران وواشنطن
في المفاوضات الجارية بينهما عبر الوسيط األوروبي في فيينا ،إال
أن أسواق النفط بدأت في دراسة تداعيات عودة الخامات اإليرانية
لألسواق على دورة انتعاش أسعار النفط

أزمة الرقائق اإللكترونية
وصناعة السيارات
أحمد ذكر اهلل

إحياء االتفاق
النووي

مخاوف من تأثير عودة النفط
اإليراني على طفرة األسعار
لندن ـ العربي الجديد

يعود املواطن األميركي واألوروبي
واآلسيوي لألسواق االستهالكية
فـ ــي صـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـج ـ ــاري بـعــد
فـ ـت ــرة مـ ــن اإلغـ ـ ـ ــاق وت ـق ـي ـي ــد الـ ـح ــرك ــة ،وه ــو
ن ـهــم ل ـت ـعــويــض م ــا ف ــات ــه م ــن رحـ ــات تـســوق
وتــرف ـيــه وم ـش ـتــريــات .وت ــدع ــم ه ــذه ال ـشــراهــة
االس ـت ـهــاك ـيــة ،فـ ــورات مــالـيــة ت ـقـ ّـدرهــا وكــالــة
موديز للخدمات املالية بنحو  5.4تريليونات
دوالر ،ادخرها املستهلكون خالل عام كورونا.
وبالتالي ،فإن العالم الغربي مقبل على فورة
اسـتـهــاكـيــة ضـخـمــة ف ــي ق ـطــاعــات الـسـيــاحــة
والسفر والترفيه ،خاصة داخــل االقتصادات
الـ ـكـ ـب ــرى ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
والصني ودول النمور اآلسيوية .ويرى خبراء
أن هذه الفورة ستشعل الطلب على املشتقات
النفطية مثل الجازولني والديزل التي ارتفعت
أس ـع ــاره ــا وت ـضــاع ـفــت ف ــي ب ـعــض ال ــوالي ــات
األميركية إلى أكثر من  4دوالرات للجالون.
من هذا املنطلق ،يركز خبراء الطاقة أنظارهم
ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات الـ ـج ــاري ــة ف ــي ف ـي ـي ـنــا عـبــر
الــوسـيــط األوروبـ ــي ،إلحـيــاء االت ـفــاق الـنــووي
وم ـ ـ ــدى احـ ـتـ ـم ــال ن ـج ــاح ـه ــا ،وعـ ـ ـ ــودة ال ـن ـفــط
اإليراني إلى األسواق بشكل شرعي ،بعد فترة
من الحصار املشدد والتصدير عبر التهريب.
ورغ ــم الـقـلــق ال ــذي يـبــديــه الـبـعــض مــن عــودة
النفط اإليــرانــي للسوق ،لكن بيانات العرض
والطلب النفطي ،ال تدعم هذا القلق .وربما لن
تكون عودة النفط اإليراني ذات أثر كبير على
دورة االنتعاش الذي تشهده األسعار والطلب
العاملي على الخامات النفطية.
ووف ــق محللني ،فــإنــه يمكن النظر إلــى ثالثة
عــوامــل رئيسية تدعم توقعات حــدوث تأثير
ضئيل على األس ـعــار وتستبعد عــدم حــدوث
هــزة سعرية كبيرة فــي أسـعــار الـخــامــات ،في
حال حدوث اتفاق في املحادثات النووية بني
واشنطن وطهران.
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ي ـقــول تـحـلـيــل لـشــركــة «وود
ماكينزي» األميركية ،إن العامل األول يكمن
في أن تصدير النفط اإليــرانــي لم يتوقف عن
األسواق اآلسيوية طوال فترة الحظر األميركي
وتشديده خــال عــام  .2018حيث ظلت إيــران
ت ـب ـيــع ن ـف ـط ـهــا ب ــأس ـع ــار رخ ـي ـص ــة ل ـل ـشــركــات
الصينية وبـعــض دول آس ـيــا ،وتستفيد من
الثغرات املتاحة في تقنيات الرقابة.
وحسب تحليل «وود ماكينزي» ،فإن شحنات
النفط اإليراني لألسواق لم تتوقف حتى في
عهد الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب ،وإنما
فقط تراجعت بنحو مليون برميل يوميًا.
أم ــا ال ـعــامــل ال ـثــانــي ال ــذي يــدعــم ع ــدم حــدوث
تــأث ـيــر ك ـب ـيــر ع ـلــى أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط م ــن ع ــودة
ال ـص ــادرات اإليــران ـيــة ،فـهــو التحسن السريع
الذي طرأ على الطلب العاملي.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،يـتــوقــع م ـصــرف «غــولــدمــان
ساكس» االستثماري األميركي حــدوث طلب
قوي على املشتقات البترولية خالل الصيف
املـقـبــل .وي ـقـ ّـدر امل ـصــرف االسـتـثـمــاري ارتـفــاع
الطلب بمليوني برميل في الربع الثالث من
ال ـع ــام .وه ــذه الـكـمـيــة قـ ــادرة عـلــى امـتـصــاص
أيــة زي ــادة فــي ال ـصــادرات اإليــرانـيــة ،والـتــي ال
يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من مليون برميل
إضافية فــي أحسن األح ــوال .يذكر أن الطلب
العاملي على النفط تــراجــع فــي الـعــام املاضي
 2020بسبب تــداعـيــات جائحة كــورونــا التي
ضربت االقتصادات العاملية ،إلى  92.2مليون
برميل يوميًا في املتوسط .وحسب تقديرات
إدارة معلومات الطاقة األميركية ،فإن الطلب
النفطي سوف يكسب نحو  5.5ماليني برميل
يوميًا خالل العام الجاري و 3.7ماليني برميل
يوميًا في العام املقبل .2022
م ــن جــان ـبــه ،ي ــرى تـحـلـيــل «وود مــاكـيـنــزي»
أن الـطـلــب الـنـفـطــي كـســب  17مـلـيــون برميل
ي ــوم ـي ــا م ـن ــذ م ـس ـت ــوي ــات ــه ال ــدنـ ـي ــا فـ ــي شـهــر
إبــريــل/نـيـســان املــاضــي ،كـمــا يــواصــل الطلب
ال ـعــاملــي عـلــى املـشـتـقــات الـبـتــرولـيــة االرت ـف ــاع
فــي كــل مــن الــواليــات املـتـحــدة والـصــن ودول
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،وهــي الكتل االقتصادية
الـكـبــرى املستهلكة للنفط .وت ـقـ ّـدر ماكينزي
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استنفاد المخزونات

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة
في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عمليًا .وكان
احتياطي النفط في االقتصادات
المتقدمة أعــلــى بــــ 57مليون
برميل من متوسط بيانات أعوام
 .2019-2015وقالت الوكالة إن
أكبر احتياطيات نفطية مخزنة
حاليًا فــي الصين ،فيما عــادت
احــتــيــاطــيــات الــهــيــدروكــربــونــات
األميركية إلــى مستوى مــا قبل
الوباء ،وبلغت في فبراير/شباط
 1.28مليار برميل.

ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ()Getty

ن ـمــو ال ـط ـلــب بـنـحــو  5مــايــن بــرم ـيــل يــومـيــا
إض ــاف ـي ــة ،ب ــن ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث امل ـق ـبــل وال ــرب ــع
الثاني مــن عــام  .2022وتشير بيانات النمو
االق ـت ـص ــادي األخـ ـي ــرة ،إل ــى أن االق ـت ـص ــادات
الكبرى تستعيد طاقاتها اإلنتاجية بسرعة
فــائـقــة ،إذ أن االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي نـمــا بنحو
 %18.3ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن الـ ـع ــام ،ك ـمــا أن
التقديرات املتواضعة تضع لنمو االقتصاد
األميركي نسبة  ،%6.5ولكن هنالك تقديرات
تضع لــه أن ينمو بأكثر مــن  %8خــال العام
الجاري .وتستهلك الواليات املتحدة نحو 20
مليون برميل يوميا ،بينما باتت الصني أكبر
مستورد للخامات النفطية .وبلغت واردات
الصني من النفط  12.35مليون برميل يوميًا،
في شهر فبراير/شباط املاضي.

أما العامل الثالث ،فهو تباطؤ دورة انتعاش
اإلنـتــاج النفطي في الــواليــات املتحدة ،أي أن
شركات النفط الصخري لن تكون قادرة على
اس ـت ـعــادة ال ـطــاقــات اإلنـتــاجـيــة ال ـتــي فقدتها
بــال ـســرعــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ــدث ف ــي ال ـســابــق.
وذل ــك بـبـســاطــة ي ـحــدث بـسـبــب اسـتــراتـيـجـيــة
الطاقة النظيفة التي أقرها الرئيس األميركي
جــوزيــف بــايــدن ،وال ـتــي حـظــرت التنقيب في
املحميات البيئية ،ودعمت الجمعيات املدنية
التي تعارض التنقيب عن النفط في العديد
مــن ال ــوالي ــات األمـيــركـيــة .ويــاحــظ خ ـبــراء أن
املصارف واملؤسسات املالية في أميركا باتت
تتخوف مــن االستثمار فــي النفط الصخري
بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي تـ ـع ــرض ــت لـ ـه ــا خ ــال
العامني املاضيني بسبب اإلفالسات .ويالحظ

االسترليني الرقمي
على األبواب
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ت ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرب ب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ـ ــن إص ـ ـ ـ ـ ــدار
«االس ـت ــرل ـي ـن ــي ال ــرقـ ـم ــي» ب ـع ــد تـعـيــن
ل ـج ـنــة بــال ـب ـنــك املـ ــركـ ــزي ال ـبــري ـطــانــي،
بـنــك إنـكـلـتــرا ،ملتابعة م ـشــروع العملة
الرقمية ،وذلــك وفقًا لتصريحات أدلى
بها وزي ــر الـخــزانــة البريطاني ،ريشي
س ـ ــون ـ ــاك ،أم ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ال ـص ـن ــاع ــة امل ــال ـي ــة ب ـل ـن ــدن .وق ـ ــرر بـنــك
إن ـك ـل ـتــرا ال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـخــزانــة
لتطوير العملة الرقمية الجديدة التي
ت ــواك ــب ال ـخ ـط ــوات ال ــدول ـي ــة الــواس ـعــة
لـلـتـحــول م ــن ال ـع ـمــات الـتـقـلـيــديــة إلــى
العمالت املـشـفــرة .وق ــال وزي ــر الخزانة
سوناك ،أمس االثنني« :نطلق فرق عمل
ج ــدي ــدة ب ــن ال ـ ـ ــوزارة وال ـب ـنــك املــركــزي

لتطوير عملة رقمية محتملة» ،حسب
م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة» ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان»
البريطانية .وأكــد املــركــزي البريطاني
في بيان منفصل أن تلك العملة ستكون
طرازًا جديدًا من العمالت الرقمية التي
ي ـصــدرهــا بـنــك إنـكـلـتــرا وتستخدمها
األسـ ــر وال ـش ــرك ــات ،وتـعـمــل جـنـبــا إلــى
جـنــب مــع الـنـقــد وودائـ ــع ال ـب ـنــوك ،ولــن
ً
تكون بديال للعملة التقليدية .وتأتي
الخطوة فــي إطــار التنسيق القائم في
السياسات النقدية بني البنوك الغربية.
وكـ ـ ــان م ـج ـلــس االحـ ـتـ ـي ــاط ال ـف ـي ــدرال ــي
(ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي األمـ ـي ــرك ــي) قـ ــال إن ــه
ي ـق ـت ــرب م ــن إصـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـ ــدوالر امل ـش ـفــر.
وح ـســب تـقــريــر «ذا غـ ــارديـ ــان» ،أســس
ب ـنــك إن ـك ـل ـتــرا وح ـ ــدة خ ــاص ــة ل ــدراس ــة
العملة الرقمية ومتابعة املشروع.

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بمؤتمر في بازل بسويسرا ()Getty

مــراقـبــون ،أنــه حتى بعد بــدء املـفــاوضــات بني
واش ـن ـط ــن وطـ ـه ــران ،ف ــإن ب ـي ــوت ال ـخ ـب ــرة في
ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـصـ ــارف االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ــم تـغـيــر
كثيرًا من توقعاتها املتفائلة لألسعار ،إذ إن
مصرف «مورغان ستانلي» يتوقع أن تتراوح
األس ـع ــار بــن  65و 70دوالرًا للبرميل خــال
شهور الصيف ،وذلــك في مذكرة لعمالئه في
األس ـب ــوع امل ــاض ــي .مــن جــانـبــه ،ي ــرى مصرف
«غــولــدمــان ســاكــس» ،فــي توقعات سابقة ،أن
أس ـعــار الـنـفــط ربـمــا تـصــل إل ــى  80دوالرًا في
الربع الثالث من العام الجاري.
وحتى اآلن ،يستبعد العديد من الخبراء في
ال ـش ــأن األم ـي ــرك ــي ،أن امل ـح ــادث ــات األمـيــركـيــة
اإليــران ـيــة ربـمــا لــن تـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق خــال
العام الجاري ،رغم رغبة الطرفني في تسوية

غولدمان ساكس يستبعد
عودة النفط اإليراني
قبل صيف العام المقبل
االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن رغ ـبــة
الطرفني األميركي واإليراني في التوصل إلى
اتفاق ،فإن مفاوضات إحياء االتفاق النووي
بــدأت بـشــروط صعبة ،إذ طالبت إي ــران برفع
ً
العقوبات أوال قبل املـفــاوضــات .من جانبها،
طالبت واشنطن بمحادثات غير مشروطة.
وح ـس ــب ال ـخ ـب ـيــرة ال ـن ـف ـط ـيــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة

ارتفاع قياسي بأسعار
المنازل البريطانية

الطاقة بشركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ه ـي ـل ـمــا كـ ــروفـ ــت« ،فـ ـ ــإن إي ـ ــران
ستدخل انتخابات خــال أسابيع ،وفــي حال
عــدم حــدوث تقدم ،فــإن كل شــيء سيجمد إلى
مــا بعد االنـتـخــابــات» .مــن جــانـبــه ،قــال خبير
الـعــاقــات الــدولـيــة فــي جامعة جــون هوبكنز
األميركية ،ألبرت وولف ،في تعليقات نقلتها
قناة «سي ان بي سي»« ،ال أعتقد أننا نتوقع
الكثير من هذه املحادثات».
وفي ذات االتجاه ،يستبعد مصرف «غولدمان
ساكس» عودة النفط اإليراني لألسواق خالل
العام الجاري .وقــال خبير النفط في مصرف
غــولــدمــان ســاكــس ،دي ـمـيــان كــوروف ـي ـلــن ،في
م ــذك ــرة ق ـبــل أس ـب ــوع ــن« ،رؤي ـت ـن ــا تـشـيــر إلــى
أن انـتـعــاش صـ ــادرات الـنـفــط اإليــران ـيــة ربما

تركيا تتوقع نموًا  %5في الربع األول
توقع وزير الخزانة واملالية التركي ،لطفي
ألــوان ،نمو اقتصاد البالد بمعدل  5باملئة
فــي الــربــع األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،وبــرقــم
مـكــون مــن خانتني فــي الــربــع الـثــانــي .وقــال
الوزير التركي أمس اإلثنني ،في تصريحات
لقناة « »NTVالتركية« :نتوقع نموا بنحو
 5باملئة في الربع األول ،ونموا برقم مكون
ً
من خانتني في الربع الثاني» ،وتابع قائل:
«نتوقع أن يكون العام  2021أكثر إيجابياً
م ــن حـيــث ال ـن ـمــو» .وذكـ ــر أن تــركـيــا حققت
ن ـم ـوًا اقـتـصــاديــا خ ــال ال ـعــام املــاضــي رغــم
تـحــديــات جائحة كــورونــا ،لتحل بــذلــك في

شقق وان هايد بارك األغلى في بريطانيا ()Getty
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واص ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
جاذبيتها رغــم املتاعب التي يعاني
م ـن ـهــا االقـ ـتـ ـص ــاد .وس ـج ـل ــت أس ـع ــار
امل ـس ــاك ــن ف ــي امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى وال ــري ــف
ارت ـف ــاع ــات فــاقــت ال ـتــوق ـعــات .وقــالــت
وكــالــة ال ـع ـقــارات الـبــريـطــانـيــة «راي ــت
م ـ ـ ــوف» امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي امل ـب ـي ـع ــات
واإليـجــارات ،أمس االثنني ،إن أسعار
املـنــازل البريطانية حققت ارتفاعات
قياسية خــال شـهــر ،إذ قـفــزت بنحو
 7آالف جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ف ــي ل ـنــدن،
ولكنها في بريطانيا ارتفعت بأكثر
م ــن  6آالف جـنـيــه ف ــي أن ـح ــاء ال ـبــاد.
وقد دفعت جائحة «كورونا» العديد
من العائالت للبحث عن عقارات أكثر

اتساعًا بعيدًا عن املــدن ،بعد التحول
إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن امل ـ ـ ـنـ ـ ــزل .وأظ ـ ـهـ ــرت
بيانات بوابة العقارات عبر اإلنترنت
«راي ـت ـم ــوف» ،ارت ـف ــاع مـتــوســط سعر
ال ـط ـل ــب ب ـن ـس ـبــة  %2.1فـ ــي إب ــري ــل/
ن ـي ـســان إلـ ــى أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه على
اإلطــاق عند  327.79ألــف استرليني
( 450.98أل ــف دوالر) ب ــزي ــادة 6733
ً
استرلينيا عن مستوى مارس /آذار.
واسـ ـتـ ـف ــادت الـ ـعـ ـق ــارات ال ـف ـخ ـمــة فــي
األحياء الراقية في لندن خــال العام
ال ـجــاري مــن ع ــودة األثــريــاء األجــانــب
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــراء .وح ـ ـسـ ــب «راي ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــوف»،
انـ ـخـ ـف ــض مـ ـت ــوس ــط عـ ـ ــدد أيـ ـ ـ ــام بـيــع
العقارات أيضًا إلــى أدنــى مستوياته
على اإلطــاق عند  45يومًا فقط ،مما
يبرز التدافع لتأمني الصفقات.

لن تصل إلــى مستوياتها قبل الحظر إال في
صيف  .»2022على الصعيد االستراتيجي،
ّ
وقـعــت طـهــران اتفاقية تاريخية لالستثمار
مــع الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن هــذه
االتـفــاقـيــة سـتــدعــم املــوقــف اإليــرانــي وستثير
املخاوف لدى واشنطن من تقديم إيــران على
ط ـبــق م ــن ذهـ ــب ل ـل ـصــن .ع ـلــى ص ـع ـيــد نـقــاط
الـضـعــف ،فــإن االقـتـصــاد اإليــرانــي يعاني من
ضربات كورونا ،وتجميد أموالها في الخارج،
وخ ـســارة االسـتـثـمــارات ،والتقنيات الغربية
املتقدمة لتطوير صناعة النفط اإليرانية.
وح ـس ــب صـحـيـفــة فــاي ـنــان ـش ـيــال ت ــاي ـم ــز ،فــإن
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ف ــرض ــت ع ـلــى إي ـ ــران كـلـفــت
االقتصاد  200مليار دوالر على األقــل .وهذه
العوامل ربما تجعل إيران مضطرة إلى قبول

الـشــروط األميركية .مــن جانبها ،تقدر «وود
ماكينزي» في تحليلها الصادر يوم الجمعة
املاضي على موقعها ،أن إيــران خسرت نحو
 50مـلـيــار دوالر خ ــال  29ش ـه ـرًا مــن الحظر
النفطي ،أو ما يساوي  %6من إجمالي الناتج
امل ـح ـلــي اإليـ ــرانـ ــي ،وبــال ـتــالــي ف ــإن الـضـغــوط
االق ـت ـص ــادي ــة رب ـم ــا ت ــدف ــع إيـ ـ ــران إلـ ــى تـقــديــم
تنازالت للجانب األميركي.
ويذكر أن العقود اآلجلة لخام القياس العاملي
مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران تراجعت
بنسبة  0.23بــاملــائــة أو  15سنتًا إلــى 66.60
دوالرا للبرميل .كما تراجعت العقود اآلجلة
لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/
حزيران ،بنسبة  0.22باملائة أو  14سنتًا إلى
 63.08دوالرا للبرميل.

الحيوية تعود للسوق المركزي في إسطنبول ()Getty

املركز الثاني بعد الصني في قائمة الــدول
األكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـع ــام  ،2021بـ ــدأ بـنـشــاط
اقتصادي جيد واستمر النشاط الصناعي
وزادت اإلمكانات في الصادرات بشكل جيد.
وأوضح ألوان أن جائحة كورونا كانت من
أه ــم ال ـح ــوادث ال ـتــي شـهــدهــا ال ـعــالــم خــال
 100ع ــام مــاضـيــة ،وال ـتــي ه ــزت اقـتـصــادات
الـ ـع ــال ــم وأدخـ ـلـ ـتـ ـه ــا فـ ــي م ـش ــاك ــل خ ـط ـيــرة
وم ـع ــدالت مــرتـفـعــة م ــن االقـ ـت ــراض .وأش ــار
إلى أن إجمالي الدين العاملي زاد بمقدار 24
تريليون دوالر ،وأن جميع البلدان ستكافح

العجز في امليزانية ملدة  4-3سنوات مقبلة.
وحـ ـ ــول امل ـش ـك ــات ال ـت ــي واجـ ـه ــت ســاســل
ال ـتــوريــد خ ــال الـجــائـحــة ،أش ــار ألـ ــوان إلــى
ض ــرورة إنـشــاء نظام متعدد األقـطــاب دون
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى مــركــز ال ـت ــوري ــد ف ــي الـصــن
والشرق األقصى .وأضــاف أن تركيا تتمتع
بمزايا مهمة في هذا املجال من حيث املوقع
االسـتــراتـيـجــي وامل ـ ــوارد والـطــاقــة البشرية
والبنية التحتية القوية.
إلى ذلك قال «اتحاد الغرف وتبادل السلع
ف ــي ت ــرك ـي ــا» ،إن عـ ــدد ال ـش ــرك ــات ال ـجــديــدة
الـنـشــأة فــي تــركـيــا ارت ـفــع بنسبة  15باملئة
ع ـلــى أس ـ ــاس س ـن ــوي ف ــي ال ــرب ــع األول من
 .2021وأظهر التقرير الصادر عن االتحاد،
أن  32064شركة تم تشكيلها في أول ثالثة
أش ـه ــر م ــن الـ ـع ــام ،بـيـنـمــا تـشـكـلــت 27908
شركات في الفترة نفسها من العام املاضي.
وفــي األشهر الثالثة األولــى من هــذا العام،
توقفت  2694شركة عن العمل ،بانخفاض
بنسبة  27.3بــاملـئــة عــن الـفـتــرة نفسها في
 .2020وتـ ـ ـ ّـم إطـ ـ ــاق  3218ش ــرك ــة ج ــدي ــدة
بـشــراكــة أجـنـبـيــة خ ــال نـفــس ال ـف ـتــرة .وفــي
مـ ـ ــارس/آذار ،ب ــدأت  10879شــركــة ممارسة
األعمال في تركيا ،بزيادة  31.5باملئة على
أساس سنوي.
فــي ت ـطــور أخ ــر ،ق ــال ات ـحــاد م ـصــدري بحر
إي ـجــة ف ــي ب ـيــان أم ــس إن قـيـمــة ال ـص ــادرات
التركية مــن امل ــواد الغذائية املعلبة بلغت،
 170.4مـلـيــون دوالر ،ف ــي ال ــرب ــع األول من
 ،2021وحققت صــادرات املعلبات عوائد بـ
 170مليون دوالر ،ووصلت صادرات املواد
الغذائية املعلبة (املحمصة واملخللة) إلى
 120دولة.
(األناضول ،تورك برس)

اعـتـبــر كـثـيــرون أن الـحــديــث عــن أزمـ ــات تـعـتــري ســاســل اإلم ــداد
والتوريد العاملية جراء اإلغالقات ملواجهة انتشار فيروس كورونا
مــن قبيل املبالغات التي يجب التشكك كثيرًا فــي حدوثها ،ودعــم
ه ــذا االت ـج ــاه ب ـشــدة وفـ ــرة امل ـخ ــزون ــات الـعــاملـيــة م ــن مـعـظــم السلع
االستراتيجية الزراعية والصناعية ،ثم العودة التدريجية لألنشطة
التجارية واالعتماد املتزايد على التجارة اإللكترونية والتي ساهمت
في وفرة اإلمــدادات إلى حد كبير .لكن بمرور الوقت ظهرت بعض
األزمات التي ربما ترجح صحة هذا التحليل وانطباقه على بعض
القطاعات ،حيث تتوالى ارتفاعات أسعار الغذاء ،عالوة على حرب
الشاحنات ،والتي تسببت في تضاعف أسعار الشحن أكثر من
مرة خالل الفترة املاضية وتأخير وصول البضائع ،بل وتكدسها
لدى املنتجني ،وكذلك في االرتفاعات القياسية ألسعار السيارات
املستعملة والجديدة في الــدول الرئيسية املنتجة للسيارات ،بداية
بسبب توقف اإلنتاج ،وحاليًا بسبب أزمة الرقائق اإللكترونية.
لم يكن أحد يتخيل أن تلك الرقاقة التي ال يتعدى ثمنها دوالرًا واحدًا
واملصنوعة من السيليكون ،والتي تعد مكونًا رئيسيًا في الدوائر
اإللـكـتــرونـيــة املختلفة وتـسـتـخــدم فــي نـقــل التعليمات األســاسـيــة
إلــى الـشــاشــات ،يمكن أن تتسبب فــي تلك األزم ــة الـكـبــرى ،وتهدد
صناعات متعددة مثل الـسـيــارات وأنظمة الترفيه بها ،والهواتف
ً
الذكية واألجهزة املحمولة ،فضال عن الطائرات والثالجات املتطورة،
ومقاييس الحرارة الذكية ،والصناعات التحويلية عمومًا.
في منتصف مارس /آذار املاضي نقلت وكالة رويترز عن جمعية
صناعة أشباه املوصالت الصينية تقريرًا بأن العالم يمر بنقص
غير مسبوق في الرقائق ،بعد نمو مبيعات أشباه املوصالت %18
خــال الـعــام املــاضــي ،ويـقــول املصنعون «فــي حــال كــان كــل شيء
متوفرًا عندك ،ولكن كانت تنقصك رقائق مشغل العرض ،فأنت لن
تستطيع فعليًا صنع منتجك» .ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جوردان
وو ،مدير مصنع هيماكس للرقائق ،قوله إن الجائحة أدت إلى طلب
قوي لدرجة أن شركاء التصنيع ال يستطيعون صنع ما يكفي من
رقائق مشغل العرض لجميع اللوحات ،وأن املصنعني لن يقدموا
على بـنــاء املــزيــد مــن خـطــوط التصنيع ألن ذلــك سيكون غير ذي
جدوى من الناحية االقتصادية.
كما نقلت عن كــوه دونــغ جــن؛ الرئيس التنفيذي املشارك لشركة
سامسونغ ،القول إن الشركة ،وهي واحدة من أكبر منتجي الرقائق
واألج ـه ــزة اإللـكـتــرونـيــة فــي ال ـعــالــم ،تـتــوقــع ح ــدوث أزم ــة ألعمالها
خالل الربع الثاني من العام الحالي بسبب نقص إمدادات الرقائق،
كما ت ــدرس الـشــركــة تأجيل طــرح جيل جــديــد مــن هاتفها الذكي
«غاالكسي نوت» أحد أكثر هواتفها مبيعًا ،خالل العام الحالي.
ويـعــزو الـخـبــراء تلك األزم ــة إلــى ســوء تقدير مــن املصنعني الذين
توقعوا انخفاض الطلب بسبب اإلغالق الناتج عن فيروس كورونا،
ولكنه على العكس من هذه التوقعات تزايد الطلب بصورة كبيرة
بعد امـتــداد اإلغ ــاق لـفـتــرات طــويـلــة ،والـبـقــاء فــي املـنــازل وانتشار
العمل عــن بـعــد ،ال ــذي اسـتـلــزم ش ــراء أجـهــزة الكمبيوتر املحمولة
واأللواح اإللكترونية ،عالوة على أجهزة األلعاب اإللكترونية (البالي
سـتـيـشــن) ،إضــافــة إل ــى تعمد شــركــة ه ــواوي الصينية العمالقة
للتكنولوجيا تخزين أشباه املوصالت العام املاضي ،في ظل الحرب
التجارية املتفاقمة بني الصني والواليات املتحدة ،مما زاد الضغط
على الكمية املعروضة.
وساهم في اشـتــداد األزمــة الحالية تعرض مصنع رقائق مملوك
لشركة رينيسانس إلكترونيك جروب لحريق في منتصف الشهر
املــاضــي ،وتـنـتــج ه ــذه الـشــركــة وحــدهــا  %30مــن وح ــدات التحكم
الــدقـيـقــة املستخدمة فــي صـنــاعــة ال ـس ـيــارات ،كـمــا اسـتـمــر مصنع
سامسونغ في أوســن بوالية تكساس األميركية في التوقف عن
العمل بشكل كامل منذ  16فبراير /شباط املاضي ،بعد عاصفة
شتوية شديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في املنطقة.
وبحسب بيان للمصنع فقد استعاد إمــدادات الطاقة واملياه ،ولكنه
لــم يستأنف اإلنـتــاج باملستوى الطبيعي إلج ــراء فحص للمعدات،
ويتوقع أن يتكبد خسائر إنتاج تبلغ نحو  353مليون دوالر بسبب
اإلغالق ،ويرى املحللون أن املصنع يحتاج إلى ما ال يقل عن أربعة
إلى ستة أسابيع الستئناف عملياته باملستوى الطبيعي ،وأنه بذلك
قد يواجه أربعة إلى خمسة أشهر من التعطل في جدول إنتاجه.
ووصلت األزمة لحدود غير متصورة ،إذ أعلنت العديد من مصانع
السيارات حــول العالم توقفها عن اإلنتاج لبعض الوقت ،ومؤخرًا
أعلنت شركة فورد إغالق  5مصانع في أميركا ومصنع في تركيا،
كما أعلنت شركة نيسان تقليص ساعات العمل بمصانع أميركا،
وكــذلــك خفضت هــونــدا إنـتــاجـهــا فــي بـعــض املـصــانــع األمـيــركـيــة،
كما أوقفت فولكس فاغن إنتاج سيارات  Tiguanبمصنعها في
املكسيك ،وأوقفت تويوتا اإلنتاج لبضعة أسابيع ،كما أعلنت شركة
رينو أنها ستوقف إنتاج السيارات في عدد من املصانع ،من بينها
مصنعها بــاملـغــرب ،وكــل ذلــك فــي إطــار التوقعات التي تشير إلى
امتداد أزمة الرقائق حتى نهاية النصف األول من العام الحالي.
وفي لقاء مع املسؤولني في البيت األبيض شرح مصنعو السيارات
األميركية أبعاد األزمــة ،وطالبوا إدارة الرئيس بايدن بتخصيص
جزء من حزمة التحفيز لرقائق السيارات ،كما حذروا من احتمالية
حــدوث عجز بمقدار  1.3مليون وحــدة من السيارات والشاحنات
الخفيفة في الواليات املتحدة وحدها خالل العام الجاري في حال
َ
لــم يـحــظ قطاعهم بــاألولــويــة والــدعــم .وبسبب األزم ــة الـتــي وصلت
لذروتها بنهاية مــارس /آذار املــاضــي انخفض اإلنـتــاج نحو 1.75
مليون سـيــارة فــي الـفـتــرة مــا بــن منتصف يـنــايــر /كــانــون الثاني
وحتى نهاية مارس فقط ،والحقت الخسائر الشركات الكبرى ،إذ
أعلنت شركة «فورد موتورز» أن هذه األزمة تسببت في خسارتها
 2.5مليار دوالر .وتوقع خبراء صناعة السيارات في العالم تعاظم
خسائر القطاع للعام الثاني على التوالي ،والتي من املقدر أن تبلغ
ما يقارب  60مليار دوالر العام الحالي ،بخالف  100مليار تكبدها
القطاع العام املاضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ولــن يتوقف أمــر ارت ـفــاع األس ـعــار املـتــوقــع على أسـعــار الـسـيــارات
الجديدة التي من املتوقع أن ترتفع أسعارها بنسب تتراوح من -10
 ،%15وإنما سيمتد كذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات املستعملة
التي ارتفعت أسعارها بالفعل أثناء اإلغالق األول في أزمة كورنا،
وم ــؤخ ـرًا أعـلــن رئـيــس ات ـحــاد تـجــار ال ـس ـيــارات فــي تــركـيــا نـيــازي
بيركتاش أن أزمة الرقائق أضيفت أيضًا إلى املشاكل العاملية في
قـطــاع الـسـيــارات بسبب الــوبــاء ،وال ــذي مــن شــأنــه أن يــرفــع أسعار
السيارات املستعملة.

