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قلق من موازنة لبنان التقشفية
بيروت ـ ريتا الجّمال

أعــلــنــت رئــاســة مــجــلــس الــــوزراء 
ــنــــن املــقــبــل  الـــلـــبـــنـــانـــي يـــــوم االثــ
موعدًا لعقد جلسة للحكومة في 
قصر بعبدا الجمهوري بعد تعليق ألكثر 
من ثالثة أشهر وذلــك للبحث في مشروع 

قانون املوازنة العامة لعام 2022.
عام  مــوازنــة  إلــى  بقلٍق  اللبنانيون  وينظر 
2022 وخشية من أن تكون مثقلة بالرسوم 
أن تزيد من  والضرائب وبنود من شأنها 
االقتصادية واملعيشية وال  الناس  معاناة 
سيما تبعًا ملــا ُحــكــَي عــن إجــــراءات قاسية 
عبر  االنهيار  مــن  للخروج  تتخذ  أن  يجب 
خطة تعاف مالي واقتصادي تنسجم مع 

تطلعات صندوق النقد الدولي.
وبينت نسخة من مشروع املوازنة وصلت 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه يــتــضــمــن عـــددًا 
الــرســوم فيما تغيب اإلجـــراءات  مــن  كبيرًا 

الــتــي تــحــمــي الـــنـــاس مـــن تــبــعــات االنــهــيــار 
الــنــقــدي واملــالــي املــتــعــاظــم، فــي حــن تظهر 
كالسيكية  مــوازنــة  تعد  وكأنها  الحكومة 
في بلد ال يواجه واحــدة من أسوأ األزمات 

االقتصادية في العالم.
ــــرددت مــعــلــومــات عــن أن ســعــر الــصــرف  وتـ
التشغيلية في  لــلــنــفــقــات  يــطــبــق  قـــد  الــــذي 
مشروع موازنة عام 2022 يتراوح بن 15 
و20 ألـــف لــيــرة لــلــدوالر الــواحــد مــع نسبة 
عــجــز تــصــل إلــــى 20.8 فـــي املـــائـــة، بــيــد أن 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ لفت  حكومي  مــصــدر 
إلـــى أن ســعــر الــصــرف لــم يــحــدد بــعــد ومــن 
ــكــــون مـــــــادة خـــالفـــيـــة نـــظـــرًا  ــتــــوقــــع أن يــ املــ
لــالخــتــالف الــكــبــيــر الــحــاصــل حـــول السعر 
أن  ينبغي  مــن هنا  أن يعتمد،  الـــذي يجب 

تحصل دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار.
ويقول عضو لجنة املــال واملــوازنــة النائب 
»ال  إن  الجديد«  »العربي  لـ الصايغ  فيصل 
شـــيء نهائيا بــعــد، املـــوازنـــة ســتــطــرح يــوم 

االثنن على مجلس الــوزراء وتتطلب عدة 
احالتها ملجلس  ثــم  إقــرارهــا  قبل  جلسات 
الــنــواب وقــد يتطلب املــوضــوع أشــهــرًا قبل 
إصدارها، خصوصًا أنها تواكب املحادثات 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي وخــطــة اإلنــقــاذ 
املــالــي واالقــتــصــادي وعــوامــل أخـــرى يجب 
أن تؤخذ باالعتبار، من دون أن ننسى أننا 
على مسافة قريبة من االنتخابات النيابية 
ومــدى قــدرة الــذهــاب بكتل نقدية إضافية 
إلى  اإلشـــارة  مع  املواطنن،  لزيادتها على 

أننا نرفض أن تكون الزيادة عشوائية«.
وأشـــار الصايغ إلــى أن »املــوازنــة يجب أن 
تراعي ثالثة أمور أساسية، أواًل التوجهات 
العامة لبرنامج صندوق النقد الدولي وما 
يتم مناقشته معه من قبل اللجنة الوزارية، 
كما التوجهات العامة لخطة التعافي املالي 
الحكومة،  عليها  تعمل  الــذي  االقــتــصــادي 
إضافة إلى عدم ترتيب ديون إضافية على 
ــواء التي  الـــدولـــة«. ولــفــت إلـــى أن »مـــن األجــ

لدينا أن املوازنة ستلحظ بعض املصاريف 
مثل  الـــدولـــة  تــصــريــف شــــؤون  أو  لتسيير 
الصيانة ومعدات اإلدارة، ولكنها ستكون 

تقشفية«.
وأضــــــاف »هـــنـــاك اعـــتـــمـــاد أكـــثـــر مـــن سعر 
صـــرف ولــكــن حــســب الــبــنــود، فعلى سبيل 
ــار هــــذه  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ املــــــثــــــال الــــصــــيــــانــــة وقـــــطـــــع الـ
يفيد  ال  وبالتالي  بــالــدوالر  الــدفــع  تتطلب 
لــيــرة،  عــلــى ســعــر صـــرف 1500  احتسابها 
وهناك اتجاه لرفع الدوالر الجمركي ولكن 
على الكماليات وقد يصار إلى رفع ضريبة 

القيمة املضافة«.
وعــقــد مــجــلــس الـــــوزراء آخـــر جــلــســة لــه في 
لــيــدخــل   2021 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   12
»حركة  ثنائي  قــادهــا  طويلة  مقاطعة  فــي 
ــزب الـــلـــه«  ــ ــ ــــري و»حـ ــل« بـــزعـــامـــة نــبــيــه بـ ــ أمــ
بيروت  مرفأ  بانفجار  بالتحقيقات  ربطًا 
العدلي  املحقق  يــد  كــف  واصــرارهــمــا على 

القاضي طارق البيطار كليًا عن القضية.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ــب بــالــغــرفــة  ــذهــ ــي شــعــبــة الــ ــؤول فــ ــســ أكـــــد مـــصـــدر مــ
التجارية في القاهرة، أن قرار وزير التموين بخفض 
رسوم التثمن على صادرات الذهب من واحد في املائة 
على كل كيلو إلى نصف في املائة، هو قرار إيجابي، 
ا إلى 

ً
لكنه لن يحرك الصادرات بالشكل امللموس، الفت

أن الشعبة ستنتظر صدور الالئحة التنفيذية للقرار، 
لكي تبدي رؤيتها الكاملة حول هذا التعديل.

ونشرت جريدة الوقائع املصرية قرار وزارة التموين 
والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، بــشــأن تــخــفــيــض قــيــمــة تثمن 

املعادن الثمينة بجميع أنواعها واملشغوالت املصنعة 
من املعادن غير الثمينة أو املطعمة أو املغطاة بقشرة 
ملصقة من الذهب أو الفضة أو البالتن بنسبة 0.5 

في املائة بحد أدنى 20 جنيًها.
من جانبها، طالبت شعبة املعادن الثمينة في اتحاد 
الكامل  باإللغاء  التموين  وزارة  املصرية،  الصناعات 
 

ً
لرسوم التثمن املفروضة على صــادرات الذهب بدال
من تخفيضها نصف في املائة، إذ إن هذا التخفيض 

لن يعود بالصادرات إلى سابق عهدها.
وأظــهــر أحــدث تقرير صــادر عــن املجلس التصديري 
الحلى  قيمة صــــادرات  تــراجــع  املــعــدنــيــة،  للصناعات 

واألحـــجـــار الــكــريــمــة بنسبة 63 فــي املــائــة خـــالل أول 
11 شهًرا من 2021 باملقارنة بالفترة ذاتها من العام 
عمليات  مــن  املــتــأتــيــة  اإليـــــرادات  انخفضت  إذ   ،2020

التصدير من 2.8 مليار دوالر إلى 1.04 مليار دوالر.
وعزا مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات املصرية، 
لـ »العربي  في وقــت سابق خــالل تصريحات خاصة 
الــجــديــد« هـــذا الــتــراجــع إلـــى تــوقــف شــركــات تصنيع 
ـــر  ــر، عـــقـــب قــــــرار وزيـ ــديـ ــتـــصـ ــن الـ ـــصــــري عــ ــذهــــب املـ الــ
قدرها  تثمن  رســوم  تحصيل  بند  بتفعيل  التموين 
واحد في املائة عن كل كيلو يتم تصديره بأثر رجعي 
)حــوالــى 570 دوالرًا(، وهــو مــا أدى إلــى وصــول هذه 

املــســتــحــقــات عــلــى إحــــدى الــشــركــات إلـــى 250 مليون 
جنيه )16 مليون دوالر(.

وأشار إلى أن تراجع الصادرات سيستمر، إذا لم يتم 
إلغاء بند تحصيل رســوم تثمن، مشيرا إلى تراجع 
حجم املبيعات إلى نحو 70 طنا سنويا، بعد أن كانت 

في التسعينيات تصل إلى 300 طن.
وبحسب املجلس التصديرى ملواد البناء والحراريات 
والصناعات املعدنية، فإن كندا جاءت على رأس قائمة 
الدولة املستوردة للذهب املصري بقيمة 563 مليون 
دوالر. وحلت اإلمــارات في املرتبة الثانية بقيمة 370 

مليون دوالر، تلتها أستراليا ثم السعودية.

خفض رسوم التثمين لن تنعش صادرات الذهب

زيادة مؤشر األسعار 
في المغرب 

ذكرت املندوبية السامية للتخطيط، 
الجمعة، أن مؤشر أسعار 

املستهلكني في املغرب زاد في 
ديسمبر/ كانون األول 1.4 في 

املائة على أساس سنوي. وارتفع 
التضخم الذي يستثني املواد 

الغذائية 1.8 في املائة، في حني 

زادت أسعار الغذاء 0.8 في املائة. 
وعلى أساس شهري زاد املؤشر 

0.1 في املائة. وارتفع مؤشر 
أسعار املستهلكني األساسي، الذي 
يستثني أسعار السلع املتقلبة، 1.7 
في املائة على أساس سنوي وزاد 
0.3 في املائة على أساس شهري.

اندالع حريق 
في موقع نفط كويتي 

قالت شركة البترول الوطنية 
الكويتية في بيان إن حريقا اندلع 

في ساعة مبكرة من صباح 
الجمعة في موقع تابع لها، مما أدى 
إلى تعليق عمليات التصدير هناك.

بحسب بيان مقتضب صادر 
عن الشركة، لم يسفر الحريق 
الذي اندلع في منطقة الشعيبة 
الصناعية بشرق الكويت عن 

وقوع إصابات. وقع الحريق عند 
خط تدفق فحم الكوك البترولي. 
تلك املادة الشبيهة بالفحم هي 

منتج ثانوي للنفط الخام املكرر 
املستخدم في صناعة الصلب 
واأللومنيوم. قبل أسبوع واحد 
فقط، اندلع حريق مميت أثناء 

أعمال الصيانة في مصفاة نفط 
رئيسية تديرها الشركة نفسها، 

مما أسفر عن مقتل عاملني 
آسيويني اثنني. وأصيب عشرة 
آخرون، خمسة منهم في حالة 

خطيرة.  

»ألستوم« تعلن أنها 
ستوظف 7500 شخص

أعلنت مجموعة ألستوم الفرنسية 
املصنعة للسكك الحديد الجمعة 

أنها تنوي توظيف 7500 شخص 
في 2022، من أجل تلبية الطلب 

املتزايد وطلبيات قياسية تلقتها 
بلغت قيمتها 77,8 مليار يورو 
حتى 31 كانون األول/ديسمبر.

وقالت املجموعة التي يعمل فيها 
72 ألف موظف في العالم حاليا، في 

بيان، أنها ترغب في توظيف ستة 
آالف مهندس ومدير و1500 عامل 
وفني، موضحة أن »هذه الوظائف 

مخصصة ملشاريع متعلقة 
بالعربات واإلشارات والخدمات«.

شيفرون وتوتال 
تغادران ميانمار

قالت شركة توتال إنرجيز، إحدى 
أكبر مجموعات الطاقة في العالم، 

الجمعة، إنها أوقفت جميع العمليات 
في ميانمار، مشيرة إلى انتهاكات 

حقوق اإلنسان وتدهور سيادة 
القانون منذ أن أطاح الجيش في 
البالد بالحكومة. وقالت شركة 

شيفرون أيضا إنها تخطط 
للخروج. جاء هذا اإلعالن بعد يوم 

واحد فقط من مطالبة الشركة 
الفرنسية بفرض عقوبات دولية 

على قطاع النفط والغاز.

أخبار

الصين تدعم 
االستهالك 

األخضر

كشفت السلطات الصينية الجمعة عن خطة لتعزيز التحول األخضر لالستهالك في مجاالت رئيسية، وذلك في أحدث خطوة للبالد لتحقيق هدفي بلوغ 
ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني. وبحسب الخطة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح باالشتراك مع ستة أجهزة حكومية أخرى، 
فإن أنماط االستهالك األخضر ستسود بحلول العام 2025، داعية إلى بذل جهود لتعزيز الحصة السوقية من املنتجات الخضراء منخفضة الكربون. 
ت 

ّ
فّصل الخطة اإلجراءات في مختلف املجاالت الرئيسية، من املأكل وامللبس واملسكن إلى النقل والسياحة والكهرباء. ولتشجيع اإلسكان األخضر، حث

ُ
وت

الخطة على بذل جهود لدمج تدابير توفير الطاقة وحماية البيئة أثناء تجديد املجتمعات السكنية الحضرية القديمة واملنازل الريفية.

اقتصاد
Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة
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اتهامات بالفساد وإخفاء ضرائب الشركات

21.5
ليبيا  إيــرادات  دوالر،  مليار 
من صادرات النفط والغاز 
منذ بداية 2021، باإلضافة 
مليون  بـــ30  مبيعات  إلى 
مستوى  أعلى  في  يورو، 
ــس ســنــوات،  ــم ــال خ ــ خ
وفقًا للمؤسسة الوطنية 

للنفط. 

تحقيق

مؤسسة النفط تستند 
إلى قرار حكومي 

الستخدام اإليرادات

يقول ديوان المحاسبة 
إن مؤسسة النفط 
تمنعه من الرقابة

طرابلس ـ أحمد الخميسي

بـــلـــغـــت املـــســـتـــحـــقـــات والــــضــــرائــــب 
النفطية  األجنبية  الــشــركــات  على 
مــلــيــار  لــيــبــيــا 2.34  ــي  فــ الـــعـــامـــلـــة 
النفط  لرسائل وتقارير مؤسسة  دوالر، وفقًا 
الحكومية، فيما يؤكد مصرف ليبيا املركزي، 
عــبــر آخـــر بــيــانــاتــه، أن هــنــاك إيـــــرادات نفطية 
تورد  لم  النفطية  الشركات  على  ومستحقات 
ليبيا  لــدى مصرف  املالية  وزارة  إلــى حساب 
املركزي، أما ديوان املحاسبة، فوصف تصّرف 
النفط  شــركــات  بمستحقات  الــنــفــط  مــؤســســة 
»غير القانونية«، معتبرًا أنها تفّرط بأموال  بـ

الدولة.
وبــمــوجــب الــقــانــون الــلــيــبــي، تــســلــم املــؤســســة 
الوطنية إيرادات وضرائب النفط إلى مصرف 
لـــيـــبـــيـــا املــــــركــــــزي، وتـــحـــصـــل بـــعـــد ذلــــــك عــلــى 
مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية. 

ــــل حــــول  ــــاصـ ــــحـ ـــخــــــالف الـ وفــــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــ
املستحقات على الشركات النفطية األجنبية، 
قــال مــصــدر مــســؤول مــن وزارة املــالــيــة )فضل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ ــه(، لـ ــمــ عــــدم ذكــــر اســ
ــوازي  ــ حـــســـابـــات مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة تـ
ــاوات(  ــ صــفــرًا فــي مــا يــخــص املستحقات )اإلتـ
والـــضـــرائـــب املــســتــحــقــة عــلــى شـــركـــات الــنــفــط 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ األجـــنـــبـــيـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة 16 يـ
املقابل، شرحت  الحالي. في  العام  الثاني من 
موجهة  لــلــنــفــط،  الــوطــنــيــة  للمؤسسة  رســالــة 
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الضرائب 
واإلتـــــــاوات املــســتــحــقــة لــلــدفــع عــلــى الــشــركــات 
ــاز تــســتــثــمــر فــي  ــيـ ــتـ ــة فــــي عـــقـــود االمـ ــاركـ املـــشـ
تــمــويــل املــشــروعــات وتــنــفــيــذهــا. وتــأتــي هــذه 
التمويالت استنادًا إلى قرار رقمه 496 لسنة 

2021، وقد ُوصفت بأنها »ترتيبات وقتية«. 

اتهامات وردود
ولكن ديــوان املحاسبة أكد أن مؤسسة النفط 
لـــم تــقــم بــإحــالــة الــعــقــود وأي بــيــانــات فـــي أي 
مــرحــلــة مــن مــراحــل الــتــعــاقــد، وذكــــر الـــديـــوان، 
عبر رسالة بتاريخ 30 كانون األول/ ديسمبر 
يتعلق  مــا  فــي  أن هناك شبهات فساد   ،2021
بــعــقــود مــؤســســة الــنــفــط، وقـــال إنــهــا امتنعت 

عن إخضاع العقود ملراقبة الديوان. وبحسب 
»العربي الجديد« من املؤسسة  ثالثة مصادر لـ
األمــوال  فإن  قانوني،  أحدها  للنفط،  الوطنية 
الوحدة  فــي حكومة  املالية  وزارة  فــي حساب 
ــعـــض املــــشــــروعــــات  ــبـ ــة تـــســـتـــخـــدم لـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
املؤسسة  أن  إلــى  املــصــادر  النفطية. وأشـــارت 
استندت إلى قرار رقم 496 لسنة 2021 الصادر 
الــــوزراء بحيث ينص في  عــن رئــيــس مجلس 
املادة األولى منه على أن يؤذن ملؤسسة النفط 
باستخدام اإليرادات والضرائب واملستحقات 
عــلــى الــشــركــات املــشــاركــة فــي عــقــود االمــتــيــاز، 

وتنفيذ املشروعات املشمولة.
وحــــاولــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع 
الــقــرار  عــلــى  للتعليق  اإلداريـــــة  الــرقــابــة  هيئة 
ــقــــرارات  بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة املـــســـؤولـــة عـــن الــ
اإلداريـــــة وإيـــقـــاف املــخــالــف مــنــهــا، إال أنــهــا لم 

تستطع الوصول إلى جواب.
ــتــــاج الــنــفــطــي مــغــطــى بــقــانــون الــبــتــرول  واإلنــ
العامة  امللكية  عــلــى  يــنــص  الـــذي  لــعــام 1958، 
ــانـــون  ــقـ ــم الـ ــنـــظـ ــاطـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، ويـ ــيـ ــتـ لـــالحـ
وتـــعـــديـــالتـــه الـــالحـــقـــة عـــمـــل الــــشــــركــــات عــلــى 

األرض وفقا المتيازات تعطيها الدولة لشركة 
معينة تغطي مساحات من أراض معينة في 
إقليم الدولة البري أو البحري، ولدى تحقيق 
اكتشاف نفطي من قبل الشركة، فإن لها حق 
الحصول على نسبة معينة من اإلنتاج مقابل 

ضريبة تدفعها للدولة. 
وأشـــــارت مــؤســســة الــنــفــط بــتــاريــخ 14 يناير 

إلى أن مبلغًا بقيمة 2,275 مليار دوالر أودع 
فــي حــســاب وزارة املــالــيــة لــدى مــصــرف ليبيا 
املـــركـــزي، والـــرقـــم يــخــتــلــف مـــع رســـالـــة أخـــرى، 
حصلت عليها »العربي الجديد« من مؤسسة 
النفط، إلى رئيس الحكومة مؤرخة بتاريخ 4 
يناير ذات رقم إشاري رقم التسجيل 61 امللف 
مــبــلــغ قيمته  إلـــى  تــشــيــر  رقـــم 25-3-1، والــتــي 
2.346 مليار دوالر، والفرق بن الرقمن يوازي 

71 مليون دوالر.
وقــالــت املــؤســســة إن اإليــــــرادات الــتــي تحصل 
عــدد  إلنــشــاء  ــاوات مخصصة  ــ اإلتــ مــن  عليها 
الغاز  مشاريع  منها  التنموية،  املــشــاريــع  مــن 
وتــــركــــيــــب الـــتـــســـهـــيـــالت الـــســـطـــحـــيـــة والـــخـــط 
الرئيسي لنقل النفط الخام من حقل »ليراون« 
إلى حقل الشرارة النفطي محطة »ب » وغيرها 

من املشاريع.

التصرّف باألموال
وتــخــتــلــف تـــصـــريـــحـــات مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط عــن 
الـــوحـــدة  فـــي حــكــومــة  الــنــفــط  بـــيـــانـــات وزارة 
الوطنية  إن املؤسسة  الوطنية. األخيرة قالت 

لنصوص  مــخــالــفــة  ــراءات  ــ إجــ اتــخــذت  للنفط 
شركات  من  طلبت  بموجبها  والتي  القانون، 
النفط األجنبية العاملة بقطاع النفط تأجيل 
عملية دفع مستحقات الدولة الليبية، »وبذلك 
تـــكـــون عــطــلــت اســــتــــالم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــائــلــة 
مستحقة للدولة الليبية وأخرتها مدة زمنية 
طــويــلــة تــتــجــاوز الــســنــة مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر/ 
الليبية  الــدولــة  حــرم  مــا   ،2020 األول  تشرين 
والشعب الليبي من االستفادة من هذه األموال 
وتــســخــيــرهــا فــي مــشــاريــع تــنــمــويــة فــي شتى 
وتساهم  واملنفعة  بالفائدة  لتعود  املــجــاالت، 
فــــي رفـــــع املــــعــــانــــاة الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
الشعب من جراء نقص تدفقات النقد األجنبي 

وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة«.
وقــــــــال رئــــيــــس املــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــفــط 
املؤسسة  إن   ،2020 فــي  الــلــه،  صنع  مصطفى 
املــبــاشــرة واإلتــــاوات  ــرادات  ــ تحفظت على اإليـ
والـــضـــرائـــب املــســتــحــقــة عــلــى شـــركـــات الــنــفــط 
ــدة  ــ ــراكــ ــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــريــــك املــ ــة بـــغـــيـــة تــــحــ ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
ومــعــاودة اإلنــتــاج، »فــأنــقــذت الــبــالد مــن شبح 
الــحــرب واإلفــــالس«، بحسب كــالمــه. وتــابــع أن 
اإلتــاوات والضرائب  استثمار  »الرابحون من 

في قطاع النفط هم أبناء الشعب الليبي«.
ــلــــل املـــــالـــــي مــــحــــمــــود ســــالــــم أكــــد  ولــــكــــن املــــحــ
»العربي الجديد« أن اإلجراء املتخذ من قبل  لـ
مــالــيــة، وهــو  الــنــفــط يعتبر مخالفة  مــؤســســة 
يــتــنــافــى مــع الــقــانــون املــالــي لــلــدولــة الليبية، 
مــطــالــبــًا بـــضـــرورة ســحــب هـــذا اإلجـــــراء. وقــال 
سالم إن األخير يعد نوعًا من الفساد، فالقرار 
يخالف الــقــانــون، »وبــالــتــالــي يجب إنــشــاء أو 
تكليف مكتب محاسبي للتدقيق في األمــوال 
ومراجعة حسابات الشركات األجنبية وفرض 
في  التأخر  فــي حالة  عليها  املالية  الــغــرامــات 

الدفع«.

المطالبة بالشفافية
وســــــأل الـــخـــبـــيـــر الـــنـــفـــطـــي مــحــمــد أحـــمـــد عــن 
سبب عدم توريد جزء من اإليـــرادات النفطية 
النفطية  الشركات  على  املستحقة  واإلتــــاوات 
»العربي الجديد« إن الخالف  األجنبية، وقال لـ
مـــحـــصـــور فــــي اإلتـــــــــاوات فـــقـــط والـــــــذي تــشــيــر 
تــقــاريــر املــؤســســة الشهرية إلــى أنــه لــم يدخل 
فـــي حــســابــاتــهــا. ودعــــا إلــــى ضـــــرورة اعــتــمــاد 
ــاح عـــن مــاهــيــة الــشــركــات  الــشــفــافــيــة واإلفــــصــ

النفطية األجنبية املشتركة، وحجم إنتاجها.
املــحــلــل االقـــتـــصـــادي عبد  ومــــن جــهــتــه، رأى 
»العربي  لـ الشيباني، في تصريحات  الناصر 
الــــجــــديــــد«، أن »مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط عـــلـــى حـــق« 
فــي ظــل عـــدم وجـــود مــوازنــة للقطاع النفطي 
»العربي  لتطوير ورفع معدالت اإلنتاج. وقال لـ

قرار  وفــق  النفط عملت  إن مؤسسة  الجديد« 
حكومي من أجل تحويل اإلتاوات في الحساب 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، وعــلــى املــؤســســة نشر 

كشف حساب شامل.
واعتبر املحلل االقتصادي عبد الله الترهوني 
أن هناك حالة تخبط وفوضى تعيشها أغلب 
املؤسسات الحكومية، إال أن توريد أو تحصيل 
مبلغ مالي هو حق أصيل للدولة الليبية من 
الــشــركــات الــنــفــطــيــة األجــنــبــيــة. ولــفــت إلـــى أن 
امتناعًا عن دفعها  أو  لــإتــاوات  هناك حجبًا 
بطريقة ملتوية أو تواطؤ بعض األطراف مع 
الــشــركــات، مــؤكــدا أن تــضــارب االختصاصات 
بــن وزيـــر الــنــفــط واملــؤســســة أخـــرج مــوضــوع 

إتاوات شركات النفط إلى العلن. صراع 
النفط الليبي

دخل النفط الليبي في معركة جديدة أساسها الخالف حول اإلتاوات والضرائب المستحقة 
على شركات النفط األجنبية العاملة في القطاع. إذ يتهم ديوان المحاسبة، وكذا وزارة النفط، 

مؤسسة النفط بالتفريط بأموال الليبيين، فيما تتسلح األخيرة بقرار يجيز لها التصرف باألموال
محاوالت لعزل رئيس مؤسسة النفط

قالت وزارة النفط الليبية، يوم الثالثاء املاضي، إن الوزير محمد عون 
أوقف مصطفى صنع الله، رئيس املؤسسة الوطنية للنفط، عن العمل 
مجددا بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية. إال أن األخير ال يزال يزاول 
مهامه. وهذه هي املرة الثانية منذ أغسطس/ آب املاضي التي يحاول 
فيها عون عزل صنع الله. وقال مكتب اإلعالم في املؤسسة الوطنية 
للنفط، في تصريح، إن املؤسسة »تعمل وفق صحيح القانون« وتحت 
إشــراف الحكومة. وأضــاف البيان »قد سبق أن حدث هذا املوضوع، 
وحكومة الوحدة الوطنية اتخذت القرار الصحيح الذي يحمي املؤسسة 

أعلن وقف صنع  الليبي«. وكــان عون قد  للنفط واالقتصاد  الوطنية 
الله عن العمل في أغسطس. وفي سبتمبر/ أيلول، قالت املؤسسة إن 
القرار، وأشــارت إلى »الجهود ملعالجة الخالفات  ألغى  الــوزراء  رئيس 

بني الطرفني«.
ليبيا،  الوطنية في  النفط  الله، رئيس مؤسسة  وأكــد مصطفى صنع 
األربعاء، أن املؤسسة حققت معدالت إنتاج عالية بالرغم من التمويل 
لم  »عـــام 2019،  وتــابــع  الــطــاقــة.  لقطاع  املــيــزانــيــة  لقلة  نــظــرًا  الضئيل، 

نحصل على امليزانية، ودخلنا عامي 2020 و2021 بديون ضخمة«.

عامل في 
مصفاة 
»زاوية« 
النفطية 
)ماركو 
لونغاري/ 
فرانس برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــد املــــــخــــــاوف فـــــي الــــعــــراق  ــزايــ ــتــ تــ
لتراجع  السلبية  الــتــأثــيــرات  مــن 
ــط ارتـــفـــاع  الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة، وســ
كــبــيــر فــي حــجــم االســتــيــراد لــالســتــفــادة من 
هـــبـــوط الـــلـــيـــرة، مـــا يــبــث الـــذعـــر فـــي عصب 
املــنــتــجــن املــحــلــيــن. ويـــشـــدد الــخــبــراء على 
أن الــهــزات االقــتــصــاديــة فــي أي بــلــد محيط 
ــل إلـــــى خــطــط  ــقـــابـ ــي املـ بــــالــــعــــراق تـــحـــتـــاج فــ

للحماية من تأثيراتها. 
وسجلت الليرة التركية تراجعًا حادًا وصل 
ــدوالر، قــبــل أن  ــ إلـــى نــحــو 18 لــيــرة مــقــابــل الــ
ــفــــاع وصـــــل إلـــــى 11  ــارتــ  تــــعــــود لــلــتــعــافــي بــ
ــــدوالر إثـــر إجــــــراءات حكومية  لــيــرة أمــــام الــ

تركية.
ووفــقــا لــعــضــو غــرفــة تــجــارة بــغــداد عــدنــان 
بدأ يستقطب  الليرة  فإن »هبوط  الفريجي، 
الذين  الــعــراقــيــن،  التجار  مــن  أعـــدادا كبيرة 
بدأوا بمضاعفة كميات وارداتهم، وتحديدا 
ــيــــة، مــســتــفــيــديــن  املــــالبــــس واملـــــــــواد الــــغــــذائــ
مــــن انــــخــــفــــاض األســـــعـــــار فــــي تــــركــــيــــا. لــكــن 
بــعــض الــتــجــار والــشــركــات الــتــركــيــة أوقــفــت 

استقرار  حــن  إلــى  مؤقتا  للعراقين  البيع 
األوضاع«.

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  وبــــــّن الـــفـــريـــجـــي لــــ
يتعاملون  ال  التجار  أن  في  تكمن  »املشكلة 
وفق خطط حكومية مدروسة، بل تجذبهم 
املــنــافــع الــشــخــصــيــة، وهــــذا كــلــه يــؤثــر على 
ــواد  ــ ــخ مـ ــ ــــوق الــــعــــراقــــيــــة، حـــيـــث إن ضـ ــسـ ــ الـ
مـــســـتـــوردة بــكــمــيــات كــبــيــرة يــخــنــق املــنــتــج 
املـــحـــلـــي الـــصـــنـــاعـــي والـــــزراعـــــي وغـــيـــر ذلـــك 
فــــي الـــــبـــــالد«، مــــحــــذرا مــــن »اســــتــــمــــرار تــلــك 
االتــــجــــاهــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة وإغــــــــراق الـــســـوق 
العراقية باملنتجات التركية، وما يترتب عن 
ذلك من أزمات تقود إلى التأثير على حجم 

العمالة ومستوى معيشة العراقين«.
ــيـــة فــي  ــالـ بــــــــدوره، انـــتـــقـــد عـــضـــو الــلــجــنــة املـ
الـــبـــرملـــان املــنــحــل جـــمـــال كـــوجـــر عــــدم وضــع 
الــحــكــومــة خــطــطــا لــتــالفــي تــأثــيــرات هــبــوط 
وقال  الــعــراق.  اقتصاد  على  التركية  العملة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »حــجــم  كــــوجــــر، لــــ
التبادل التجاري مع تركيا تجاوز 13 مليار 
دوالر، كما أن هناك استثمارات عراقية في 
تركيا، ال سيما في قطاع العقارات، وكلها قد 
تتأثر سلبا خالل املرحلة املقبلة«، مبينا أن 
اإلقبال  التركية سيزيد من  العملة  »تهاوي 
الــعــراقــي على االســتــيــراد، وهـــذا ستكون له 

نتائج سلبية على البالد«.
ــار إلـــى أن »الـــعـــراق يــتــأثــر بشكل كبير  وأشــ
بالتغيرات االقتصادية في الدول املجاورة، 

كونه يعتمد باألساس على االستيراد، وأن 
البلد بحاجة إلى وضع خطط مناسبة للحد 
التأثيرات، من خالل رفع الضرائب  من تلك 
عــلــى االســتــيــراد بــهــدف تــحــجــيــمــه، وتقليل 

اآلثار املترتبة عنه«.
وشدد على أن »الحكومة العراقية منشغلة 
بــصــراعــاتــهــا ومــشــاكــلــهــا، وهـــي بــعــيــدة كل 
الـــبـــعـــد عـــــن وضــــــع الـــخـــطـــط االقـــتـــصـــاديـــة 
الــرصــيــنــة، وال تــوجــد فــي الــبــلــد مــؤســســات 
القضايا  هــذه  تتابع  ومــراكــز بحث  رصينة 
وتــوجــه الحكومة التــخــاذ إجـــراءات محددة 

لتالفي األزمات«.
ــار إلــــى أن »كــــل مـــا يـــجـــري مـــن حــولــنــا  ــ وأشــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة غــائــبــة عــنــه، ومنشغلة 
الــســلــطــة، واملــلــيــشــيــات، والكتلة  بــصــراعــات 
هذه  تــدرس  وال  الخاصة،  واملنافع  الكبرى، 
املشاكل األساسية وال تضع لها أي حلول«.

وأضــاف أن »العراق تقريبًا خرج عن سباق 
بلدا مستهلكًا  والــزراعــة، وأصبح  الصناعة 
والحكومة  العالم،  دول  كل  لبضائع  ومكبًا 
غير قـــادرة على توفير أي شــيء عــدا املــواد 
الــرئــيــســيــة، وأن االقـــتـــصـــاد ســيــكــون رهــن 
ريعية  الــدولــة  أن  العاملية، خاصة  الــظــروف 
تعتمد بنسبة 93 في املائة من وارداتها على 

النفط، الذي تعد أسعاره متذبذبة«.
وشـــدد على أن »كــل ذلــك يضع الــعــراق أمــام 
ــة كـــبـــيـــرة، وســـيـــكـــون  ــاديـ ــتـــصـ اهــــــتــــــزازات اقـ
املواطن متأثرا بها، في وقت الحكومة غير 
مبالية وال تعتمد على أي تخطيط مسبق«.

أمـــا الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن االقـــتـــصـــادي بــاســم 
جميل أنطوان، فقد حذر من تلك التأثيرات، 
املنتج  لحماية  بخطط  تالفيها  إلــى  داعــيــا 

املحلي في البالد.
»العربي الجديد« إن »الدول  وقال أنطوان لـ
التي تتعامل بالتجارة تلجأ، عندما تضعف 
السوق في املنطقة، إلى سياسات اقتصادية 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــارات فــي  ــقـ ــ ــعـ ــ ســـجـــلـــت أســــعــــار األراضـــــــــي والـ
الـــســـودان انــخــفــاضــًا كــبــيــرًا قــــدره مختصون 
بنسبة 30 فــي املــائــة. وعـــزا أصــحــاب مكاتب 
عــقــاريــة وســمــاســرة االنــخــفــاض إلـــى تــراجــع 
 عـــن شـــح الــســيــولــة وانــعــكــاس 

ً
الــطــلــب فــضــال

األوضــــــــاع الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
بما  القطاعات  مختلف  على  البالد  تعيشها 

فيها سوق العقارات.
كــذلــك تــراجــع الــطــلــب عــلــى الــشــقــق املــفــروشــة 
أحد  والــفــنــادق، وأرجـــع مزمل عبدالله وكيل 
الفنادق عزوف الزبائن عن استئجار الفنادق 
والشقق في الخرطوم الى الوضع السياسي 
والــتــعــقــيــدات األمــنــيــة الــتــي أصــبــحــت تحيط 
في وسط الخرطوم. وقال »اآلن منطقة وسط 
الــــخــــرطــــوم أصـــبـــحـــت طـــــــاردة لـــلـــزبـــائـــن مــمــا 
انعكس سلبًا على عمل الشقق الفندقية، غير 
أن هجرة الطلب إلى اطراف الخرطوم جعلت 
إنشاء  تفكر بشكل جــدي في  اإلدارات  بعض 

مشاريع بديلة وموازية في أحياء طرفية.  
وقال  محمود بشار صاحب إحدى الوكاالت 

الـــعـــقـــاريـــة، إن ســــوق الـــعـــقـــارات يــعــانــي من 
استمرار الركود مثل الكثير من األنشطة في 
ظل عــدم االستقرار، كما أن عــروض البيع ال 
بكثير  أقــل  فبأسعار  ذلــك  وإن حصل  ــذ، 

ّ
تــنــف

مــن الــســابــق. وكــانــت كلفة إيــجــار الشقق في 
السابق تــراوح بن 500 و700 دوالر إال أنها 
انخفضت في اآلونة األخيرة الى ما بن 200 

إلى 300 دوالر في الشهر.
ــرار فـــي الــبــالد  ــقـ ــتـ ــدم االسـ وبـــالـــتـــزامـــن مـــع عــ
كشفت مجموعات عقارية عن تراجع أسعار 
الــعــقــارات الــكــبــيــرة فــي الــخــرطــوم وقـــالـــوا إن 
االستثمارية  األمـــوال  لـــرؤوس  هنالك هجرة 
الكثير  الى تركيا ومصر، إضافة إلى هجرة 
مــن الــســودانــيــن إلــى الــخــارج بعدما أصبح 

العقار مــالذا غير آمن في الــســودان. ويعانى 
قطاع العقارات في السودان من غياب قانون 
يــنــظــمــه، مـــا شــجــع عــلــى دخـــولـــه فـــي تــجــارة 
على خلخلة  والعمل  املشروعة  غير  األمـــوال 
ــاذ األراضـــــــي مــخــزنــًا  ــخــ بــعــض األنـــظـــمـــة واتــ
للقيمة، وأصــبــح  شــراء األراضـــي والعقارات 
أشــبــه بــالــتــجــارة الــرابــحــة فــي ظــل األوضــــاع 
أصحاب  يفضل  حيث  الحالية  االقــتــصــاديــة 
املال االستثمار في هذا القطاع، ال سيما مع 

انهيار الجنيه السوداني.
أسعار  إن  توفيق  االقتصادي محمد  ويقول 
األراضي واإليجارات في السودان تعتبر من 
والــشــراء  البيع  نــظــام  املنطقة ألن  أغــلــى دول 
واإليجار بال تنظيم. ويرى أن غالبية الدول 
لتصبح  والتمليك  اإليــجــار  عمليات  نظمت 
تحت سلطة البلديات ولكن في الخرطوم، ال 
أنه  البلدية في ذلــك. ويعتبر  تقرر السلطات 
من هذا املنطلق فإن تراجع األسعار هو أمر 
فيعود  األمــــوال  رؤوس  هـــروب  أمـــا  طبيعي. 
إلى عدم االستقرار وسوء الخدمات وانعدام 
البنيات التحتية من دون وجود أمل لحلول 

في املستقبل القريب.

الجزائر ـ حمزة كحال

رضــــخــــت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة لــضــغــط 
ــراء الــقــمــح  ــ الــفــالحــن وقـــــررت رفــــع ســعــر شـ
والــشــعــيــر، بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــشــد 
والـــجـــذب بـــن الــطــرفــن، فـــي خــطــوة تــهــدف 
إلــى كبح  الــجــزائــريــة  السلطات  مــن خاللها 
الجزائر  جعل  الـــذي  القمح  واردات  فــاتــورة 
ــر الـــــــدول اســــتــــيــــرادًا لـــهـــذه الــســلــعــة  ــبـ مــــن أكـ
األساسية لصناعة الخبز، ما ينهك الخزينة 

العمومية.
ــة نــهــايــة  ــريــ ــزائــ ــة الــــجــ ــكـــومـ وصـــــادقـــــت الـــحـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، عــلــى رفـــع أســعــار شــراء 
القمح والشعير من طرف دواوين الحبوب، 
من  الصلب  للقمح  بالنسبة  ارتفعت  حيث 
4500 دينار إلى 6000 دينار )43.1 دوالرًا(، 
أمــا القمح اللن مــن 3500 ديــنــار إلــى 5000 
 2500 مـــن  والــشــعــيــر  دوالرًا(   35.9( ديـــنـــار 
أمــا  دوالرًا(   24.4( ديــنــار   3400 إلـــى  ديــنــار 
الــشــوفــان فــقــد ارتـــفـــع مـــن 1800 ديـــنـــار إلــى 

3400 دينار )24.4 دوالرًا(.
ورحب األمن العام لالتحاد العام للفالحن 
مـــزارع(،  مالين   5 يضم  )تكتل  الجزائرين 
الحكومية،  بالخطوة  ديلمي  اللطيف  عبد 
الذين  القمح  اعتبرها محفزة ملنتجي  التي 

وتدفعهم  سنويا  كبيرة  خسائر  يتكبدون 
لــبــيــع مــحــاصــيــلــهــم لــلــمــضــاربــن ولــوبــيــات 
الحبوب  لــدواويــن  بيعها  عــوض  التخزين 

الحكومية.
وأضاف لـ«العربي الجديد« أن »الزيادة وإن 
أنها  إال  املــزارعــن  لتطلعات  ترقى  ال  كانت 
مقبولة وتراعى فيها الظروف االقتصادية 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــالد، فــالــحــكــومــة تــحــاول 
ــم  ــد املـــوسـ ــهـ ــا شـ ــعـــدمـ ــزارعــــــن بـ تــحــفــيــز املــــ
األخــيــر تــراجــع املــســاحــات املـــزروعـــة مقابل 
استقرار الواردات من القمح عند مستويات 

املجمعة  »الــكــمــيــات  أن  وكــشــف  مــرتــفــعــة«. 
املهني  الــديــوان  على مستوى  الحبوب  مــن 
للحبوب بلغت 13 مليون قنطار من القمح 
ألــف قنطار فقط من  اللن والــصــلــب، و135 
مــادة الشعير مقابل طلب وطني مقدر بـ 8 

مالين قنطار«.
ووســط تكتم رسمي جــزائــري، قــدرت وزارة 
ــة األمــيــركــيــة اســتــهــالك الــجــزائــر من  ــزراعـ الـ
و11   10.7 بــن   2021/2020 ملــوســم  الــقــمــح 
مــلــيــون طـــن، مــقــابــل إنــتــاج محلي يــقــارب 5 
في   5 تبلغ نسبته  بانخفاض  طــن،  مالين 
املائة عن اإلنتاج في موسم 2020/2019، ما 
دفع الجزائر الستيراد ما بن 5 و7 مالين 
طن لتلبية احتياجاتها، فيما تتوقع وزارة 
الجزائر على  أن تحافظ  األميركية  الــزراعــة 
القمح سنة  اســتــيــراد  مــن  املستويات  نفس 

.2022
قــال لعموري دحماني، وهو  السياق،  وفــي 
مزارع من محافظة البويرة )120 كيلومترًا 
شرق العاصمة( إن »الفارق في سعر القمح 
بــن كــل عـــام وآخــــر غــالــبــا مــا يــكــون بضعة 
ــاريــــف الــيــد  دنــــانــــيــــر«. وأوضــــــــح أن »مــــصــ
الــعــامــلــة مــرتــفــعــة، يــضــاف إلـــى ذلـــك ارتــفــاع 
سعر الوقود وهي زيادات لم تأخذها وزارة 

الفالحة باالعتبار«.

إغراق السوق 
العراقية

)Getty( بيع الخبز في أحد أسواق الجزائر

األزمات تعصف بأسعار العقارات

السيطرة على فاتورة واردات القمح

صعود االستيراد 
بعد هبوط الليرة التركية

يتدافع التجار العراقيون 
لشراء البضائع من تركيا 
واالستفادة من هبوط 
سعر صرف الليرة، إال أن 

زيادة حجم االستيراد 
تثير مخاوف المنتجين 

المحليين

السودان أسواق

الجزائر

انتقادات للحكومة 
بسبب غياب خطط حماية 

المنتج المحلي

يواجه القطاع 
العقاري الركود وهروب 

رؤوس األموال

الــعــمــلــة وغــيــر ذلــــك، لتستقطب  كــتــخــفــيــض 
ــاح والـــــتـــــجـــــار وتــــنــــعــــش إنـــتـــاجـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــصــنــاعــي«، مبينا لـــ
عملتها  انخفاض  مع  تركيا  في  »السياحة 
انتعشت على اعتبارها األرخص بن الدول، 
ووفقا للتقارير، يدخلها سنويا 40 مليون 
سائح، كل واحد منهم يصرف داخل تركيا 
العاملية،  السياحة  1000 دوالر وفقًا ملنظمة 
هذا قبل انخفاض العملة، أما اليوم، فبدأت 
تستقطب أكثر عدد من السياح على حساب 

أفــواج  أن  كما  الــعــراق،  ومنها  املنطقة  دول 
وهــذا  تركيا،  نحو  زادت  العراقين  السياح 
يؤثر على إخراج العملة الصعبة من البالد«.
وأشــــار إلـــى أن »اســتــقــطــاب تــركــيــا الــســيــاح 
أصبح على حساب العراق، إذ إن الكثير من 
السياح، بدال من أن يأتوا إلى شمال العراق 
املحافظات  فــي  السياحية  املــنــاطــق  إلـــى  أو 
تركيا  نحو  سيتجهون  بالتأكيد  األخــــرى، 

بسبب انخفاض كلفة السياحة فيها«.
املجال  لن تنحصر في  »التأثيرات  أن  وأكــد 

ــتـــصـــادي فــحــســب، بـــل حــتــى فـــي مــجــال  االقـ
العراق  إن  إذ  تركيا،  نحو  العراقين  هجرة 
مــن أكــبــر الـــدول الــتــي توجهت لــشــراء أمــالك 

وعقارات في تركيا للسكن فيها«.
وأشــار إلى أن »البضائع التركية ستنافس 
وتؤثر  املحلية  الــســوق  فــي  الــعــراقــي  املنتج 
ــــي  ــــزراعـ ــاج الـــصـــنـــاعـــي والـ ــ ــتـ ــ جـــــدًا عـــلـــى اإلنـ
الحكومة وضع  »إهــمــال  منتقدا  الــعــراقــي«، 
خطط حماية اإلنتاج املحلي، واالتكال على 

املنتج املستورد بسبب رخص أسعاره«.

تزايد كميات المنتجات 
التركية في العراق 
)مرتضى السوداني/ 
األناضول(
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