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قلق من موازنة لبنان التقشفية

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

أعـلـنــت رئــاســة مـجـلــس الـ ــوزراء
ال ـل ـب ـنــانــي ي ـ ــوم االثـ ـن ــن املـقـبــل
موعدًا لعقد جلسة للحكومة في
قصر بعبدا الجمهوري بعد تعليق ألكثر
من ثالثة أشهر وذلــك للبحث في مشروع
قانون املوازنة العامة لعام .2022
بقلق إلــى مــوازنــة عام
وينظر اللبنانيون
ٍ
 2022وخشية من أن تكون مثقلة بالرسوم
والضرائب وبنود من شأنها أن تزيد من
معاناة الناس االقتصادية واملعيشية وال
سيما تبعًا ملــا ُحـكـ َـي عــن إج ــراءات قاسية
يجب أن تتخذ للخروج مــن االنهيار عبر
خطة تعاف مالي واقتصادي تنسجم مع
تطلعات صندوق النقد الدولي.
وبينت نسخة من مشروع املوازنة وصلت
ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أنـ ــه يـتـضـمــن ع ــددًا
كبيرًا مــن الــرســوم فيما تغيب اإلج ــراءات

ال ـتــي تـحـمــي ال ـن ــاس م ــن تـبـعــات االنـهـيــار
الـنـقــدي واملــالــي املـتـعــاظــم ،فــي حــن تظهر
الحكومة وكأنها تعد مــوازنــة كالسيكية
في بلد ال يواجه واحــدة من أسوأ األزمات
االقتصادية في العالم.
وتـ ــرددت مـعـلــومــات عــن أن سـعــر الـصــرف
ال ــذي ق ــد يـطـبــق لـلـنـفـقــات التشغيلية في
مشروع موازنة عام  2022يتراوح بني 15
و 20أل ــف لـيــرة ل ـلــدوالر الــواحــد مــع نسبة
ع ـجــز ت ـصــل إل ــى  20.8ف ــي امل ــائ ــة ،ب ـيــد أن
مـصــدر حكومي لفت لــ«الـعــربــي الجديد»
إل ــى أن سـعــر ال ـصــرف لــم يـحــدد بـعــد ومــن
املـ ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون م ـ ـ ــادة خ ــافـ ـي ــة ن ـظ ـرًا
لــاخـتــاف الـكـبـيــر الـحــاصــل ح ــول السعر
ال ــذي يجب أن يعتمد ،مــن هنا ينبغي أن
تحصل دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار.
ويقول عضو لجنة املــال واملــوازنــة النائب
فيصل الصايغ لـ«العربي الجديد» إن «ال
ش ــيء نهائيا بـعــد ،امل ــوازن ــة سـتـطــرح يــوم

االثنني على مجلس الــوزراء وتتطلب عدة
جلسات قبل إقــرارهــا ثــم احالتها ملجلس
الـنــواب وقــد يتطلب املــوضــوع أشـهـرًا قبل
إصدارها ،خصوصًا أنها تواكب املحادثات
مــع صـنــدوق النقد الــدولــي وخـطــة اإلنـقــاذ
املــالــي واالقـتـصــادي وعــوامــل أخ ــرى يجب
أن تؤخذ باالعتبار ،من دون أن ننسى أننا
على مسافة قريبة من االنتخابات النيابية
ومــدى قــدرة الــذهــاب بكتل نقدية إضافية
لزيادتها على املواطنني ،مع اإلش ــارة إلى
أننا نرفض أن تكون الزيادة عشوائية».
وأش ــار الصايغ إلــى أن «املــوازنــة يجب أن
ً
تراعي ثالثة أمور أساسية ،أوال التوجهات
العامة لبرنامج صندوق النقد الدولي وما
يتم مناقشته معه من قبل اللجنة الوزارية،
كما التوجهات العامة لخطة التعافي املالي
االقـتـصــادي الــذي تعمل عليها الحكومة،
إضافة إلى عدم ترتيب ديون إضافية على
ال ــدول ــة» .ولـفــت إلــى أن «مــن األج ــواء التي

لدينا أن املوازنة ستلحظ بعض املصاريف
لتسيير أو تـصــريــف ش ــؤون ال ــدول ــة مثل
الصيانة ومعدات اإلدارة ،ولكنها ستكون
تقشفية».
وأضـ ـ ــاف «هـ ـن ــاك اع ـت ـم ــاد أك ـث ــر م ــن سعر
ص ــرف ولـكــن حـســب الـبـنــود ،فعلى سبيل
امل ـ ـ ـثـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة وقـ ـ ـط ـ ــع ال ـ ـغ ـ ـيـ ــار هـ ــذه
تتطلب الــدفــع بــالــدوالر وبالتالي ال يفيد
احتسابها عـلــى سـعــر ص ــرف  1500لـيــرة،
وهناك اتجاه لرفع الدوالر الجمركي ولكن
على الكماليات وقد يصار إلى رفع ضريبة
القيمة املضافة».
وع ـقــد مـجـلــس ال ـ ــوزراء آخ ــر جـلـســة لــه في
 12أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول  2021لـيــدخــل
فــي مقاطعة طويلة قــادهــا ثنائي «حركة
أم ـ ــل» ب ــزع ــام ــة ن ـب ـيــه بـ ــري و«ح ـ ــزب ال ـلــه»
ربطًا بالتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت
واصــراره ـمــا على كــف يــد املحقق العدلي
القاضي طارق البيطار كليًا عن القضية.
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أخبار

زيادة مؤشر األسعار
في المغرب

ذكرت املندوبية السامية للتخطيط،
الجمعة ،أن مؤشر أسعار
املستهلكني في املغرب زاد في
ديسمبر /كانون األول  1.4في
املائة على أساس سنوي .وارتفع
التضخم الذي يستثني املواد
الغذائية  1.8في املائة ،في حني

زادت أسعار الغذاء  0.8في املائة.
وعلى أساس شهري زاد املؤشر
 0.1في املائة .وارتفع مؤشر
أسعار املستهلكني األساسي ،الذي
يستثني أسعار السلع املتقلبة1.7 ،
في املائة على أساس سنوي وزاد
 0.3في 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  7500شخص

أعلنت مجموعة ألستوم الفرنسية
املصنعة للسكك الحديد الجمعة
أنها تنوي توظيف  7500شخص
في  ،2022من أجل تلبية الطلب
املتزايد وطلبيات قياسية تلقتها
بلغت قيمتها  77,8مليار يورو
حتى  31كانون األول/ديسمبر.
وقالت املجموعة التي يعمل فيها
 72ألف موظف في العالم حاليا ،في
بيان ،أنها ترغب في توظيف ستة
آالف مهندس ومدير و 1500عامل
وفني ،موضحة أن «هذه الوظائف
مخصصة ملشاريع متعلقة
بالعربات واإلشارات والخدمات».
شيفرون وتوتال
تغادران ميانمار

(شين زياوغن)Getty /

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،
الكربون.
فإن أنماط االستهالك األخضر ستسود بحلول العام  ،2025داعية إلى بذل جهود لتعزيز الحصة السوقية من املنتجات الخضراء منخفضة
ّ
ُ
وت ّ
فصل الخطة اإلجراءات في مختلف املجاالت الرئيسية ،من املأكل وامللبس واملسكن إلى النقل والسياحة والكهرباء .ولتشجيع اإلسكان األخضر ،حثت
الخطة على بذل جهود لدمج تدابير توفير الطاقة وحماية البيئة أثناء تجديد املجتمعات السكنية الحضرية القديمة واملنازل الريفية.

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.

خفض رسوم التثمين لن تنعش صادرات الذهب
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أك ـ ــد مـ ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي ش ـع ـبــة ال ــذه ــب بــال ـغــرفــة
التجارية في القاهرة ،أن قرار وزير التموين بخفض
رسوم التثمني على صادرات الذهب من واحد في املائة
على كل كيلو إلى نصف في املائة ،هو قرار إيجابي،
ً
لكنه لن يحرك الصادرات بالشكل امللموس ،الفتا إلى
أن الشعبة ستنتظر صدور الالئحة التنفيذية للقرار،
لكي تبدي رؤيتها الكاملة حول هذا التعديل.
ونشرت جريدة الوقائع املصرية قرار وزارة التموين
وال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة ،ب ـشــأن تـخـفـيــض قـيـمــة تثمني

املعادن الثمينة بجميع أنواعها واملشغوالت املصنعة
من املعادن غير الثمينة أو املطعمة أو املغطاة بقشرة
ملصقة من الذهب أو الفضة أو البالتني بنسبة 0.5
ً
جنيها.
في املائة بحد أدنى 20
من جانبها ،طالبت شعبة املعادن الثمينة في اتحاد
الصناعات املصرية ،وزارة التموين باإللغاء الكامل
ً
لرسوم التثمني املفروضة على صــادرات الذهب بدل
من تخفيضها نصف في املائة ،إذ إن هذا التخفيض
لن يعود بالصادرات إلى سابق عهدها.
وأظـهــر أحــدث تقرير صــادر عــن املجلس التصديري
للصناعات املـعــدنـيــة ،تــراجــع قيمة ص ــادرات الحلى

واألح ـج ــار الـكــريـمــة بنسبة  63فــي املــائــة خ ــال أول
ً
شهرا من  2021باملقارنة بالفترة ذاتها من العام
11
 ،2020إذ انخفضت اإلي ـ ــرادات املـتــأتـيــة مــن عمليات
التصدير من  2.8مليار دوالر إلى  1.04مليار دوالر.
وعزا مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات املصرية،
في وقــت سابق خــال تصريحات خاصة لـ «العربي
الـجــديــد» ه ــذا الـتــراجــع إل ــى تــوقــف شــركــات تصنيع
ال ــذه ــب املـ ـص ــري ع ــن ال ـت ـص ــدي ــر ،ع ـق ــب قـ ـ ــرار وزي ــر
التموين بتفعيل بند تحصيل رســوم تثمني قدرها
واحد في املائة عن كل كيلو يتم تصديره بأثر رجعي
(حــوالــى  570دوالرًا) ،وهــو مــا أدى إلــى وصــول هذه

املـسـتـحـقــات عـلــى إح ــدى ال ـشــركــات إل ــى  250مليون
جنيه ( 16مليون دوالر).
وأشار إلى أن تراجع الصادرات سيستمر ،إذا لم يتم
إلغاء بند تحصيل رســوم تثمني ،مشيرا إلى تراجع
حجم املبيعات إلى نحو  70طنا سنويا ،بعد أن كانت
في التسعينيات تصل إلى  300طن.
وبحسب املجلس التصديرى ملواد البناء والحراريات
والصناعات املعدنية ،فإن كندا جاءت على رأس قائمة
الدولة املستوردة للذهب املصري بقيمة  563مليون
دوالر .وحلت اإلمــارات في املرتبة الثانية بقيمة 370
مليون دوالر ،تلتها أستراليا ثم السعودية.

10

اقتصاد

السبت  22يناير /كانون الثاني  2022م  19جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2700السنة الثامنة
Saturday 22 January 2022

السبت  22يناير /كانون الثاني  2022م  19جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2700السنة الثامنة
Saturday 22 January 2022

السودان

أسواق

إغراق السوق
العراقية

األزمات تعصف بأسعار العقارات
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

س ـج ـلــت أس ـ ـعـ ــار األراض ـ ـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات فــي
ال ـس ــودان انـخـفــاضــا كـبـيـرًا ق ــدره مختصون
بنسبة  30فــي املــائــة .وع ــزا أصـحــاب مكاتب
ع ـقــاريــة وس ـمــاســرة االن ـخ ـفــاض إل ــى تــراجــع
ً
الـطـلــب ف ـضــا ع ــن ش ــح الـسـيــولــة وانـعـكــاس
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
تعيشها البالد على مختلف القطاعات بما
فيها سوق العقارات.
كــذلــك تــراجــع الـطـلــب عـلــى الـشـقــق املـفــروشــة
والـفـنــادق ،وأرج ــع مزمل عبدالله وكيل أحد
الفنادق عزوف الزبائن عن استئجار الفنادق
والشقق في الخرطوم الى الوضع السياسي
والـتـعـقـيــدات األمـنـيــة الـتــي أصـبـحــت تحيط
في وسط الخرطوم .وقال «اآلن منطقة وسط
الـ ـخ ــرط ــوم أص ـب ـح ــت ط ـ ـ ــاردة ل ـل ــزب ــائ ــن مـمــا
انعكس سلبًا على عمل الشقق الفندقية ،غير
أن هجرة الطلب إلى اطراف الخرطوم جعلت
بعض اإلدارات تفكر بشكل جــدي في إنشاء
مشاريع بديلة وموازية في أحياء طرفية.
وقال محمود بشار صاحب إحدى الوكاالت

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
بغداد ـ أكثم سيف الدين

ت ـ ـتـ ــزايـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
مــن الـتــأثـيــرات السلبية لتراجع
ال ـع ـم ـلــة ال ـتــرك ـيــة ،وسـ ــط ارت ـف ــاع
كـبـيــر فــي حـجــم االس ـت ـيــراد لــاسـتـفــادة من
ه ـب ــوط ال ـل ـي ــرة ،م ــا ي ـبــث ال ــذع ــر ف ــي عصب
املـنـتـجــن املـحـلـيــن .وي ـش ــدد ال ـخ ـبــراء على
أن ال ـهــزات االقـتـصــاديــة فــي أي بـلــد محيط
ب ــالـ ـع ــراق ت ـح ـت ــاج ف ــي املـ ـق ــاب ــل إل ـ ــى خـطــط
للحماية من تأثيراتها.
وسجلت الليرة التركية تراجعًا حادًا وصل
إل ــى نـحــو  18ل ـيــرة مـقــابــل ال ـ ــدوالر ،قـبــل أن
تـ ـع ــود ل ـل ـت ـعــافــي ب ــارتـ ـف ــاع وص ـ ــل إل ـ ــى 11
ل ـيــرة أمـ ــام ال ـ ــدوالر إث ــر إجـ ـ ــراءات حكومية
تركية.
ووف ـقــا لـعـضــو غــرفــة ت ـجــارة ب ـغــداد عــدنــان
الفريجي ،فإن «هبوط الليرة بدأ يستقطب
أع ــدادا كبيرة مــن التجار الـعــراقـيــن ،الذين
بدأوا بمضاعفة كميات وارداتهم ،وتحديدا
املـ ــابـ ــس وامل ـ ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ،مـسـتـفـيــديــن
مـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض األسـ ـ ـع ـ ــار فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .لـكــن
بـعــض الـتـجــار وال ـشــركــات الـتــركـيــة أوقـفــت

تحقيق
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ب ـل ـغ ــت امل ـس ـت ـح ـق ــات والـ ـض ــرائ ــب
على الـشــركــات األجنبية النفطية
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ل ـي ـب ـيــا  2.34م ـل ـيــار
دوالر ،وفقًا لرسائل وتقارير مؤسسة النفط
الحكومية ،فيما يؤكد مصرف ليبيا املركزي،
عـبــر آخ ــر بـيــانــاتــه ،أن هـنــاك إي ـ ــرادات نفطية
ومستحقات على الشركات النفطية لم تورد
إلــى حساب وزارة املالية لــدى مصرف ليبيا
ّ
تصرف
املركزي ،أما ديوان املحاسبة ،فوصف
مــؤسـســة الـنـفــط بمستحقات شــركــات النفط
بـ«غير القانونية» ،معتبرًا أنها ّ
تفرط بأموال
الدولة.
وب ـمــوجــب ال ـقــانــون الـلـيـبــي ،تـسـلــم املــؤسـســة
الوطنية إيرادات وضرائب النفط إلى مصرف
ل ـي ـب ـي ــا املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،وتـ ـحـ ـص ــل بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك عـلــى
مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وفـ ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـخ ـ ــاف ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ح ــول
املستحقات على الشركات النفطية األجنبية،
قــال مـصــدر مـســؤول مــن وزارة املــالـيــة (فضل
عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه) ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
ح ـس ــاب ــات م ــؤس ـس ــة ال ـن ـف ــط ال ـل ـي ـب ـيــة تـ ــوازي
صـفـرًا فــي مــا يـخــص املستحقات (اإلتـ ــاوات)
وال ـض ــرائ ــب املـسـتـحـقــة ع ـلــى ش ــرك ــات الـنـفــط
األج ـن ـب ـي ــة ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة  16ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
الثاني من العام الحالي .في املقابل ،شرحت
رســالــة للمؤسسة الــوطـنـيــة لـلـنـفــط ،موجهة
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ،أن الضرائب
واإلت ـ ـ ــاوات املـسـتـحـقــة لـلــدفــع عـلــى الـشــركــات
امل ـش ــارك ــة ف ــي ع ـق ــود االم ـت ـي ــاز تـسـتـثـمــر فــي
تـمــويــل امل ـشــروعــات وتـنـفـيــذهــا .وتــأتــي هــذه
التمويالت استنادًا إلى قرار رقمه  496لسنة
 ،2021وقد ُوصفت بأنها «ترتيبات وقتية».
اتهامات وردود

ولكن ديــوان املحاسبة أكد أن مؤسسة النفط
ل ــم تـقــم بــإحــالــة ال ـع ـقــود وأي ب ـيــانــات ف ــي أي
مــرحـلــة مــن مــراحــل الـتـعــاقــد ،وذك ــر ال ــدي ــوان،
عبر رسالة بتاريخ  30كانون األول /ديسمبر
 ،2021أن هناك شبهات فساد فــي مــا يتعلق
بـعـقــود مــؤسـســة الـنـفــط ،وق ــال إنـهــا امتنعت
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البيع للعراقيني مؤقتا إلــى حــن استقرار
األوضاع».
وبـ ـ ـ ّـن ال ـف ــري ـج ــي لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن
«املشكلة تكمن في أن التجار ال يتعاملون
وفق خطط حكومية مدروسة ،بل تجذبهم
امل ـنــافــع الـشـخـصـيــة ،وهـ ــذا ك ـلــه يــؤثــر على
ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث إن ضـ ــخ مـ ــواد
م ـس ـت ــوردة ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة ي ـخ ـنــق املـنـتــج
امل ـح ـل ــي ال ـص ـن ــاع ــي وال ـ ــزراع ـ ــي وغـ ـي ــر ذل ــك
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد» ،م ـ ـحـ ــذرا مـ ــن «اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـلــك
االتـ ـج ــاه ــات ال ـع ـش ــوائ ـي ــة وإغـ ـ ـ ــراق ال ـس ــوق
العراقية باملنتجات التركية ،وما يترتب عن
ذلك من أزمات تقود إلى التأثير على حجم
العمالة ومستوى معيشة العراقيني».
بـ ـ ـ ــدوره ،ان ـت ـق ــد ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة فــي
ال ـب ــرمل ــان امل ـن ـحــل ج ـم ــال ك ــوج ــر ع ــدم وضــع
الـحـكــومــة خـطـطــا لـتــافــي تــأث ـيــرات هـبــوط
العملة التركية على اقتصاد الـعــراق .وقال
كـ ــوجـ ــر ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن «ح ـجــم
التبادل التجاري مع تركيا تجاوز  13مليار
دوالر ،كما أن هناك استثمارات عراقية في
تركيا ،ال سيما في قطاع العقارات ،وكلها قد
تتأثر سلبا خالل املرحلة املقبلة» ،مبينا أن
«تهاوي العملة التركية سيزيد من اإلقبال
الـعــراقــي على االس ـت ـيــراد ،وه ــذا ستكون له
نتائج سلبية على البالد».
وأش ــار إل ــى أن «ال ـع ــراق يـتــأثــر بشكل كبير
بالتغيرات االقتصادية في الدول املجاورة،

انتقادات للحكومة
بسبب غياب خطط حماية
المنتج المحلي

كونه يعتمد باألساس على االستيراد ،وأن
البلد بحاجة إلى وضع خطط مناسبة للحد
من تلك التأثيرات ،من خالل رفع الضرائب
عـلــى االس ـت ـيــراد ب ـهــدف تـحـجـيـمــه ،وتقليل
اآلثار املترتبة عنه».
وشدد على أن «الحكومة العراقية منشغلة
بـصــراعــاتـهــا ومـشــاكـلـهــا ،وه ــي بـعـيــدة كل
الـ ـبـ ـع ــد ع ـ ــن وضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الــرصـيـنــة ،وال تــوجــد فــي الـبـلــد مــؤسـســات
رصينة ومــراكــز بحث تتابع هــذه القضايا
وتــوجــه الحكومة التـخــاذ إج ــراءات محددة
لتالفي األزمات».
وأش ـ ــار إل ــى أن «ك ــل م ــا ي ـج ــري م ــن حــولـنــا
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة غــائـبــة عـنــه ،ومنشغلة
ب ـصــراعــات الـسـلـطــة ،واملـلـيـشـيــات ،والكتلة
الكبرى ،واملنافع الخاصة ،وال تــدرس هذه
املشاكل األساسية وال تضع لها أي حلول».
وأضــاف أن «العراق تقريبًا خرج عن سباق
الصناعة والــزراعــة ،وأصبح بلدا مستهلكًا
ومكبًا لبضائع كل دول العالم ،والحكومة
غير ق ــادرة على توفير أي شــيء عــدا املــواد
الــرئ ـي ـس ـيــة ،وأن االق ـت ـص ــاد س ـي ـكــون رهــن
الـظــروف العاملية ،خاصة أن الــدولــة ريعية
تعتمد بنسبة  93في املائة من وارداتها على
النفط ،الذي تعد أسعاره متذبذبة».
وشــدد على أن «كــل ذلــك يضع الـعــراق أمــام
اه ـ ـ ـتـ ـ ــزازات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وس ـي ـكــون
املواطن متأثرا بها ،في وقت الحكومة غير
مبالية وال تعتمد على أي تخطيط مسبق».
أم ــا الـخـبـيــر ف ــي ال ـش ــأن االق ـت ـص ــادي بــاســم
جميل أنطوان ،فقد حذر من تلك التأثيرات،
داعـيــا إلــى تالفيها بخطط لحماية املنتج
املحلي في البالد.
وقال أنطوان لـ«العربي الجديد» إن «الدول
التي تتعامل بالتجارة تلجأ ،عندما تضعف
السوق في املنطقة ،إلى سياسات اقتصادية

السيطرة على فاتورة واردات القمح
الجزائر ـ حمزة كحال

كـتـخـفـيــض الـعـمـلــة وغ ـيــر ذلـ ــك ،لتستقطب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــار وت ـ ـن ـ ـعـ ــش إنـ ـت ــاجـ ـه ــا
الـصـنــاعــي» ،مبينا لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
«السياحة في تركيا مع انخفاض عملتها
انتعشت على اعتبارها األرخص بني الدول،
ووفقا للتقارير ،يدخلها سنويا  40مليون
سائح ،كل واحد منهم يصرف داخل تركيا
 1000دوالر وفقًا ملنظمة السياحة العاملية،
هذا قبل انخفاض العملة ،أما اليوم ،فبدأت
تستقطب أكثر عدد من السياح على حساب

دول املنطقة ومنها ال ـعــراق ،كما أن أفــواج
السياح العراقيني زادت نحو تركيا ،وهــذا
يؤثر على إخراج العملة الصعبة من البالد».
وأشـ ــار إل ــى أن «اسـتـقـطــاب تــركـيــا الـسـيــاح
أصبح على حساب العراق ،إذ إن الكثير من
السياح ،بدال من أن يأتوا إلى شمال العراق
أو إل ــى املـنــاطــق السياحية فــي املحافظات
األخ ــرى ،بالتأكيد سيتجهون نحو تركيا
بسبب انخفاض كلفة السياحة فيها».
وأكــد أن «التأثيرات لن تنحصر في املجال

صراع
النفط الليبي

اتهامات بالفساد وإخفاء ضرائب الشركات
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مليار دوالر ،إيــرادات ليبيا
من صادرات النفط والغاز
منذ بداية  ،2021باإلضافة
إلى مبيعات بـــ 30مليون
يورو ،في أعلى مستوى
خــــال خــمــس ســنــوات،
وفقًا للمؤسسة الوطنية
للنفط.

يواجه القطاع
العقاري الركود وهروب
رؤوس األموال

الجزائر

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

عن إخضاع العقود ملراقبة الديوان .وبحسب
ثالثة مصادر لـ«العربي الجديد» من املؤسسة
الوطنية للنفط ،أحدها قانوني ،فإن األمــوال
فــي حساب وزارة املالية فــي حكومة الوحدة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ل ـب ـع ــض امل ـ ـشـ ــروعـ ــات
النفطية .وأش ــارت املـصــادر إلــى أن املؤسسة
استندت إلى قرار رقم  496لسنة  2021الصادر
عــن رئـيــس مجلس الـ ــوزراء بحيث ينص في
املادة األولى منه على أن يؤذن ملؤسسة النفط
باستخدام اإليرادات والضرائب واملستحقات
عـلــى الـشــركــات املـشــاركــة فــي عـقــود االمـتـيــاز،
وتنفيذ املشروعات املشمولة.
وح ــاول ــت «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ال ـت ــواص ــل مع
هيئة الــرقــابــة اإلداري ـ ــة للتعليق عـلــى الـقــرار
بــاع ـت ـبــارهــا ال ـج ـهــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن الـ ـق ــرارات
اإلداري ـ ــة وإي ـقــاف املـخــالــف مـنـهــا ،إال أنـهــا لم
تستطع الوصول إلى جواب.
واإلنـ ـت ــاج الـنـفـطــي مـغـطــى ب ـقــانــون ال ـب ـتــرول
لـعــام  ،1958ال ــذي يـنــص عـلــى امللكية العامة
ل ــاح ـت ـي ــاط ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وي ـن ـظ ــم ال ـق ــان ــون
وت ـع ــدي ــات ــه ال ــاحـ ـق ــة ع ـم ــل الـ ـش ــرك ــات عـلــى

ال ـع ـق ــاري ــة ،إن سـ ــوق الـ ـعـ ـق ــارات ي ـعــانــي من
استمرار الركود مثل الكثير من األنشطة في
ظل ّ عــدم االستقرار ،كما أن عــروض البيع ال
تـنــفــذ ،وإن حصل ذلــك فبأسعار أقــل بكثير
مــن الـســابــق .وكــانــت كلفة إيـجــار الشقق في
السابق تــراوح بني  500و 700دوالر إال أنها
انخفضت في اآلونة األخيرة الى ما بني 200
إلى  300دوالر في الشهر.
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع ع ــدم االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـبــاد
كشفت مجموعات عقارية عن تراجع أسعار
ال ـع ـقــارات الـكـبـيــرة فــي ال ـخــرطــوم وق ــال ــوا إن
هنالك هجرة ل ــرؤوس األم ــوال االستثمارية
الى تركيا ومصر ،إضافة إلى هجرة الكثير
مــن الـســودانـيــن إلــى ال ـخــارج بعدما أصبح

العقار مــاذا غير آمن في الـســودان .ويعانى
قطاع العقارات في السودان من غياب قانون
يـنـظـمــه ،م ــا ش ـجــع ع ـلــى دخ ــول ــه ف ــي ت ـجــارة
األم ــوال غير املشروعة والعمل على خلخلة
ب ـعــض األن ـظ ـم ــة واتـ ـخ ــاذ األراض ـ ـ ــي مـخــزنــا
للقيمة ،وأصـبــح شــراء األراض ــي والعقارات
أش ـبــه بــالـتـجــارة الــراب ـحــة فــي ظــل األوض ــاع
االقـتـصــاديــة الحالية حيث يفضل أصحاب
املال االستثمار في هذا القطاع ،ال سيما مع
انهيار الجنيه السوداني.
ويقول االقتصادي محمد توفيق إن أسعار
األراضي واإليجارات في السودان تعتبر من
أغـلــى دول املنطقة ألن نـظــام البيع والـشــراء
واإليجار بال تنظيم .ويرى أن غالبية الدول
نظمت عمليات اإلي ـجــار والتمليك لتصبح
تحت سلطة البلديات ولكن في الخرطوم ،ال
تقرر السلطات البلدية في ذلــك .ويعتبر أنه
من هذا املنطلق فإن تراجع األسعار هو أمر
طبيعي .أم ــا ه ــروب رؤوس األمـ ــوال فيعود
إلى عدم االستقرار وسوء الخدمات وانعدام
البنيات التحتية من دون وجود أمل لحلول
في املستقبل القريب.

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.
وأش ـ ــارت مــؤسـســة الـنـفــط ب ـتــاريــخ  14يناير

يقول ديوان المحاسبة
إن مؤسسة النفط
تمنعه من الرقابة
مؤسسة النفط تستند
إلى قرار حكومي
الستخدام اإليرادات

إلى أن مبلغًا بقيمة  2,275مليار دوالر أودع
فــي حـســاب وزارة املــالـيــة لــدى مـصــرف ليبيا
امل ــرك ــزي ،وال ــرق ــم يـخـتـلــف مــع رســالــة أخ ــرى،
حصلت عليها «العربي الجديد» من مؤسسة
النفط ،إلى رئيس الحكومة مؤرخة بتاريخ 4
يناير ذات رقم إشاري رقم التسجيل  61امللف
رق ــم  ،1-3-25وال ـتــي تـشـيــر إل ــى مـبـلــغ قيمته
 2.346مليار دوالر ،والفرق بني الرقمني يوازي
 71مليون دوالر.
وقــالــت املــؤسـســة إن اإلي ـ ــرادات الـتــي تحصل
عليها مــن اإلت ـ ــاوات مخصصة إلن ـشــاء عــدد
مــن املـشــاريــع التنموية ،منها مشاريع الغاز
وت ــركـ ـي ــب ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـس ـط ـح ـي ــة وال ـخ ــط
الرئيسي لنقل النفط الخام من حقل «ليراون»
إلى حقل الشرارة النفطي محطة «ب « وغيرها
من املشاريع.
التصرّف باألموال

وت ـخ ـت ـلــف ت ـصــري ـحــات مــؤس ـســة ال ـن ـفــط عــن
ب ـي ــان ــات وزارة ال ـن ـفــط ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة
الوطنية .األخيرة قالت إن املؤسسة الوطنية

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

االق ـت ـص ــادي ف ـح ـســب ،ب ــل ح ـتــى ف ــي مـجــال
هجرة العراقيني نحو تركيا ،إذ إن العراق
مــن أكـبــر ال ــدول الـتــي توجهت لـشــراء أمــاك
وعقارات في تركيا للسكن فيها».
وأشــار إلى أن «البضائع التركية ستنافس
املنتج الـعــراقــي فــي الـســوق املحلية وتؤثر
جـ ـ ـدًا ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـص ـن ــاع ــي والـ ــزراعـ ــي
الـعــراقــي» ،منتقدا «إهـمــال الحكومة وضع
خطط حماية اإلنتاج املحلي ،واالتكال على
املنتج املستورد بسبب رخص أسعاره».

للنفط ات ـخــذت إج ـ ــراءات مـخــالـفــة لنصوص
القانون ،والتي بموجبها طلبت من شركات
النفط األجنبية العاملة بقطاع النفط تأجيل
عملية دفع مستحقات الدولة الليبية« ،وبذلك
ت ـك ــون ع ـط ـلــت اسـ ـت ــام م ـبــالــغ مــال ـيــة طــائـلــة
مستحقة للدولة الليبية وأخرتها مدة زمنية
طــويـلــة ت ـت ـجــاوز الـسـنــة مـنــذ شـهــر أكـتــوبــر/
تشرين األول  ،2020مــا حــرم الــدولــة الليبية
والشعب الليبي من االستفادة من هذه األموال
وتـسـخـيــرهــا فــي مـشــاريــع تـنـمــويــة فــي شتى
املـجــاالت ،لتعود بالفائدة واملنفعة وتساهم
ف ــي رف ـ ــع املـ ـع ــان ــاة ال ـي ــوم ـي ــة الـ ـت ــي يـعــانـيـهــا
الشعب من جراء نقص تدفقات النقد األجنبي
وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة».
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس امل ــؤسـ ـس ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـن ـفــط
مصطفى صنع الـلــه ،فــي  ،2020إن املؤسسة
تحفظت على اإليـ ــرادات املـبــاشــرة واإلت ــاوات
وال ـض ــرائ ــب املـسـتـحـقــة ع ـلــى ش ــرك ــات الـنـفــط
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة بـ ـغـ ـي ــة تـ ـح ــري ــك امل ـ ـي ـ ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة
وم ـعــاودة اإلن ـتــاج« ،فــأنـقــذت الـبــاد مــن شبح
الـحــرب واإلف ــاس» ،بحسب كــامــه .وتــابــع أن
«الرابحون من استثمار اإلتــاوات والضرائب
في قطاع النفط هم أبناء الشعب الليبي».
ول ـ ـكـ ــن املـ ـحـ ـل ــل امل ـ ــال ـ ــي مـ ـحـ ـم ــود سـ ــالـ ــم أك ــد
لـ«العربي الجديد» أن اإلجراء املتخذ من قبل
مــؤسـســة الـنـفــط يعتبر مخالفة مــالـيــة ،وهــو
يـتـنــافــى مــع ال ـقــانــون املــالــي لـلــدولــة الليبية،
مـطــالـبــا ب ـض ــرورة سـحــب ه ــذا اإلج ـ ــراء .وقــال
سالم إن األخير يعد نوعًا من الفساد ،فالقرار
يخالف الـقــانــون« ،وبــالـتــالــي يجب إنـشــاء أو
تكليف مكتب محاسبي للتدقيق في األمــوال
ومراجعة حسابات الشركات األجنبية وفرض
الـغــرامــات املالية عليها فــي حالة التأخر في
الدفع».
المطالبة بالشفافية

وسـ ـ ــأل ال ـخ ـب ـي ــر ال ـن ـف ـط ــي م ـح ـمــد أحـ ـم ــد عــن
سبب عدم توريد جزء من اإلي ــرادات النفطية
واإلت ــاوات املستحقة على الشركات النفطية
األجنبية ،وقال لـ«العربي الجديد» إن الخالف
م ـح ـص ــور ف ــي اإلت ـ ـ ـ ــاوات ف ـق ــط وال ـ ــذي تـشـيــر
تـقــاريــر املــؤسـســة الشهرية إلــى أنــه لــم يدخل
ف ــي ح ـســابــات ـهــا .ودعـ ــا إل ــى ض ـ ــرورة اعـتـمــاد
ال ـش ـفــاف ـيــة واإلفـ ـص ــاح ع ــن مــاه ـيــة ال ـشــركــات
النفطية األجنبية املشتركة ،وحجم إنتاجها.
ومـ ــن ج ـه ـتــه ،رأى امل ـح ـلــل االقـ ـتـ ـص ــادي عبد
الناصر الشيباني ،في تصريحات لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «م ــؤس ـس ــة ال ـن ـف ــط ع ـل ــى ح ــق»
فــي ظــل ع ــدم وج ــود مــوازنــة للقطاع النفطي
لتطوير ورفع معدالت اإلنتاج .وقال لـ«العربي

الجديد» إن مؤسسة النفط عملت وفــق قرار
حكومي من أجل تحويل اإلتاوات في الحساب
لـلـمـشــاريــع الـتـنـمــويــة ،وع ـلــى املــؤس ـســة 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
ال ـشــركــات الـنـفـطـيــة األج ـن ـب ـيــة .ول ـفــت إل ــى أن
هناك حجبًا لــإتــاوات أو امتناعًا عن دفعها
بطريقة ملتوية أو تواطؤ بعض األطراف مع
الـشــركــات ،مــؤكــدا أن تـضــارب االختصاصات
بــن وزي ــر الـنـفــط واملــؤسـســة أخ ــرج مــوضــوع
إتاوات شركات النفط إلى العلن.
عامل في
مصفاة
«زاوية»
النفطية
(ماركو
لونغاري/
فرانس برس)

رض ـ ـخـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة لـضـغــط
ال ـفــاحــن وق ـ ــررت رف ــع س ـعــر شـ ــراء الـقـمــح
وال ـش ـع ـيــر ،ب ـعــد س ـن ــوات طــوي ـلــة م ــن الـشــد
وال ـج ــذب ب ــن ال ـطــرفــن ،ف ــي خ ـطــوة تـهــدف
مــن خاللها السلطات الـجــزائــريــة إلــى كبح
فــاتــورة واردات القمح ال ــذي جعل الجزائر
م ــن أك ـب ــر ال ـ ـ ــدول اسـ ـتـ ـي ــرادًا ل ـه ــذه الـسـلـعــة
األساسية لصناعة الخبز ،ما ينهك الخزينة
العمومية.
وص ـ ــادق ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ن ـهــايــة
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عـلــى رف ــع أس ـعــار شــراء
القمح والشعير من طرف دواوين الحبوب،
حيث ارتفعت بالنسبة للقمح الصلب من
 4500دينار إلى  6000دينار ( 43.1دوالرًا)،
أمــا القمح اللني مــن  3500ديـنــار إلــى 5000
دي ـن ــار ( 35.9دوالرًا) وال ـش ـع ـيــر م ــن 2500
دي ـنــار إل ــى  3400دي ـنــار ( 24.4دوالرًا) أمــا
ال ـشــوفــان فـقــد ارت ـف ــع م ــن  1800دي ـن ــار إلــى
 3400دينار ( 24.4دوالرًا).
ورحب األمني العام لالتحاد العام للفالحني
الجزائريني (تكتل يضم  5ماليني م ــزارع)،
عبد اللطيف ديلمي بالخطوة الحكومية،
التي اعتبرها محفزة ملنتجي القمح الذين

بيع الخبز في أحد أسواق الجزائر ()Getty

يتكبدون خسائر كبيرة سنويا وتدفعهم
لـبـيــع مـحــاصـيـلـهــم لـلـمـضــاربــن ولــوبـيــات
التخزين عــوض بيعها لــدواويــن الحبوب
الحكومية.
وأضاف لـ»العربي الجديد» أن «الزيادة وإن
كانت ال ترقى لتطلعات املــزارعــن إال أنها
مقبولة وتراعى فيها الظروف االقتصادية
ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،فــالـحـكــومــة تـحــاول
ت ـح ـف ـيــز املـ ـ ــزارعـ ـ ــن ب ـع ــدم ــا ش ـه ــد امل ــوس ــم
األخ ـيــر تــراجــع املـســاحــات امل ــزروع ــة مقابل
استقرار الواردات من القمح عند مستويات

مــرت ـف ـعــة» .وك ـشــف أن «ال ـك ـم ـيــات املجمعة
مــن الحبوب على مستوى الــديــوان املهني
للحبوب بلغت  13مليون قنطار من القمح
اللني والـصـلــب ،و 135ألــف قنطار فقط من
مــادة الشعير مقابل طلب وطني مقدر بـ 8
ماليني قنطار».
ووســط تكتم رسمي جــزائــري ،قــدرت وزارة
ال ــزراع ــة األم ـيــرك ـيــة اس ـت ـهــاك ال ـجــزائــر من
الـقـمــح ملــوســم  2021/2020بــن  10.7و11
مـلـيــون ط ــن ،مـقــابــل إن ـتــاج محلي ي ـقــارب 5
ماليني طــن ،بانخفاض تبلغ نسبته  5في
املائة عن اإلنتاج في موسم  ،2020/2019ما
دفع الجزائر الستيراد ما بني  5و 7ماليني
طن لتلبية احتياجاتها ،فيما تتوقع وزارة
الــزراعــة األميركية أن تحافظ الجزائر على
نفس املستويات مــن اسـتـيــراد القمح سنة
.2022
وفــي السياق ،قــال لعموري دحماني ،وهو
مزارع من محافظة البويرة ( 120كيلومترًا
شرق العاصمة) إن «الفارق في سعر القمح
بــن كــل ع ــام وآخ ــر غــالـبــا مــا ي ـكــون بضعة
دنـ ــان ـ ـيـ ــر» .وأوضـ ـ ـ ــح أن «مـ ـص ــاري ــف ال ـيــد
الـعــامـلــة مــرتـفـعــة ،يـضــاف إل ــى ذل ــك ارتـفــاع
سعر الوقود وهي زيادات لم تأخذها وزارة
الفالحة باالعتبار».

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

الوطنية للنفط واالقتصاد الليبي» .وكــان عون قد أعلن وقف صنع
الله عن العمل في أغسطس .وفي سبتمبر /أيلول ،قالت املؤسسة إن
رئيس الــوزراء ألغى القرار ،وأشــارت إلى «الجهود ملعالجة الخالفات
بني الطرفني».
وأكــد مصطفى صنع الله ،رئيس مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا،
األربعاء ،أن املؤسسة حققت معدالت إنتاج عالية بالرغم من التمويل
الضئيل ،نـظـرًا لقلة املـيــزانـيــة لقطاع الـطــاقــة .وتــابــع «ع ــام  ،2019لم
نحصل على امليزانية ،ودخلنا عامي  2020و 2021بديون ضخمة».

