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لبنان: الغالء يسرق فرحة عيد األم
بيروت ـ ريتا الجّمال

سرقت األزمة املعيشية في لبنان فرحة العائالت 
بعيد األم الـــذي يــصــادف األحـــد 21 مــــارس/آذار، 
حــيــث حـــرمـــت األوالد مـــن مــتــعــة شـــــراء الــهــدايــا 

والورود احتفاء بهذه املناسبة السنوية.
كل سنة  اعتاد  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ رونــي خولي،  يقول 
ل لديها وقالب 

ّ
على شراء باقة ورٍد لوالدته مع العطر املفض

اتها التي ال تساوي هدايا الكون شيئًا  حلوى تقديرًا لعطاء
أمامها.

ويضيف خولي بغّصة، »باقة الورد تبدأ من 50 دوالرا أي 75 
ألف ليرة وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، حتى الزهرة 
فاصبح  العطر  أمــا  دوالرات،   10 يتخطى  الــواحــدة سعرها 
سعره حوالي مليون ليرة وهو ما يعادل تقريبًا 700 دوالر، 
في حني يفوق سعر قالب الحلوى الصغيرسبعني ألف ليرة، 
تحّملها،  يعد بوسعي  لــم  املــصــاريــف  وهـــذه  دوالرا،   69 أي 
حيث إن الراتب الذي أتقاضاه بالعملة الوطنية وفق سعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي ومــخــفــض إلــــى الــنــصــف بــســبــب األزمــــة 
االقتصادية فيصل إلى مليوني ليرة )تقريبًا 1200 دوالر(. 

ويأسف خولي الذي يعمل في شركة خاصة للتكنولوجيا، 
ملا وصل إليه لبنان والعائالت من حرمان وترشيد للنفقات.
أنها  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ يّمني  ريما  تلفت  جهتها،  من 
لوالدتها،  هــديــة  تشتري  منذ شهرين حتى  األمـــوال  تــدخــر 
لكن وقتها الــدوالر كان سعر صرفه ال يتخطى 8 آالف ليرة 
لكن عندما نزلت للتسّوق اكتشفت أن كل األسعار باتت وفق 
سعر 10 آالف ومــا فــوق. وقــد جالت على أكثر من 20 محال 
تجاريا لتحظى بقطعة مالبس بقيمة 300 ألف أي 200 دوالر 
وهي أرخص بلوزة ومن البضائع القديمة في املستودعات.

في حني تشير روزي جّبور إلى أنها اعتادت كل سنة على 
لكنها  لوالدتها وثــانــيــة ألم زوجــهــا،  شـــراء هديتني واحـــدة 
وقــفــت مــحــتــارة الـــيـــوم أمــــام زجــــاج املـــحـــال الــتــجــاريــة كيف 
ستشتري غرضني وهي خسرت عملها بسبب إفالس شركة 
خاصة كانت تعمل فيها، وراتب زوجها يكفي فقط للعائلة 

الصغيرة والحاجيات األساسية.
وتلفت روزي إلى أنها قررت شراء وردتني مزينتني بأربعني 
ألف ليرة )حوالي 26 دوالرا( وقالبي حلوى بـ150 ألفا أي 100 
: »هذا أسوأ عيد 

ً
دوالر ولم تتمكن من شراء أي هدية. مضيفة

يمّر علينا حتى زوجــي الــذي كــان يقيم لنا الــغــداء ويعطي 

ابني هدية ليقدمها لي تمنيت عليه هذه السنة أال يشتري 
شيئًا فاألولوية اليوم لألكل واملياه والقسط املدرسي«.

ــــورود يــقــف أحـــد املــواطــنــني وهـــو شــاب  وعــنــد مــحــل لبيع الـ
عشريني لدقائق يسأل عن سعر كل نوع، ويحاول التفاوض 
مــع صــاحــب املــحــل لتخفيض السعر. وقـــال: »فــي جيبي 30 
ألف ليرة )20 دوالرا ال تشتري لي شيئًا، أرجــوك أريد باقة 
صغيرة أقدمها لوالدتي ألرسم البسمة على وجهها  عندها 
قــدم لــه صــاحــب املــحــل بــاقــة مــن 5 ورود وقـــال لــه هــذه هدية 

واشتر بمالك قطعة حلوى صغيرة ستسعد بها أيضًا«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، »هـــذه السنة،  ويــقــول صــاحــب املــحــل، لـــ
أســعــارنــا مرتفعة جدًا  أن  والــعــجــز، نعلم  بــاإلحــبــاط  نشعر 
بضائعنا  نشتري  لكننا  معدومة،  شبه  الشرائية  والــقــدرة 
ــالـــدوالر ووفــــق ســعــر الــســوق الـــســـوداء ومـــع ذلـــك نبيعها  بـ
بأسعار مخفضة من دون تسجيل أرباح وإال كانت األسعار 
ستحلق بالعالي«.  واستقر سعر صرف الدوالر في اليومني 
املاضيني على 11 ألفا تقريبًا بانتظار أجواء اللقاء املرتقب 
ــوزراء املــكــلــف سعد  ــ ــ بـــني الــرئــيــس مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الـ
الــحــريــري الـــيـــوم االثـــنـــني فـــي قــصــر بــعــبــدا الــحــكــومــي الـــذي 

ستنعكس أجواؤه على سعر الصرف في السوق السوداء.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تـــكـــّبـــدت املــــوانــــئ الـــعـــراقـــيـــة خــســائــر بــاهــظــة بسبب 
ــدة وتـــــدخـــــل األحــــــــزاب  ــقــ ــعــ اإلجــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــــة املــ
أم قصر  ميناء  إدارة  ودعــت  عملها.  في  واملليشيات 
الخليج  على  املطلة  البصرة  محافظة  فــي  الــعــراقــي، 
ــــالد، الـــحـــكـــومـــة، إلـــــى تــســهــيــل  ــبـ ــ الـــعـــربـــي جــــنــــوب الـ
مؤكدة  امليناء،  فــي  والتنظيمية  اإلداريـــة  ــراءات  اإلجــ
أن ســوء تلك اإلجــــراءات تسبب فــي انخفاض حركة 
البواخر الواصلة إلى امليناء بنسبة 40%، ما انعكس 
فيما طالب  التي يحققها،  املالية  املـــوارد  على حجم 

الجهات  بعض  هيمنة  بإبعاد  الحكومة  مسؤولون 
الحزبية واملليشيات عن امليناء. يجرى ذلك، في ظل 
أزمة مالية خانقة لم يستطع العراق تجاوزها، منذ 
فيروس  جائحة  بعد  عامليًا  النفط  أسعار  انخفاض 
كــورونــا، بــالــتــوازي مــع إخــفــاق الحكومة فــي خفض 
وقــال  الــبــالد.  فــي  املستشري  املــالــي  الفساد  مستوى 
مــديــر ميناء أم قصر الــتــجــاري، فـــرزدق عبد الـــرزاق، 
ميناء  فــي  التجارية  الحركة  مستوى  »انخفاض  إن 
ــبــــاب، منها  أم قــصــر الــشــمــالــي يـــعـــود إلــــى عــــدة أســ
اإلجــراءات الجمركية املتبعة من قبل هيئة الجمارك 
إلــى عــزوف عــدد كبير  واملنافذ العراقية، والتي أدت 

املوانئ  استخدام  عن  الناقلة  والخطوط  التجار  من 
العراقية«، مؤكدًا، في تصريح إلذاعة عراقية محلية، 
أن »الكثير من تلك الخطوط الناقلة حّولت حركتها 
ــراءات«.  ــ الــتــجــاريــة إلـــى دول أخـــرى بسبب تــلــك اإلجــ
وأضاف عبد الرزاق أن »ذلك اإلرباك في عمل املوانئ 
للموانئ،  املــالــيــة  الــعــائــدات  عــلــى  عـــاد بشكل سلبي 
وفقدنا من 30% إلى 40% من حجم التبادل التجاري 
داعيًا  املاضي 2020«،  العام  فبراير/ شباط من  منذ 
إلى تبسيط اإلجــراءات الجمركية ومنح التسهيالت 
الداخلية  الــطــرق  تهيئة  وكــذلــك  التجار،  إلــى  املمكنة 
ملــيــنــاء أم قـــصـــر، وحـــوكـــمـــة الــعــمــل اإللـــكـــتـــرونـــي في 

املوانئ، كخطوات إلعادة الحركة التجارية إلى سابق 
 مسؤواًل آخر أكد أن أسبابًا أخرى تقف 

ّ
عهدها. إال أن

املــيــنــاء وتحويل  الــتــجــار عــن  وراء عـــزوف كثير مــن 
ــرى، إذ إن نــفــوذ األحـــزاب  مــســارهــم نــحــو مــوانــئ أخــ
والفصائل املسلحة التي تمتلك مصالح مالية داخل 
مــوانــئ البصرة يعد مــن أهــم األســبــاب التي تحتاج 
إلــى تحرك حكومي لضبطها. وقــال مــســؤول محلي 
»العربي الجديد« إن »مشكلة  في محافظة البصرة لـ
املــوانــئ بشكل عــام تكمن فــي فــرض بعض األحـــزاب 
الــســيــاســيــة املــتــنــفــذة وفــصــائــل وجــمــاعــات مسلحة 

نفوذها داخل املوانئ«. 

تهاوي التجارة في الموانئ العراقية بسبب تعقيد اإلجراءات والمليشيات

ضياع موسم 
العطالت

ــايــــك تــيــلــديــســلــي  ــال مــ ــ قــ
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم فـــــــــــي هــــيــــئــــة 
اســــتــــشــــاريــــة حـــكـــومـــيـــة 
قـــضـــاء  إن  لــــــنــــــدن،  فــــــي 
عــــطــــالت لــلــبــريــطــانــيــني 
في الخارج هذا الصيف 
أمــر »غــيــر مــرجــح بشكل 
كــبــيــر »بــالــنــســبــة ملعظم 
ــيــــني بــســبــب  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
مـــخـــاطـــر جـــلـــب ســــالالت 
جـــديـــدة مـــن كـــوفـــيـــد-19، 
مــــــمــــــا يـــــــتـــــــرك شــــــركــــــات 
الطيران وشركات السفر 
تــســتــعــد لـــضـــيـــاع ثــانــي 
وحــظــرت  ذروة.  مـــوســـم 
ملعظم  السفر  بريطانيا 
ــــرة  ــتـ ــ الـــــــــنـــــــــاس خـــــــــــالل فـ
ــام الــحــالــيــة،  ــعــ ــعــــزل الــ الــ
وقــــالــــت إنـــــه لــــن ُيــســمــح 
بـــقـــضـــاء عـــطـــالت خــــارج 
الـــبـــالد حــتــى 17 مــايــو/ 
أيــــار عــلــى أقــــرب تــقــديــر. 
تيلديسلي  مــايــك  وقــــال 
إن مــن املــرجــح أن يــؤدي 
خـــــطـــــر جـــــلـــــب ســــــــالالت 
مـــقـــاومـــة لـــلـــقـــاحـــات إلـــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى إفـــســـاد 
للبالد.  السنوية  العطلة 
وأضـــــــــــــاف تـــيـــلـــديـــســـلـــي 
إلذاعـــــة )بــــي. بـــي. ســـي(، 
أول مــن أمـــس: »لــألســف 
أعتقد أن السفر للخارج 
بالنسبة  الــصــيــف،  هـــذا 
لــلــنــاس الــعــاديــني الــذيــن 
ــــالت، أمـــر  ــطـ ــ يـــقـــضـــون عـ
غــــــيــــــر مــــــــرجــــــــح بـــشـــكـــل 

كبير«.

استبعاد تعّرض الكويت ألزمة سيولة
حكومة  تبنتها  خطوات  إن  أميركا«  »أوف  بنك  قال 
الكويت للحد من استنزاف األصول السائلة لدى الخزانة، 
العام  الثالث من  الربع  إلى  قد ترجئ خطر أزمة سيولة 
وأضاف  المقبل.  أيلول  سبتمبر/  في  يبدأ  الذي  الجاري، 
مارس/   17 بتاريخ  صدر  تقرير  في  أميركا«،  »أوف  بنك 
السلطات  »تبنّت  األحد:  رويترز، أمس  آذار، وفق وكالة 
خطوات لتقليل استنزاف األصول السائلة لدى صندوق 

االحتياطي العام. 
الستنزاف  الزمني  المدى  أطالت  بأنها  تقديراتنا  تفيد 
أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021«، مضيفًا: 
»استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد 

يطيل هذا المدى الزمني أكثر«.

مكتب تمثيلي لـ»سوسيتيه جنرال« في الدوحة
لبنك»سوسيتيه  تمثيلي  مكتب  إنشاء  عن  أمس،  أعلن 
جنرال« في الدوحة ليعمل في إطار منصة مركز قطر 
للمال. وقالت وزارة التجارة والصناعة القطرية، إن هذه 
المالية  الخطوة تعد إضافة نوعية لقطاع الخدمات 
في دولة قطر، وتعكس ثقة كبرى الشركات العالمية 
الدولة توفر  القطري، خاصة وأن  االقتصاد  في قوة 
من  التي  االستثمارية  والفرص  الحوافز  من  العديد 
الشركات  ال سيما  األجنبية،  الشركات  شأنها دعم توسع 
الفرنسية، في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية. 
البنوك  أكبر  من  واحدا  جنرال«  »سوسيتيه  بنك  ويعد 
من  عميل  مليون   29 عمالئه  عدد  وتجاوز  الفرنسية، 

األفراد والشركات والمؤسسات.

إقبال على الجرار الكهربائي التركي
التركية،   »ZY« إدارة  مجلس  رئيس  يول،  أوندر  قال 
شركته  إن  البالد،  في  كهربائي  جرار  ألول  المصنعة 
من  الشراء  طلبات  من  العديد  دراسة  على  تعكف 
العديد  تلقيهم  يول  وأكد  المنطقة.  دول  مختلف 
من طلبات الشراء من الدول، مشيرا إلى مشاركة الشركة 
ألمانيا،  في  سيعقد  للجرارات،  دولي  معرض  في 
نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وأضاف يول، في حديثه 
لألناضول، أنهم يعملون على إنتاج 3 أنواع من الجرارات 
الحجم«،  وكبيرة  ومتوسطة  »صغيرة  الكهربائية 
يونيو/ في  كبيرة  بكميات  اإلنتاج  يبدأ  أن  المقرر  ومن 

حزيران المقبل. وشدد على أنه سيكون من السهل بيع 
الجرارات الكهربائية الصغيرة للمزارعين محليا ودوليا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال تنطلي على املصريني قصة 
ترويج اإلعالم لقرار زيادة الرواتب 

على أنه إنجاز تاريخي، خاصة 
أنه يعقبها مباشرة ارتفاع في 
أسعار السلع والخدمات يلتهم 

تلك الزيادة، فما تمنحه الحكومة 
باليمني تأخذه باليسار، وما 

ه في جيوب موظفيها من 
ّ
تضخ

زيادة رواتب وأجور، تسترده من 
كل املواطنني، وليس من املوظف 

الحكومي فقط، في صورة زيادات 
متواصلة في أسعار السلع 

والضرائب، وما كانت تفعله 
حكومات مبارك املتعاقبة على 
حكم مصر طوال 30 سنة من 

استرداد زيادات الرواتب بشكل 
غير مباشر يحدث اآلن وبشكل 

أكثر وحشية. 
ولسان حال املواطن يقول: »يا 

ليت زيادة ما تمت على الرواتب«، 
ألنه سيتم التهامها مباشرة 

وربما قبل موعد استحقاقها عبر 
إجراء الحكومة زيادات في أسعار 

البنزين والسوالر والغاز والكهرباء 
ومياه الشرب واملواصالت وتكلفة 

خدمات املرور والشهر العقاري 
وغيرها. كما أن املستفيد من 

زيادة الرواتب األخيرة هم موظفو 
الحكومة البالغ عددهم قرابة 5 
ماليني موظف، في حني هناك 

نحو 24 مليون موظف يعملون 
في القطاع الخاص وال تتحرك 

رواتبهم، بل قد يتم الخصم منها 
بحجة تداعيات كورونا الخطرة 
عليهم وتراجع املبيعات وكساد 

األسواق.
قبل أيام أعلنت الحكومة املصرية 
عن زيادة رواتب جميع العاملني 
بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه 

)ما يعادل 2.3 مليار دوالر(، 
ورفع الحد األدنى لألجور من 

2000 إلى 2400 جنيه، نحو 154 
دوالرًا، حسب تعليمات السيسي 
الذي وجه أيضًا بإقرار عالوتني 

كزيادة دورية للرواتب، بتكلفة 7.5 
مليارات جنيه.

وفي الوقت الذي يترقب فيه 
املصريون تمرير البرملان زيادات 

الرواتب، باتوا يترقبون تمرير 
نفس البرملان زيادات كبيرة في 
أسعار السلع والرسوم؛ فحسب 

مصادر في لجنة الخطة واملوازنة 
بمجلس النواب، فإن مشروع 

املوازنة الجديدة يتضمن زيادة 
في أسعار الكهرباء بنسبة بني 

8.4% و26.3%، اعتبارًا من 
فاتورة يوليو. كذلك تبحث وزارة 

البترول زيادة سعر البنزين بحجة 
االرتفاع األخير في أسعار النفط.

وفي حال زيادة أسعار الوقود 
من بنزين وسوالر وغاز، فإنه 

تعقبها مباشرة زيادات في فواتير 
الكهرباء واملواصالت العامة 

والقطارات ومترو األنفاق، وهي 
التكلفة التي يتحملها كل املواطنني 

وليس فقط من تم رفع رواتبهم. 
مدخرات املصريني تتبخر، مرة 

بسبب تعويم الجنيه املصري 
وفقدانه نحو 50% من قيمته، 
والقفزات التي لحقت بأسعار 
السلع والخدمات جراء القرار، 

وثانية عبر زيادات متواصلة في 
أسعار السلع بما فيها الغذائية، 

وثالثة عبر زيادة الضرائب 
وتضخم الرسوم الحكومية.

ر مدخرات  تبخُّ
المصريين

Monday 22 March 2021
االثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع فـــي لجنة 
الخطة واملوازنة بمجلس النواب 
 مــشــروع 

ّ
املــصــري )الـــبـــرملـــان(، أن

املوازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في 
الكهرباء، بنسبة تتراوح بني %8.4  أسعار 
يوليو/ أول  فــاتــورة  مــن  اعــتــبــارًا  و%26.3، 
تـــمـــوز املـــقـــبـــل، وذلـــــك لــلــمــرة الــثــامــنــة على 
الــتــوالــي مــنــذ رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء للمرة 
األولى، تزامنًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح 

السيسي الحكم في عام 2014.
»العربي  وقال املصدر، في تصريح خاص لـ
 الـــزيـــادة الــجــديــدة ســتــطــاول 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

الـــشـــرائـــح الــخــمــس األولـــــى مـــن االســتــهــاك 
املنزلي، مبينًا أن سعر الكيلووات لشريحة 
ــــاك األولــــــــــى )مـــــــن صــــفــــر إلـــــــى 50  ــهـ ــ ــتـ ــ االسـ
كيلوواط في الشهر( سيرتفع من 38 قرشًا 
إلــى 48 قــرشــًا، بنسبة  قــرش(  )الجنيه 100 
زيــادة 26.3%، ومن 48 قرشًا إلى 58 قرشًا، 
بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية )من 51 

إلى 100 كيلوواط(.
 ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوواط 

ّ
ـــاف الـــبـــرملـــانـــي أن ـــ وأضـ

إلى  )مــن صفر  الثالثة  االستهاك  لشريحة 
200 كــيــلــوواط( سيرتفع مــن 65 قــرشــًا إلى 
أن  عــلــمــًا   ،%18.4 زيــــادة  بنسبة  قــرشــًا،   77
ــذه الــشــريــحــة تــمــس قــطــاعــًا عــريــضــًا من  هــ
استهاكًا، ومن  األكثر  املواطنني، بوصفها 
 %10.4 قــــروش، بنسبة  إلـــى 106  قــرشــًا   96
فـــي الــشــريــحــة الـــرابـــعـــة )مــــن 201 إلــــى 350 

كيلوواط(.
 سعر الكيلوواط لشريحة 

ّ
وتابع املصدر أن

ـــن 351 إلــــى 650  االســـتـــهـــاك الــخــامــســة )مـ
كيلوواط( سيرتفع من 118 قرشًا إلى 128 

الكويت ـ أحمد الزعبي

في ظل األزمات املالية التي تعيشها الكويت، 
الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، تسعى 
املحلية  االســتــثــمــارات  تشجيع  إلــى  الحكومة 
ــراءات  ــ واألجــنــبــيــة مــن خـــال الــعــديــد مــن اإلجـ
والتسهيات الجديد التي تنوي تطبيقها خال 
الربع األخير من العام الجاري، وفقًا ملا أوردته 
وثيقة حكومية اطلعت عليها »العربي الجديد«. 

الجزائر ـ حمزة كحال

تسابق الحكومة الجزائرية، الزمن من أجل 
املرتفع  الــطــلــب  لتحمل  ــــواق  األسـ تحضير 
الــذي خلفه تفشي وبــاء كورونا منذ قرابة 
تحسبا  السلع  توفير  مع  بــاملــوازاة  السنة، 
ــن خـــــال إغـــــراق  ــان، مــ ــ ــــضـ ــدوم شـــهـــر رمـ ــقــ لــ
األســــــواق بــاملــنــتــجــات واســـعـــة االســتــهــاك 
الــقــيــود الجمركية  املــنــتــجــة مــحــلــيــًا، ورفــــع 
على السلع املستوردة، وذلــك تفاديًا لغاء 
ــيـــات عــامــل  ــداعـ األســــعــــار، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـ
»تهاوي الدينار« الذي بات يؤرق الحكومة 

والشعب على السواء.
وأكد وزير التجارة، كمال رزيق، لـ »العربي 
الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة »أزمـــة 
كـــورونـــا« ضــربــت بــيــٍد مــن حــديــد للحفاظ 
على توازن األسواق، سواء بإغراق األسواق 
باملنتجات وكسر املضاربة بتسخير قوات 
األمـــن الــتــي أحبطت الــعــديــد مــن مــحــاوالت 
إحداث ندرة في األسواق«. وأضاف الوزير 
ــة كـــورونـــا لـــم تــنــَس  ــه فـــي أزمــ الـــجـــزائـــري أنـ
الحكومة االســتــعــداد لشهر رمــضــان، الــذي 
يشهد عادة ارتفاع الطلب تصاحبه زيادة 
لـــأســـعـــار، خـــاصـــة فـــي الــخــضــر والــلــحــوم 
ــاء، كـــمـــا الـــتـــقـــيـــنـــا مــع  ــيــــضــ ــبــ الــــحــــمــــراء والــ

مــســّيــري شــعــبــة الــخــضــر والــلــحــوم لوضع 
خــريــطــة طـــريـــق تــضــمــن تــمــويــن األســـــواق 
بــاملــنــتــجــات الـــازمـــة. مــن جــانــبــه أكـــد مدير 
ضبط األســواق ومكافحة الغش في وزارة 
الــتــجــارة، رضـــا محمد جــــواد، أن »الــــوزارة 
وضــعــت ورقــــة طــريــق تــعــتــمــد عــلــى إغــــراق 
ــراج  ــ ــيــــة وإخــ األســــــــواق بــاملــنــتــجــات الــــزراعــ
مــا كـــان مــخــزنــًا فــي غـــرف الــتــبــريــد، كــمــا تم 
التنسيق مع مصانع إنتاج املواد الغذائية 
الـــتـــي تــعــهــدت بــمــراقــبــة شــبــكــات الــتــوزيــع 
الخاصة بها ونقاط التخزين ملنع املضاربة 
»العربي الجديد«  واالحتكار«. وقال جواد لـ
إن »األســـــــواق ســتــخــضــع ملــراقــبــة شـــديـــدة، 
مـــــن خـــــــال مـــضـــاعـــفـــة أعــــــــــوان )مــــوظــــفــــي( 
الشرطة،  مــن  بعناصر  وتدعيمهم  املراقبة 
سيدخلون األســواق وحتى نقاط التخزين 
أســواق  فتح  وباملقابل سيتم  كــانــت،  أينما 
مؤقتة، يحق للمنتجني عرض سلعهم فيها 
مباشرة من دون وسيط، كما سيتم تحديد 
هـــوامـــش ربــــح عــلــى بــعــض الــســلــع واســعــة 
السكر  مــنــهــا  تــتــعــدى %10،  االســتــهــاك ال 
والزيت والبطاطا والطحني، وذلك تماشيًا 
حترم فيها 

ُ
الحالية«، على أن ت مع املرحلة 

إجراءات الوقاية من »فيروس كورونا«.
وشــهــدت الــجــزائــر فــي األســابــيــع األخــيــرة، 

ــــة  ــعـ ــ ــــع واسـ ــلـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي أسـ ــ ــ ارتــــــفــــــاعــــــا فـ
االستهاك، بسبب تراجع قيمة الدينار إلى 
الــدوالر واليورو،  أمام  مستويات تاريخية 
وكانت زيوت املائدة األكثر تأثرا بالزيادات، 

التي أرجعها املصنعون إلى املضاربني.
التي كشف عنها مدير  املعلومات  وحسب 
أحد فروع »البنك الوطني الجزائري«، كمال 
»العربي الجديد«، فإنه »سيتم  بوعبازي، لـ
العديد  على  املــؤقــت،  الوقائي  الرسم  إلغاء 
مــن املــنــتــجــات املــســتــوردة إلـــى غــايــة نهاية 
منتصف شــهــر رمـــضـــان«. ويــطــاول الــقــرار 
الــلــحــوم املــجــمــدة والـــفـــواكـــه املــجــفــفــة الــتــي 
يزداد عليها الطلب في رمضان، باإلضافة 
ــــى املـــكـــســـرات بـــكـــل أنــــواعــــهــــا، واألجــــبــــان  إلـ
البيضاء وغيرها. وأضاف شعبان أن »رفع 
ــقـــدر بـــني %60  ــم الـــوقـــائـــي املـــؤقـــت املـ الـــرسـ
و90% عــلــى املــنــتــجــات املــعــنــيــة، دخـــل حيز 

التطبيق بدءًا من األربعاء املاضي«.
الــجــمــعــيــة  ــيـــــس  ــ رئـ رأى  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ وفـــــــي 
الـــجـــزائـــريـــة لــلــتــجــار والـــحـــرفـــيـــني، الــحــاج 
طاهر بالنوار، أن »هــذه اإلجـــراءات مفيدة 
أن املشكلة  إال  لأسواق وللمواطن نظريًا، 
في األسواق الجزائرية ال تكمن في العرض، 
بل في غياب ضبطها ومراقبتها، وهو ما 
املضاربة  أمــام  الــبــاب على مصراعيه  فتح 

واالحــتــكــار، مــا يـــؤدي بــاألســعــار لارتفاع 
ــان«، الـــــــذي يـــتـــزامـــن  ــ ــــضــ خــــاصــــة قـــبـــيـــل رمــ
هـــذه املــــرة مــع ظـــرف اســتــثــنــائــي )فــيــروس 
ــر عـــلـــى األســــــــواق«.  كـــــورونـــــا(، مــــا قــــد يـــؤثـ
والفواكه  للخضر  التجزئة  أســواق  وبــدأت 
التي  األوضــــاع  مــع  تتفاعل  العاصمة،  فــي 
إذ  واجتماعيا،  اقتصاديا  الباد  تعيشها 
شــهــدت األســعــار قــفــزات مــعــتــبــرة، تــتــراوح 
ما بني 10 و150 دينارًا على بعض السلع. 
لحماية  الجزائرية  الجمعية  رئيس  وقــال 
ــذه  ــ ــلـــك، مـــصـــطـــفـــى زبـــــــــدي، إن »هـ ــهـ ــتـ املـــسـ
الـــزيـــادات فــي األســـعـــار هــي إنــــذار مسبق، 
ــبــــار، حـــتـــى نـــتـــفـــادى  ــتــ يـــجـــب أخـــــــذه بــــاالعــ
ســيــنــاريــو رمــضــان الــســنــة املــاضــيــة، الــذي 
ــة صــحــيــة أربــكــت  ــ ســبــقــتــه وصــاحــبــتــه أزمـ
أســــواق الــعــالــم، مــا ضــاعــف خـــوف الــنــاس 
وطمع التجار واملضاربني، فرغم تطمينات 
ارتــفــعــت كثيرا  ــار  ــعـ األسـ أن  إال  الــحــكــومــة 
وهو ما تم الوقوف عليه السنة املاضية«. 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  »الـ ـــ ــدي لـ ــ وأضـــــــاف زبــ
الحكومة  الجميع،  يتقاسمها  »املسؤولية 
العقل  بتحكيم  والــتــجــار  األســــواق  لضبط 
على  بثباته  واملــواطــن  الجشع،  عــن  بعيدا 
اقـــتـــنـــاء مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه دون لــهــفــة على 

الشراء والتخزين«.

قرشًا، بنسبة زيــادة 8.4%، مع اإلبقاء على 
سعر الشريحة السادسة )من 651 إلى 1000 
كـــيـــلـــوواط( بـــواقـــع 140 قـــرشـــًا، والــشــريــحــة 
ــثــــر مــــن 1000 كـــيـــلـــوواط فــي  الـــســـابـــعـــة )أكــ
 0.094( بـــ 145 قرشًا  املــحــدد سلفًا  الشهر(، 

دوالر(.

غالء البنزين
البترول   وزارة 

ّ
ووفق املصدر البرملاني فإن

ــزيــــادة ســعــر الــبــنــزيــن فـــي الــســوق  تــتــجــه لــ
ــام  ــعـ ـــال الــــربــــع األخــــيــــر مــــن الـ املـــحـــلـــيـــة خـــ
املـــالـــي الـــجـــاري )مــــن إبــريــل/نــيــســان حتى 
باالرتفاع  ارتباطًا  يونيو/حزيران(،  نهاية 
األخــيــر فــي أســعــار الــوقــود الــعــاملــيــة، وذلــك 
بقيمة 25 قرشًا لليتر، ليرتفع سعر بنزين 
 6.50 إلـــى  6.25 جنيهات  مــن  أوكـــتـــان(   80(
من  أوكــتــان(   92( وبــنــزيــن  لليتر،  جنيهات 
لليتر،  جــنــيــهــات   7.75 إلـــى  جــنــيــهــات   7.50
وبنزين )95 أوكتان( من 8.50 جنيهات إلى 

8.75 جنيهات لليتر.
 الزيادات املرتقبة في أسعار 

ّ
وأكد املصدر أن

أسعار  رفع  من شأنها  والكهرباء،  البنزين 
العامة،  والــخــدمــات  األســاســيــة  السلع  كافة 
وبالتالي التهام الزيادات املقررة في رواتب 
الجهاز اإلداري للدولة )قرابة  العاملني في 
5 مــايــني مـــوظـــف( مـــع بـــدايـــة الـــعـــام املــالــي 
الــجــديــد، والــتــي ســتــتــراوح بــني 400 جنيه 
الــــدرجــــة  بـــحـــســـب  شـــهـــريـــًا،  جـــنـــيـــه  و1400 
 %13 بنسبة  املــعــاشــات  وزيـــادة  الوظيفية، 

لنحو 10 مايني و500 ألف مواطن.

ضغوط صندوق النقد
كبيرة  زيـــادات  املصرية  الحكومة  وفرضت 
ومــتــوالــيــة فــي أســعــار الــكــهــربــاء والــبــنــزيــن 
والــغــاز الطبيعي ومــيــاه الــشــرب، مــنــذ بــدء 
بــرنــامــجــهــا لــإصــاح االقــتــصــادي  تطبيق 
فــي عــام 2016 بــاالتــفــاق مــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي، والـــذي شمل كــذلــك فــرض ضريبة 
بسعر 14% على مختلف السلع والخدمات، 
ــة املــحــلــيــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــر ســـعـــر صــــــرف الـ ــريــ ــحــ وتــ
)الجنيه( أمام الدوالر، وفقدانها نحو %70 
من قيمتها، ما تسبب في موجات غاء غير 

مسبوقة في تاريخ الباد.
وتــعــد شــريــحــة االســتــهــاك املــنــزلــي األدنـــى 
ــادة  ــزيـ ــن الـ ــررًا مـ ــر تـــضـ ــثـ )األولــــــــى( هـــي األكـ
اإلجــمــالــيــة فــي أســعــار الــكــهــربــاء، إذ ارتــفــع 
السنوات  خــال  تدريجيًا  الكيلوواط  سعر 
السبع املاضية من 5 قروش إلى 48 قرشًا مع 

وفي هذا الشأن، أفادت الوثيقة بأن اإلجراءات 
الــجــديــدة ســتــشــمــل الئــحــة مــقــتــرحــة تتضمن 
ــوم مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص لــلــشــركــات  ــ خـــفـــض رســ
األجنبية وأفرعها في الكويت، التي تبلغ نحو 
75 ألف دوالر سنويا لتصل إلى 45 ألف دوالر 
فقط، فيما ستنخفض رسوم التجديد السنوية 
إلى 10 آالف دوالر فقط بداًل من 18 ألف دوالر.

األجنبية  الشركات  عــدد  أن  الوثيقة  وأظهرت 
العاملة في الكويت نحو 212 شركة، فيما يبلغ 
إجمالي االستثمارات األجنبية في الكويت 5.5 
مليارات دوالر، في حني تهدف الخطة الحكومية 
إلى زيادة إجمالي االستثمارات إلى 20 مليار 

دوالر بحلول عام 2025.
كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه سيمسح للمستثمر 
الازمة  األجنبية  العمالة  استخدام  األجنبي 
لاستثمار، وذلك وفقًا للضوابط املحّددة مع 
االلتزام بالحد األدنى لنسبة العمالة الوطنية 

الواجب توفرها.
على صعيد متصل، قال مصدر حكومي كويتي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه مــن املــقــتــرح تطبيق 
اإلجراءات الجديدة في أواخر العالم الجاري، 
مشيرًا إلى أنه تجرى دراسة الجوانب األخرى 
بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية 
وزارة  املباشر  االستثمار  تشجيع  هيئة  مثل 
وهيئة  الــشــؤون  ووزارة  والصناعة  الــتــجــارة 

بدء السنة املالية 2021-2022 بنسبة زيادة 
قرشًا   11.5 مــن  الثانية  والشريحة   ،%860
بــنــســبــة 404%، والــشــريــحــة  قــرشــًا  إلــــى 58 
الثالثة من 17.5 قرشًا إلى 77 قرشًا بنسبة 

.%340
ودعمت وزارة الكهرباء، القطاع الصناعي، 
الناتجة  السلبية  التداعيات  بحجة احتواء 
ــا، مــــن خـــال  ــ ــــورونـ عــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
تخفيض أســعــار الــجــهــد الــفــائــق )الــعــالــي( 
واملـــتـــوســـط بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع بــقــيــمــة 10 
قــــــروش لـــلـــكـــيـــلـــوواط، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــحــمــل 
خــزانــة الــدولــة نــحــو 22 مــلــيــار جنيه قيمة 
الصناعي  للقطاع  الكهرباء  أسعار  خفض 
ملدة 5 سنوات مالية، بدءًا من السنة املالية 

الجارية )2021-2020(.

تبخر زيادات الرواتب
ــان مــجــلــس الـــــــوزراء قـــد نـــفـــى، فـــي بــيــان  ــ وكـ
رســمــي، أول مــن أمــس الــســبــت، رفــع أسعار 
ــذائـــيـــة فــــي األســـــــــواق املــحــلــيــة،  الـــســـلـــع الـــغـ
ــب  ــ ــرواتـ ــ ــع تـــطـــبـــيـــق زيـــــــــادة الـ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
مدعيًا  املقبل،  يوليو/تموز  في  واملعاشات 
اســتــقــرار أســعــار كــافــة الــســلــع الــغــذائــيــة في 
فروع املجمعات االستهاكية التابعة لوزارة 
التموين، وتوفر مخزون استراتيجي منها 

يكفي مدة تتراوح بني 4 و6 أشهر.
وشـــدد املجلس على اســتــمــرار شــن حمات 
ــــواق فــي مختلف  ــة عــلــى األسـ تفتيش دوريــ
املــحــافــظــات، ملــنــع أّي تــاعــب أو مــمــارســات 
احتكارية، مع اتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
االحتياطي  أن  إلــى  املخالفني، مشيرا  حيال 
االستراتيجي من القمح يبلغ 4 أشهر، ومن 
الزيت 4.8 أشهر، ومن السكر 3.9 أشهر، ومن 

األرز 9.2 أشهر، ومن الدواجن 11.4 شهرًا.
وكـــان وزيـــر املــالــيــة املــصــري، محمد معيط، 
أعــلــن فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، األســبــوع 
ــادات الـــرواتـــب الــتــي  ــ املـــاضـــي، أن صـــرف زيــ
سيتم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أقرها 
فـــي األول مـــن شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز املــقــبــل. 
وأكد أن »زيادات مرتبات العاملني بالجهاز 

اإلداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه 
ــدوالر = نحو 15.65 جــنــيــه(، لــرفــع الحد  )الــ

األدنى لأجور إلى 2400 جنيه«.
وقال معيط، إن »السيسي وافق على مقترح 
الهيئة القومية للتأمني واملعاشات، بزيادة 
املعاشات 13% على إجمالي قيمة املعاش«. 
وأضــاف أن »القرار يستفيد منه 10 مايني 
مواطن، باإلضافة إلى أن زيادة الحد األدنى 
الـــذي سيستفيد  2400 جنيه،  إلــى  لــأجــور 
منه 5 مايني عامل بالجهاز اإلداري للدولة، 
يوليو/  أول شهر  الــزيــادات  وسيتم صــرف 
تموز املقبل«. ولفت إلى أن »القرار ال يتعلق 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث أن هــــذه الـــزيـــادة 
اإلداري  بـــالـــجـــهـــاز  ــلـــون  ــامـ ــعـ الـ يــســتــحــقــهــا 

للدولة وأصحاب املعاشات فقط«.

خصخصة الخدمات
»الــعــربــي  لـــ مطلعة،  نيابية  مــصــادر  ووفـــق 
 لجنة الــخــطــة واملـــوازنـــة في 

ّ
الــجــديــد«، فـــإن

الــــبــــرملــــان، بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب املـــعـــني فــخــري 
الــفــقــي، أدرجـــــت مـــشـــروع قـــانـــون مـــقـــدم من 
الــحــكــومــة بــشــأن تــنــظــيــم مــشــاركــة الــقــطــاع 
الــخــاص فــي مــشــروعــات البنية األســاســيــة 
والـــخـــدمـــات واملــــرافــــق الـــعـــامـــة، مــثــل الــنــقــل، 

والـــكـــهـــربـــاء، واالتــــصــــاالت، ومـــيـــاه الــشــرب، 
والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.

ويـــمـــهـــد املــــشــــروع لــخــصــخــصــة الـــخـــدمـــات 
املـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــني فـــي قـــطـــاعـــات مــهــمــة، 
الــكــهــربــاء، واملــيــاه، والــنــقــل، والصحة،  مثل 
رفــع أســعــارهــا بصورة  ثــم  والتعليم، ومــن 
ــة، عــــن طــــريــــق تـــوســـيـــع مـــشـــاركـــة  ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
ــرافـــق  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــشـــروعـــات املـ
والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فـــي الــــدولــــة، ال سيما 
فــي أعــمــال الــتــصــمــيــم والــتــمــويــل واإلنــشــاء 
والــتــشــغــيــل واالســـتـــغـــال والـــصـــيـــانـــة، مع 
إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص 

على بعض هذه املشروعات أو جميعها.
كــورونــا بخطط  فــيــروس  وعصفت جائحة 
وبنوك  شــركــات  بيع  إلــى  الرامية  الحكومة 
حـــكـــومـــيـــة، بــــغــــرض تـــوفـــيـــر مــــــــوارد مــالــيــة 
لـــلـــدولـــة الـــتـــي تــشــهــد عـــجـــزًا مـــزمـــنـــًا، رغـــم 
ــعـــدالت االقــــتــــراض الـــخـــارجـــيـــة املــرتــفــعــة،  مـ
وفـــرض املــزيــد مــن الــضــرائــب، ورفـــع أسعار 
السلع والخدمات بشكل متواصل، على وقع 
البورصة  خــروج املستثمرين األجــانــب مــن 
الفترة األخــيــرة، بما يقلص  املصرية خــال 
ــال الـــحـــكـــومـــة فــــي نـــجـــاح أّي طـــروحـــات  ــ آمــ

للشركات في البورصة.

الشراكة بني القطاع الخاص والعام واملجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية.

وأكد املصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن 
اسمه أن الحكومة لديها رغبة جادة لتحسني 
ــال الـــتـــجـــاريـــة مـــن أجــــل تشجيع  ــمــ بــيــئــة األعــ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة وجــــــذب االسـ
األجنبية، بما ينعكس على تعافي االقتصاد 
الــكــويــتــي وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل بــعــيــدًا عن 

االعتماد الكلي على مصادر الطاقة.
وأضــاف أن التعديات لن تشمل فقط خفض 
الرسوم، ولكنها تهدف إلى خلق بيئة جذابة 
للكويت  التنافسية  الــقــدرة  تدعم  لاستثمار 
وتـــرســـيـــخ مـــركـــزهـــا املـــالـــي وتــحــقــق رؤيــتــهــا 
الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي 

وجعل الكويت مركزًا ماليًا عامليًا.
من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز 
الــكــويــت الــدولــي لــاســتــشــارات االقــتــصــاديــة، 
عــبــد الــعــزيــز املــزيــنــي، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن الــفــتــرة املــقــبــلــة يــجــب أن تــشــهــد انــفــتــاحــًا 
والتعلم  األجنبية  االســتــثــمــارات  على  كبيرًا 
مــن تــجــارب الـــدول املــجــاورة واالســتــفــادة من 
ــة، مـــؤكـــدًا في  ــتـــاحـ الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة املـ
الــوقــت نــفــســه أن الــكــويــت تــأخــرت كــثــيــرًا في 
هــذا الــتــوجــه. وأّكـــد أنــه مــن الــضــروري العمل 
بشكل أســـرع لــتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وعــدم 

للدخل،  وحيد  كمصدر  النفط  على  االعتماد 
مشيرًا إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء 
على األزمات املالية املزمنة التي تعاني منها 
الباد. وتشكل اإليرادات النفطية أكثر من 90 
في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي للكويت، 
وفــــق بــيــانــات رســمــيــة. بــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر 
االقتصادي الكويتي، ناصر بهبهاني، خال 

اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، إنه بدون 
العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب 
رؤوس األموال األجنبية، وتوفير مزايا مهمة 
للمستثمرين فلن نشهد انتعاشًا في االقتصاد 
الذي يشهد تراجعًا كبيرًا في اآلونة األخيرة، 
ــى الــبــدء  ــة إلــ ــ ــًا الــحــكــومــة ومــجــلــس األمـ ــيـ داعـ
باإلصاح من أجل وضع حد لأزمات الراهنة.

والبنزين حكومة مصر تسترد زيادة الرواتب: غالء الكهرباء 

توفير السلع لكبح انفالت األسعارالكويت: تخفيضات لرسوم الشركات األجنبية

)Getty( ارتفاعات أسعار البنزين والكهرباء من شأنها رفع أسعار كافة السلع

تعتزم الحكومة 
المصرية فرض زيادة 

جديدة في أسعار 
الكهرباء والبنزين، 

ما يؤدي إلى غالء 
كافة السلع األساسية 
والخدمات، والتهام 

زيادات الرواتب

أكد مصدر حكومي 
لـ »العربي الجديد« أنه 
من المقترح تطبيق 

الحكومة الكويتية 
اإلجراءات الجديدة 

الخاصة بتقديم تسهيالت 
عديدة لالستثمارات 

األجنبية في أواخر 
العالم الجاري

العراق: إخفاق إقرار 
مشروع الموازنة

أخفق البرملان العراقي مجددًا في 
التصويت على مشروع قانون 

املوازنة االتحادية لعام 2021، إثر 
استمرار الخالفات حول بعض 
البنود. وقالت الدائرة اإلعالمية 

للبرملان في بيان، مساء أول 
من أمس، إنه »بالنظر الستمرار 
النقاشات حول مشروع قانون 

املوازنة ملنح الفرصة للجان 
املختصة ملزيد من املراجعة 

والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت 
على مشروع قانون املوازنة إلى 
السبت املقبل«. وقالت مصادر 
مطلعة إن الخالفات بني النواب 

ال تزال متعلقة بحصة إقليم 
كردستان في املوازنة، وملف سعر 

صرف الدينار العراقي، وملف 
البطاقة التموينية. وأضيفت إلى 
ذلك مطالبات من بعض الوزارات 

بزيادة حصصها في املوازنة، 
ومن برملانيني بزيادة تخصيصات 

صندوق إعمار املناطق املحررة 
من تنظيم »داعش«. وتتعلق املادة 

11 من مشروع املوازنة بحصة 
إقليم كردستان، وتنص على قيامه 
بتسليم 250 ألف برميل من النفط 

يوميًا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، 
مقابل حصوله على نسبة قدرها 

 12.6% من املوازنة.

أرباح أرامكو تتراجع %44
انخفضت أرباح شركة »أرامكو« 
النفطية السعودية بنسبة %44 

خالل العام املاضي 2020، مسجلة 
183.76 مليار ريال )49 مليار 
دوالر(، مقارنة بنحو 330.69 

مليار ريال في العام السابق عليه، 
األمر الذي أرجعه رئيس الشركة، 

أمني بن حسن الناصر، إلى 
تداعيات جائحة فيروس كورونا، 

التي تسببت في »أشد السنوات 
صعوبة في هذا العصر«. وعزت 
الشركة، في إفصاح أرسلته إلى 
شر أمس 

ُ
البورصة السعودية ون

األحد، تراجع صافي الربح، إلى 
انخفاض أسعار النفط الخام 

وتقلص حجم مبيعاته، وأيضًا 
ي هوامش األرباح في أعمال 

ّ
تدن

التكرير والكيميائيات. وهوت 
أسعار خام برنت بنسبة %21.5 

خالل العام املاضي، من 66 دوالرا 
للبرميل في بداية العام إلى 51.8 

دوالرا للبرميل بنهاية 2020. 
وبحسب النتائج، تراجعت مبيعات 
أرامكو خالل العام املاضي بنسبة 

30.5% لتسجل 768.1 مليار 
ريال، مقابل 1.1 تريليون ريال 
في 2019.وقال رئيس الشركة، 

في بيان للشركة، أمس، إن 
أرامكو خاضت واحدة هي أشّد 

السنوات صعوبة وتحديًا في هذا 
العصر، غير أنها واصلت تلبية 
االحتياجات العاملية من الطاقة 

بأمان وموثوقية.

بناء مشروع للمرونة 
المناخية في األردن 

وافق صندوق املناخ األخضر، أمس، 
على »مشروع بقيمة 33.2 مليون 

دوالر لبناء املرونة املناخية في 
األردن من خالل ممارسات أفضل 
إلدارة املياه، في وقت حرج  حيث 
التغير املناخي وشح املياه يهددان 
األمن الغذائي واملائي في اململكة«، 

وفق بيان لألمم املتحدة في األردن. 
سيفيد املشروع، بحسب البيان، 

212416 شخصا )47% منهم من 
النساء( في 4 مناطق مستهدفة 

في حوض البحر امليت – محافظات 
الكرك ومادبا والطفيلة ومعان – 

التي تعتبر معرضة بشكل خاص 
للتغير املناخي والتوتر املائي 

املحفز مناخيًا. وستساعد منحة 
صندوق املناخ األخضر البالغة 

25 مليون دوالر على »دعم أهداف 
سياسة التغير املناخي الخاصة في 
األردن )2013 – 2020( من خالل 

بناء القدرة التكيفية للمجتمعات 
واملؤسسات ومن خالل زيادة كفاءة 

أنظمة إدارة املياه، بينما ستساهم 
الحكومة األردنية وشركاء آخرون 

بحوالي 8 ماليني دوالر.

أخبار مال وناس

الجزائراستثمارات

مقابلة

فتحي الجغبير

ــي فــي ظل  ــ ■ كــيــف تــقــّيــم أداء الــوضــع االقــتــصــادي األردنـ
الظروف املحيطة وأزمة كورونا؟

ــــي فـــي ظـــل أزمـــة  ال يــخــتــلــف واقــــع االقــتــصــاد األردنــ
بقية  عّما شهدته  بتبعاتها  تأثره  كــورونــا وحجم 
دول الـــعـــالـــم، مــدفــوعــًا بــتــراجــع مــســتــويــات الــطــلــب 
العاملية،  التجارة  حركة  وتوقف  والعاملية،  املحلية 
واإلجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة الـــوقـــائـــيـــة، الـــتـــي تمثلت 
بـــإجـــراءات الــحــظــر الــشــامــل والــجــزئــي والــتــي امــتــّد 
بــعــضــهــا ألشــهــر طــويــلــة، بـــل إن بــعــض الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة مــا زال متوقفًا عــن الــعــمــل حــتــى اآلن. 
وكــــان لــهــذه اإلجــــــراءات آثــــار سلبية تــراكــمــيــة على 
ــلــــى الـــقـــطـــاعـــات  ــاد الــــوطــــنــــي عــــمــــومــــًا، وعــ ــتــــصــ االقــ
الــرغــم من  املختلفة خــصــوصــًا. فعلى  االقــتــصــاديــة 
تسجيل الناتج املحلي اإلجمالي نموًا بنسبة %1.3 
خال الربع األول من عام 2020، إال أن الربع الثاني 
الناتج املحلي اإلجمالي بحوالى  شهد تراجعًا في 
3.6% مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــســابــق، 
واستمر هذا التراجع خال الربع الثالث، بتسجيله 
نموًا سالبًا بما نسبته 2.2% مقارنة بالربع نفسه 

من عام 2019. 

إلــى أي مــدى تأثرت حركة االستثمار في األردن خالل   ■
هروب  عن  الحديث  مع  وخاصة  املاضية،  القليلة  السنوات 

رؤوس أموال للخارج؟
ال يــمــكــن وصــــف الـــحـــالـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة بــالــهــروب 
لــلــخــارج، حــيــث إنـــه فــي الــوقــت نفسه شــهــد األردن 
خال السنوات املاضية دخول استثمارات جديدة، 
سواء محلية، أو حتى خارجية. وبشكل عام، ندرك 
اليوم الحاجة املاّسة إلى العمل الحقيقي في مجال 
تحسني البيئة االستثمارية في األردن، خاصة في 
ظل الظروف الصعبة التي يعيشها األردن، سواء ما 

قبل جائحة كورونا وما عمقته الجائحة بعدها.
وحــســب الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة، فــقــد تــراجــع حجم 
االستثمارات األجنبية الــواردة لأردن من أكثر من 
ملياري دوالر عام 2017 إلى 916 مليونًا لعام 2019.

■ كــم عـــدد املــنــشــآت املــســجــلــة فــي غــرفــة الــصــنــاعــة، وهــل 
انخفضت أعدادها العام املاضي؟

للعام  واضحًا  تراجعًا  الصناعية  املنشآت  سجلت 
ــا خــــال الــعــامــني  الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي عـــددهـ
ــع عــــدد املــنــشــآت  ــراجـ ــام 2019 تـ املـــاضـــيـــني، فــفــي عــ

الصناعية بنسبة وصلت إلى حوالى 1.9% مقارنة 
العام 2018  أيضًا خال  السابق، وتراجعت  بالعام 
أن شهدت  بــعــد   ،2017 بــعــام  مــقــارنــة   %2.6 بنسبة 
ارتفاعًا واضحًا خال السنوات )2013-2017(، حيث 
بــلــغ مــعــدل نــمــو تــلــك املــنــشــآت بــاملــتــوســط حــوالــى 
2.6% سنويًا خال تلك الفترة. وقد انخفضت أعداد 
عام  منشأة   18200 حوالى  من  الصناعية  املنشآت 

2017 إلى 17392 لعام 2019.
 

■ ماذا عن املعوقات التي تواجهها الصادرات األردنية إلى 
كل من العراق وسورية؟

الــســوقــان الــعــراقــي والـــســـوري كــانــا يــشــكــان عمقًا 
واالســتــثــمــارات  األردنـــيـــة  للمنتجات  اســتــراتــيــجــيــًا 
املــشــتــركــة، إذ كــانــت أكــثــر مـــن 30% مـــن صــادراتــنــا 
تــتــجــه نــحــو الــســوق الــعــراقــي أو مــن خـــال الــســوق 
الــســوري إلــى األســــواق املـــجـــاورة، وهـــذا قبل إغــاق 
معبري جابر وطريبيل الحدوديني معهما. وشهدت 
العاقات التجارية مع الدولتني تقلبات كبيرة على 
افتتاح  إعــادة  مــدار السنوات املاضية. وبالرغم من 
املــعــبــريــن الــحــدوديــني مــنــذ أكــثــر مــن عــامــني، إال أن 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري واالســتــثــمــاري بــني األردن 
وكا البلدين لم يرتِق إلى حجم الطموح، ولم يعد 

إلى سابق عهده.
 

■ ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي األردني 
والقطاع الخاص عمومًا؟

ــفـــاع تــكــالــيــف اإلنــتــاج  مـــن أهــــم تــلــك الــتــحــديــات ارتـ
بمختلف أشكالها )طاقة، نقل، مــواد خــام، ضرائب 
ورسوم(. فمن غير املعقول أن تصل الفروق في كلف 
 بــدول املحيط والــجــوار إلــى حوالى 

ً
اإلنتاج مقارنة

25%، وهــــذا بـــــدوره يــعــوق بـــوضـــوح قــدرتــنــا على 
جذب وتوسعة االستثمارات، ويؤثر بشكل رئيسي 
بالقرار االستثماري. ويعاني القطاع الخاص أيضًا 
مــن ضعف اســتــغــال إمــكــانــات التصدير مــن خال 
إلى  الوصول  التقليدية وضعف  األســواق  انحسار 
االسواق غير التقليدية، حيث إنه بالرغم من وصول 
الصادرات الوطنية إلى ما يقارب 140 سوقًا حول 
الـــعـــالـــم، إال أن 14 دولــــة فــقــط اســـتـــحـــوذت عــلــى ما 
يقارب 80% من إجمالي الصادرات. ويعاني القطاع 
الــخــاص أيــضــًا مــن عــدم ثــبــات التشريعات املنظمة 

للعملية االقتصادية.

الزيادة المقبلة في أسعار 
الكهرباء هي الثامنة منذ 

تولي السيسي الحكم

األردن،  صناعة  غرفة  رئيس  قــال 
مع  مقابلة  في  الجغبير،  فتحي 
االضطرابات  إن  الجديد«  »العربي 
كورنا  وجائحة  بــاألردن  المحيطة 
أحدثت ضررًا كبيرًا لالقتصاد األردني، 
عديدة  تــحــديــات  ــود  وجـ ــد  وأكـ

تواجه القطاع الصناعي

أجراها ينال البرماوي

تحديات تواجه الصناعة األردنية 
أبرزها ارتفاع تكلفة اإلنتاج

اضطرابات المنطقة وكورونا 
يكبّدان االقتصاد خسائر كبيرة

األسر  عدد  إن  القباج،  نيفين  المصرية،  االجتماعي  التضامن  وزيرة  قالت 
المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 
19 مليار جنيه )الدوالر = نحو 15.65 
 12 مقابل   ،2021 عام  في  جنيهًا( 
مليون فرد بتكلفة 17.7 مليار جنيه 
في 2018. وأوضحت القباج، خالل 
المصرية  الــمــرأة  تكريم  احتفالية 
واألم المثالية 2021، أن نسبة النساء 
من  المستفيدين  إجــمــالــي  ــن  م
بالمائة،   78 بلغت  تكافل  برنامج 
السيدات  مــن  بالمائة   18 تشمل 
المعيالت بتكلفة 3.4 مليارات جنيه.

المستفيدون من »تكافل وكرامة«

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
االثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة االثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة

الحكومة 
تسعى 
إلى جذب 
االستثمارات 
لتنشيط 
االقتصاد 
)ياسر الزيات/ 
فرانس برس(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لتقليل  تــركــيــا  مــســاعــي  تــتــزايــد 
فـــاتـــورة اســتــيــراد الــنــفــط والــغــاز 
تــزيــد على 40 مليار دوالر  الــتــي 
التجاري  ميزانها  عجز  لتصويب  سنويًا، 
بــعــد اســـتـــخـــراج حــاجــتــهــا الــســنــويــة، ومــن 
ــن،  ــّدريــ ــم دخــــــول نــــــادي املـــنـــتـــجـــن واملــــصــ ثــ
خـــال مــئــويــة تــأســيــس الــجــمــهــوريــة، املــقــرر 
االحــتــفــال بــهــا فــي عـــام 2023، كــمــا يــصــّرح 
باكتشافات  تركيا  تكتِف  ولــم  املــســؤولــون. 
حقل »تونا« املقدرة طاقته اإلنتاجية بنحو 
الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  متر  مليار   320
فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي قــبــالــة ســواحــل 
ــة زونـــغـــولـــداق فــي الــبــحــر األســـــود، بل  واليــ
ــر الــطــاقــة  ــ ــّرح بـــه وزيـ ــ ــا صـ ــق مـ تــســتــعــد، وفــ

الــتــركــي، فاتح دونــمــاز،  الطبيعية  واملــــوارد 
ــاتـــح« مــطــلــع إبـــريـــل/  ــفـ ــال ســفــيــنــة »الـ ــ إلرســ
نيسان املقبل، للبدء بأعمال تنقيب جديدة 
عن الغاز الطبيعي في البحر األسود، معلنًا 
البحث  أن منطقة حقل  تــصــريــحــات،  خــال 

الجديد، سيطلق عليها اسم »أماصرا - 1«. 
الــرئــيــس  أعــلــن  أغــســطــس/ آب 2020،  وفـــي 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــــــان، أن سفينة 
التنقيب »الفاتح«، اكتشفت أكبر حقل للغاز 
الطبيعي في تاريخ الباد بالبحر األسود، 
بــاحــتــيــاطــي 320 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب قبالة 

سواحل والية زونغولداق.
وفيما أبدى الوزير التركي ارتياحه الحترام 
الجانب املصري حدود الجرف القاري التابع 
لتركيا، عند فتحها ملنطقة ترخيص جديدة 
للبحث عن الغاز أمام شركات التنقيب، أكد 
أن باده لديها عمليات تنقيب عن الغاز في 
نطاق جرفها  املتوسط ضمن  البحر  شــرق 
ــاري، بـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات الــصــيــانــة  ــ ــقـ ــ الـ
»بـــاربـــاروس«  التنقيب  لسفينتي  املــكــثــفــة، 
ــه، وبغية تقليل  و»يـــــاووز«. وبــالــســيــاق ذاتـ
ــيــــراد الـــنـــفـــط الــــتــــي تــــزيــــد عــلــى  ــتــ كـــمـــيـــة اســ
تركيا  تستمر  ســنــويــًا،  برميل  مليون   360
بــدأتــهــا،  الــتــي  الــنــفــط  عــن  التنقيب  بعملية 
ــادي الــــتــــركــــي، أوزجــــــــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــحـــســـب االقـ
أويــصــال، منذ عــام 1970، وقــد كثفتها عبر 
بعد   »TPAO« الــتــركــيــة الــبــتــرول  مــؤســســة 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
االكـــتـــشـــاف  »بـــشـــائـــر«  وبـــــــدأت   ،2002 ــام  ــ عـ
واالستخراج منذ عام 2013، ليصل اإلنتاج 
اليومي إلى أكثر من 50 ألف برميل يوميًا، 
لكن اآلمــال كبيرة على نفط البحر األســود 
واملــتــوســط والــحــقــول املكتشفة فــي واليتي 

عودة 
»الفاتح« للتنقيب

حقل الغاز 
التركي في مياه 

المتوسط الذي 
غيّر مسار أمن 

الطاقة التركي 
)Getty(

للنفط والغاز خالل  المنتجين والمصّدرين  نادي  تركيا لدخول  تخطط 
 .2023 عام  في  سيُقام  الذي  الجمهورية  تأسيس  مئوية  احتفال 
وأدخلت تركيا أخيرًا تقنية »التكسير الهيدروليكي« الذي أحدث ثورة 

النفط الصخري في أميركا لزيادة إنتاجها النفطي
فاتورة استيراد النفط 

والغاز تكلف أنقرة سنويًا 
أكثر من 40 مليار دوالر

مصاف آسيوية تبحث عن 
الخامات الرخيصة بعد 
تجاوز السعر 70 دوالرًا

خطة »جواز كورونا« 
تواجه عقبات من بعض 

دول االتحاد األوروبي

تركيا تسعى 
إلى دخول نادي 

منتجي النفط 
والغاز

)Getty( حقول النفط اإليرانية تنتظر قرار فك الحظر)Getty( فنادق باريس تعاني وعمالها يحتجون على عمليات إعفائهم القسري

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

األمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  تــعــلــن  ــم  لــ بــيــنــمــا 
جوزيف بايدن بعد عن سياسة واضحة تجاه 
الحظر األميركي على إيران، تواصل الشركات 
اإليرانية زيادة صادراتها النفطية إلى الصن 
والهند، بينما تسعى إلقناع كوريا الجنوبية 
بـــفـــك تــجــمــيــد أمـــوالـــهـــا مــــن مــبــيــعــات الــنــفــط 

البالغة قيمتها مليار دوالر. 
وتـــمـــنـــح حـــكـــومـــة طــــهــــران، الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
ضائقة مالية وسط محاصرة كورونا، خفضًا 
كبيرًا في خاماتها لشركات املصافي الصينية 
والهندية التي باتت منزعجة من ارتفاع سعر 
الـــخـــامـــات املـــســـتـــوردة مـــن دول الــخــلــيــج في 
أعــقــاب ارتــفــاع أســعــار النفط إلــى أكثر مــن 70 

دوالرًا لخام برنت. 
وتجّد شركات املصافي اآلسيوية منذ أشهر 
أفريقيا  فــي  البحث عــن خــامــات رخيصة  فــي 
أسعار  واصلت  وقــت  في  الجنوبية،  وأميركا 
الــــخــــام االرتــــــفــــــاع، ويــــهــــدد ارتـــفـــاعـــهـــا دورة 

االنتعاش املرتقبة بعد جائحة كورونا. 
ــز«، طــلــبــت  ــمــ ــايــ وحــــســــب صــحــيــفــة »إنـــــديـــــا تــ
 %84 نحو  تستورد  التي  الهندية،  الحكومة 
مـــن احــتــيــاجــاتــهــا الــنــفــطــيــة مـــن الــــخــــارج، من 
الــنــفــط  واردات  تــقــلــيــل  الــحــكــومــيــة  املـــصـــافـــي 
مــن دول الخليج فــي األســبــوع املــاضــي، التي 
وتأمل  احتياجاتها.  من   %60 بنحو  تغذيها 
املـــصـــافـــي الــهــنــديــة الـــســـمـــاح لــهــا بــاســتــيــراد 
الــخــامــات اإليـــرانـــيـــة الــرخــيــصــة، ولــكــن يــبــدو 
اآلن  حــتــى  ــائـــرة  حـ ــايـــدن  بـ الـــرئـــيـــس  إدارة  أن 

ناصر السهلي

وســط أزمـــة ركـــود اقتصادية وشــلــل سياحي 
على غير املعتاد، وما يشبه »حرب لقاحات«، 
وصـــــلـــــت إلــــــــى تــــهــــديــــد رئــــيــــســــة املـــفـــوضـــيـــة 
ــــوال فـــون ديـــراليـــن، بــفــرض  األوروبــــيــــة، أورســ
ــى بــريــطــانــيــا،  حــظــر عــلــى تــصــديــر الـــلـــقـــاح إلــ
تعمل دول االتحاد األوروبــي على ايجاد حل 
ملشكلة حركة املــواطــنــن بــن دولــهــا على أمل 
كــورونــا  جائحة  وضــربــت  السياحة.  تنشيط 
أكثر من موسم سياحي في أوروبا منذ ربيع 
عديدة  شكاوى  وهنالك   ،2020 املاضي  العام 
التي تعاني في كل من  السياحة  من شركات 
الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والـــعـــديـــد من 

الدول األكثر تضررًا من توقف السياحة.
وفي محاولة إلنقاذ املوسم السياحي املقبل، 
طلبت فون ديرالين، من دول االتحاد التسريع 
بيانات تحت  لقاعدة  بتبني سياسة موحدة 

مسمى »جواز سفر كورونا« اإللكتروني. 

ووصفت املفوضية األوروبية في بروكسل ما 
بأنه  إلنــقــاذ موسمهم  األوروبـــيـــون  فيه  يفكر 
»وثــيــقــة إلــكــتــرونــيــة خـــضـــراء« تــضــمــن لــلــدول 
األعضاء »إعادة العمل بحرية الحركة بطريقة 

آمنة ومسؤولة وتحمل مصداقية«. 
وكانت دول حوض املتوسط التي تعتمد في 
دخلها على السياحة ضغطت بشدة، وطالبت 
بضرورة تنفيذ خطوة »جــواز كورونا« الذي 
يتيح حرية الحركة ملواطني االتحاد األوروبي 
بن دوله. ويعتقد األوروبيون أن الوثيقة التي 
تستند إلى رمز »كيو آر ـــQR » يمكن اقتناؤها 

وتوضح  مطبوعة.  أو  الــذكــيــة  الــهــواتــف  على 
مناعة  اكتسب  الشخص  كــان  إذا  مــا  الوثيقة 
أو  تطعيما  بتلقيه  أو  بكورونا  إصابته  بعد 

حصوله على نتيجة فحص سالبة. 
ورغم ذلك ينظر البعض إلى هذه الخطوة على 
أنها يمكن أن تشكل »تمييزًا ضد األشخاص 
الــذيــن لــم يتلقوا الــلــقــاح ويــــودون الــســفــر في 

اإلجازة الصيفية«. 
واعتبر مفوض الشؤون القانونية في االتحاد 
األوروبـــي، ديرير رايــنــدرز، أن الخطوة مفيدة 
فــي مــوســم الــصــيــف الـــذي بـــات عــلــى األبــــواب، 
ولكن ال تــزال هنالك عقبات تواجه الــدول في 
تقبل فكرة »جــواز كورونا«، وهو ما أدى إلى 
تباطؤ في إجازة الخطة. وأدى هذا التباطؤ في 
إيجاد حلول لألزمة السياحية، إلى مهاجمة 
وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوتشاريس، 
»قصيري  ساسته  معتبرًا  األوروبـــي،  للنادي 
ــــردد الــســيــاح  ــــك بــالــتــزامــن مـــع تـ الـــنـــظـــر«، وذلـ
فــــي حـــجـــز رحـــاتـــهـــم بـــســـبـــب مــــخــــاوف عـــدم 

تعويضهم إذا ما ألغيت الرحات. 
تلك  بتصريحاته  ينتقد  ثيوتشاريس  وكــان 
أملـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا الــلــتــن أبـــديـــتـــا شــكــوكــا في 
فــكــرة جـــواز »ســفــر كـــورونـــا«، وذلـــك بالتزامن 
وتبرير  األوروبـــــي،  التطعيم  عملية  بـــطء  مــع 
بعض الساسة أن ذلك »يمكن أن يقرأ على أنه 

محاولة تطعيم قسري للناس«.   
مــن جانبه عــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي، 
الفكرة  إلــى قبول  ييبا كــوفــود، بعد معارضة 
تحت ضغط مجتمع املال واألعمال الدنماركي 
وتــأيــيــدهــم لــفــكــرة الــجــواز وتــافــي املــزيــد من 
باده  إن  الوزير  وقــال  االقتصادية.  الخسائر 
اإللكتروني على  الجواز  ستسرع من تطبيق 
تلقوا  الذين  األعمال  ورجــال  الذكية  الهواتف 
إصابتهم  بــعــد  مــنــاعــة  اكــتــســبــوا  أو  تطعيمًا 
بكورونا. وتخلى وزير الخارجية الدنماركي، 
ييبا كوفود، عن معارضته بعد تأييد مجتمع 
ــاركـــي لـــفـــكـــرة الـــجـــواز  ــمـ ــال الـــدنـ ــ ــمـ ــ ــال واألعـ ــ املــ

وتافي املزيد من الخسائر االقتصادية.

فــي التعامل مــع إيـــران. فــي هــذا الــشــأن، توقع 
ــقـــومـــي األمـــيـــركـــي  مــــســــؤول مــجــلــس األمــــــن الـ
الــســابــق ريــتــشــارد غــولــدبــيــرغ، فــي تعليقات 
لنشرة »أن بي آر« األميركية، أن تواصل إدارة 
بايدن االحتفاظ بالحظر على النفط اإليراني 
كأداة ضغط على إيران للوصول إلى األهداف 

التي ترجوها من إعادة التفاوض.
ويـــــــرى غـــولـــدبـــيـــرغ أن الـــحـــظـــر الـــــــذي طــبــقــه 
الرئيس السابق دونالد ترامب كان فعااًل، وأن 
التساهل  التسرع في  عــدم  بايدن  إدارة  »على 
مع إيران«، ولكن في املقابل، فإن بايدن يرغب 
ــادة الــتــفــاوض حـــول الــحــظــر اإليـــرانـــي،  فــي إعــ
وربما منح حكومة حسن روحاني نافذة قبل 

بدء إعادة التفاوض. 
فإن  تــايــمــز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وحــســب 
إدارة بايدن حذرت الصن من استيراد النفط 
اإليراني »قائلة إنها لن تغمض عينيها تجاه 
النفط  مــن  الصينية  الــشــركــات  واردات  تــزايــد 
اإليــرانــي«. وأوضــحــت إدارة بــايــدن ملسؤولن 
صينين أن »الحظر على إيران ال يزال قائمًا«. 
وحسب نشرة »أويــل برايس« األميركية، فإن 
شــحــنــات الــنــفــط اإليـــرانـــي، الــتــي اســتــوردتــهــا 
الــصــن، بــلــغــت نــحــو 478 ألـــف بــرمــيــل يوميًا 

خال شهر فبراير/ شباط املاضي. 
من جانبها، توقعت شركة »كيبلر« األميركية، 
ــيـــة، أن  ــاملـ الـــتـــي تـــرصـــد شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الـــعـ
تــبــلــغ شــحــنــات الــنــفــط اإليـــرانـــيـــة إلـــى الــصــن 
مــارس/  فــي شهر  يوميًا  برميل  مليون  نحو 
آذار الــجــاري. وفــي ذات الــشــأن، ذكـــرت شركة 

»بــتــرولــوجــيــســتــك«، الــتــي يــوجــد مــقــرهــا في 
مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة وتــــراقــــب حــركــة 
ــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، أن شـــحـــنـــات الــنــفــط  ــاويـ ــ ــــحـ الـ
اإليراني في يناير/ كانون الثاني ارتفعت إلى 

أكثر من 600 ألف برميل يوميًا.  
ــلـــي، تـــواصـــل الــحــكــومــة  عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـ
اإليــــرانــــيــــة الـــتـــوســـع فــــي مـــنـــصـــات الــتــصــديــر 
النفطي. وحــســب وكــالــة فـــارس اإليــرانــيــة، تم 
االنتهاء من تركيب أول رصيف عائم لتصدير 
النفط في ميناء جاسك جنوب شرقي إيــران، 
وبـــــــدأت عــمــلــيــة تــدشــيــنــه بـــطـــاقـــة تــصــديــريــة 

قدرها مليون برميل نفط يوميًا. 
ــلــــن املــــشــــرف عـــلـــى إنــــجــــاز مــــشــــروع مــرفــأ  وأعــ
جاسك لتصدير النفط وحيد مالكي عن إكمال 
تصنيع أول خط لنقل وشحن النفط الخام من 

هذا املرفأ التصديري. 
بطاقة  تصديري  عائم  رصيف  أول  إن  وقـــال: 
الــســاعــة )SPM( من  فـــي  مــكــعــب  مــتــر  آالف   7
النفط الخام الخفيف والثقيل، باإلضافة إلى 
الغازية، تم تركيبه في منطقة جبل  املكثفات 
مــبــارك بمحافظة هــرمــزكــان /جــنــوب شــرق/ 

ودخل مرحلة التدشن. 
الــرصــيــف يــبــلــغ نحو  وأضــــــاف: إن وزن هــــذا 
800 طن، وتم تصنيعه من قبل شركة هندسة 
وبـــنـــاء املـــنـــشـــآت الـــبـــحـــريـــة، ويـــوفـــر إمــكــانــيــة 
تصدير النفط الخام واملكثفات الغازية ورسو 
الناقات من فئة VLCC، أي الناقات النفطية 

العماقة.
الـــقـــرار االســتــراتــيــجــي للحكومة  ــار إلـــى  ــ واشـ
القائم على تشييد مرفأ نفطي على سواحل 
ــع الــطــاقــة  ــرق/ بـــهـــدف رفــ ــ ــنـــوب شـ ــران /جـ ــكـ مـ
ــنــــويــــع مـــحـــطـــات تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـــخـــام  وتــ
ــبـــاد، مــوضــحــًا أن  واملــكــثــفــات الـــغـــازيـــة فـــي الـ
وتنفيذ  السلع  وتأمن  الهندسية  النشاطات 
املــشــاريــع قــد بـــدأت منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري 
)العام اإليراني يبدأ في 21 مــارس/آذار(، كما 
ــام قــيــاســيــة طــيــبــة فـــي مــجــال  ــ تـــم تــســجــيــل أرقـ

التصنيع املحلي.

أوروبا تنقذ السياحة بـ»جواز كورونا«النفط اإليراني... بايدن حائر والصين والهند ترفعان الواردات

ســيــعــرت وديــــار بــكــر جــنــوب شــرقــّي تركيا.
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــبــــّن االقــــتــــصــــادي الـــتـــركـــي لـ
ــــودة ســفــيــنــة الــفــاتــح مطلع  الـــجـــديـــد« أن عـ
الــشــهــر املـــقـــبـــل، هـــي تــتــمــة لــتــســع عــمــلــيــات 
ــــي الـــبـــحـــريـــن  ــاه الـــعـــمـــيـــقـــة فـ ــ ــيـ ــ ــــي املـ حـــفـــر فـ
املــــتــــوســــط واألســـــــــــــود، أجــــرتــــهــــا ســفــيــنــتــا 
ــوز« ولــــن تــتــوقــف تــركــيــا،  ــافــ »الـــفـــاتـــح« و»يــ

إضافة إلى ستة حقول قديمة مكتشفة منذ 
عـــام 2014 فــي واليـــة ســيــرت. وحـــول اآلبـــار 
املــنــتــجــة فــعــلــيــًا فـــي تــركــيــا، يــقــول أوزجــــان 
أويــصــال: »يــوجــد فــي تركيا، منذ 72 سنة، 
أهّم وأقدم حقل منتج للنفط، هو »رامان-8« 
في والية باطمان، وقد زادت الحكومة حجم 
االستثمار به خال العقد األخير بأكثر من 

بـــرأيـــه، حــتــى تــكــون دولـــة مــصــدرة للطاقة، 
»التكسير  بــاده أخيرًا تقنية  كذلك أدخلت 
النفط  استخراج  ويمكنها  الهيدروليكي«، 
املـــوجـــود فــي مــســام الــصــخــور عــلــى أعــمــاق 
أكــده االكتشاف في حقلي  كبيرة، وهــذا ما 
مــلــيــون برميل،   11.2 بــاحــتــيــاطــي  ســيــعــرت 
وحقل ديــار بكر بحجم 5.2 ماين برميل، 

1.5 مليار دوالر، كاشفًا أن اآلبار املستثمرة 
مـــن تــركــيــا بـــالـــخـــارج، تــنــتــج أكــثــر مـــن 100 
ألف برميل نفط يوميًا. لكن برأي أويصال، 
بقدر ما أن اكتشاف الغاز مبشر ويدعو إلى 
النفط،  اكتشافات  تبقى  بالتصدير،  اآلمــال 

حتى اآلن، أقل بكثير من استهاك تركيا.
ــر الــعــام  ــان بــيــلــغــن، املـــديـ ــقـــول مــلــيــح خــ ويـ

تركيا  إن   ،)TPAO( التركية  النفط  لشركة 
تستهدف إنتاج 60 ألف برميل نفط يوميًا، 
ــام الـــحـــالـــي، مــبــيــنــًا أن اإلنـــتـــاج  ــعــ ــــال الــ خـ
الحالي من النفط بلغ 51 ألفًا و600 برميل، 
بــيــلــغــن خـــال  عـــــام 2020. وأشــــــــار  خـــــال 
لشركته،  االقتصادي  البرنامج  استعراض 
لــدى الــبــرملــان الــتــركــي أخــيــرًا، إلــى أن شركة 
TPAO جنت عائدات بقيمة 20 مليار دوالر 
دوالر،  مــلــيــار   15 بــقــيــمــة  اســتــثــمــارات  إزاء 
خــال الفترة بن عامي 2009 – 2019، بعد 
 من جمهورية 

ّ
التنقيب وإنتاج النفط، في كل

ــة، وأذربـــــيـــــجـــــان،  شــــمــــال قــــبــــرص الــــتــــركــــيــ
التركية،  اآلمال  لكن  وأفغانستان.  والعراق، 
الــقــادر عبد  عــبــد  الــنــفــطــي،  الخبير  بحسب 
 
ً
ففضا بــالــورود،  مفروشة  ليست  الحميد، 

البحر  في  التوتر  واستمرار  الخافات  عن 
العهد بهذا  تركيا حديثة  املتوسط، تعتبر 
الــقــطــاع، ولـــن تبلغ مــرحــلــة الــتــصــديــر، بعد 
عمليات االســتــكــشــاف والــتــطــويــر واإلنــتــاج 
ــنــــوات مــع  ــقـــل والــــتــــوزيــــع، إال بـــعـــد ســ ــنـ والـ
تكاليف استثمارية باهظة. لذا، فالكام عن 
الــتــوازن بــن اإلنــتــاج واالســتــهــاك أو حتى 

التصدير، يعتبر سابقًا ألوانه.
»العربي  لـ ويشير عبد الحميد في تصريح 
الــجــديــد«، إلـــى أن تــركــيــا تــســتــورد أكــثــر من 
النفط والــغــاز من  مــن  مــن استهاكها   %90
متر مكعب  مليار   53.5 »نــحــو  أي  الــخــارج، 
ــفـــط، لــتــحــتــل  ونـــحـــو 360 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نـ
املرتبة األعلى من حيث الطلب على الطاقة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة«. لكن  بــن دول منظمة 
استغنت  أنها  التركية،  التجربة  في  الافت 
عــــن ســـفـــن وكــــــــوادر الــتــنــقــيــب الــبــريــطــانــيــة 
املــــســــتــــأجــــرة، وصــــنــــعــــت ســـفـــنـــهـــا »يــــافــــوز 
والفاتح«، وطورت سفن التنقيب االهتزازي، 
كذلك أّهلت الكوادر، وافتخرت العام املاضي، 
بأن سفينة التنقيب وكادرها تركيان %100، 
خال اكتشاف حقل »تونا« ذي االحتياطي 

الهائل )320 مليار متر مكعب(.
كثيرًا  الطبيعي  الــغــاز  ــدادات  ــ إمـ ــســهــم 

ُ
وســت

فــي زيــــادة أمـــن الــطــاقــة فــي تــركــيــا، وتقليل 
روسيا،  مــن  املستورد  الــغــاز  على  االعتماد 
وتــبــعــًا لـــذلـــك، تــحــقــيــق الــحــلــم الـــتـــركـــي في 
الكبرى  نـــادي االقــتــصــادات العشرة  دخـــول 
أردوغـــان.  الرئيس رجــب طيب  ضمن خطة 
ويـــرى خــبــراء أن الــتــطــور فــي إنــتــاج النفط 
ــاز ســـيـــعـــزز مـــكـــانـــة الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة  ــ ــغـ ــ والـ
قبل  مــن  لهجمات مستمرة  تــتــعــرض  الــتــي 
املـــصـــارف الــغــربــيــة. وفــــي بــعــض الــفــتــرات، 
أصبحت الليرة الحلقة الضعيفة في األمن 
بعض  تستغلها  التي  التركي  االقــتــصــادي 

الدول في أوقات األزمات السياسة.

أوغلو،  قاوجي  شهاب  الجديد،  التركي  المركزي  البنك  محافظ  أكد 
نحو  على  النقدية  السياسة  أدوات  استخدام  سيواصل  البنك  أن  األحد، 
هدف  مــع  يتماشى  بما  فــعــال 
ــم في  ــ ــاض دائ ــف ــخ تــحــقــيــق ان
قاوجي  وُعيّن  التضخم.  معدل 
من  بــدًال  للبنك  محافظًا  السبت، 
ناجي أغبال الُمقال. وقال قاوجي 
سيؤثر  التضخم  »تراجع  أوغلو: 
االقتصاد  اســتــقــرار  على  إيجابيًا 
التضخم  ــع  ــراج ت وأّن  ــكــلــي«،  ال
الــظــروف  خــلــق  ــي  ف سيساهم 

الالزمة للنمو المستدام.

خفض معدل التضخم

تحقيق

توقعت شركة أميركية 
أن ترفع إيران صادرات 

النفط إلى الصين ألكثر من 
مليون برميل يوميًا

Monday 22 March 2021 Monday 22 March 2021
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رؤية

أحمد ذكر اهلل

تعددت أسباب انخفاض أسعار النفط في مطلع الربع الثاني من 
الطلب وتقلص مساحات  العام املاضي، بني انكماش كبير في 
التخزين املتاحة عامليًا بسبب تداعيات أزمة كورونا، والخالفات 
ــك+، وعــلــى رأســهــا السعودية  الــكــبــيــرة الــتــي ضــربــت دول »أوبـــ
إغـــراق األســـواق عقب فشلهما في  إلــى  اللتان لجأتا  وروســيــا، 
الــذي أدى إلى هبوط  التوصل إلى حلول لخفض اإلنتاج، األمــر 
انخفاض  تاريخها.  في  األولــى  للمرة  الصفر  ملا دون  األســعــار 
األسعار هدد بشكل مباشر اقتصادات تلك الدول التي تعتمد 
بصورة رئيسية على الصادرات النفطية، وخاصة دول الخليج، 
اعتماد  الـــدول حسب درجـــة  تلك  تــضــرر  وإن تفاوتت مــعــدالت 

موارد كل منها على االيرادات النفطية.
في  النفط  أسعار  تقديرات  فاقمت   : للموازنات  التعادل  أسعار 
الخليجية أزمــة انخفاض األســعــار، ال سيما في ظل  املــوازنــات 
إيــرادات  على  تعتمد  التي  القتصاداتها  الكبير  الهيكلي  الخلل 
لــإيــرادات، وتكفي اإلشــارة إلى  صادراته كمصدر شبه وحيد 
أن صــــادرات النفط تشكل مــا يــزيــد عــن 80% مــن الــصــادرات 

الكويتية، وأكثر من 70% من الصادرات السعودية. 
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن قطر تحظى بأدنى 
 45.7 بنحو  املنطقة  لــدول  بالنسبة  النفط  لبرميل  تعادل  سعر 
دوالرا في 2020، والكويت في املرتبة الثانية 54.7 دوالرا، ونحو 
70.19 دوالرا في اإلمارات، و86.5 دوالرا للسعودية، وأعلى قليال 
في عمان بـ 87.26 دوالرا، وأخيرًا البحرين بنحو 95.14 دوالرا. 
سعر  إلــى  تحتاج  الخليج  دول  أن  إلــى  السابقة  ــام  األرقــ وتشير 
يتراوح بني 55 دوالرا تقريبا إلى ما يزيد عن 80 دوالرا للبرميل 
لكي يتعادل جانبا اإليرادات والنفقات في موازناتها، وهو األمر 
الذي يشير كذلك إلى الفجوة الكبيرة بينه وبني األسعار حتى بعد 
ارتفاع األسعار خالل الفترة الحالية، ما يعني تزايد عجز املوازنات 
تنفيذ برامج تقشفية صارمة.  إلى  الــدول  تلك  بشدة، واضطرار 
النفط دول  إيــــرادات  تــراجــع  الناجمة عــن  الــعــجــوزات  كما دفــعــت 
التوجه بشكل غير مسبوق لالستدانة من األســواق  إلى  الخليج 
الدولية واملحلية، والسحب غير املسبوق من االحتياطيات العامة.

آب/أغسطس  نهاية  في  االحتياطيات:  من  والسحب  االقــتــراض 
أن يرتفع  إنها تتوقع  بــورز  آنــد  املــاضــي، قالت وكالة ستاندرد 
دين حكومات دول الخليج بمقدار قياسي يبلغ نحو 100 مليار 
أزمة  التمويل بسبب  تنامي متطلبات  العام، في ظل  دوالر هذا 
فــيــروس كــورونــا وانــخــفــاض أســعــار النفط، وقـــدرت الــوكــالــة أن 
الخليجية ستسجل عجزًا بنحو 180 مليار دوالر،  الحكومات 
سيجرى تمويل 100 مليار منها باالقتراض وتوفير 80 مليار 

دوالر عن طريق السحب من أصول حكومية.
على  تحديات  الخليجية  السيادية  الثروة  صناديق  تواجه  كما 
الــعــامــة، وهــو األمــر  لــلــمــوازنــات  صعيد تفاقم االلــتــزامــات املالية 
الذي قد يرجح احتمالية لجوء دول املنطقة إلى تسييل جزء من 
االستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية، لتخفيف حدة 
املركزية، وعدم  البنوك  لدى  األجنبية  االحتياطيات  السحب من 

اضطراب أسعار صرف عمالتها. 
ومن أبرز األمثلة على األزمة التي تعيشها دول الخليج أن دولة 
غنية مثل الكويت مطالبة بسداد أقساط ديون داخلية وخارجية 
 8 منها  املقبلة،  السبع  السنوات  خــالل  دوالر  مليار   14 بقيمة 
آذار 2022،  مــارس/  مليارات دوالر سندات دولية تستحق في 
كما تحتاج، وفقا لتقديرات موديز، إلى تسييل 15 مليار دوالر 
لتغطية نفقات امليزانية العامة خالل العام املالي املقبل )2021/ 
لالحتياطيات  بالنسبة  صغيرة  املبالغ  هــذه  أن  ورغــم   ،)2022
الــكــويــتــيــة، إال أنــهــا مــؤشــر مــهــم عــلــى مــا يــمــكــن أن تــــؤول إليه 

.
ً
األوضاع االقتصادية الخليجية مستقبال

النفط بشكل  أسعار  ارتفعت   : التقشف  تقلل حــدة  لن  الــزيــادة 
للبرميل،  األخــيــرة حتى بلغت 70 دوالرا  اآلونــة  ملحوظ خــالل 
وهو رقم قد يعوض جزئيا الخسائر السابقة، لكن السؤال اآلن 
هــو: هل ينجح هــذا االرتــفــاع في تخفيف وتيرة ووقــع التقشف 

على االقتصادات الخليجية؟
بداية، موجة التفاؤل بنجاح اللقاح قريبًا في محاصرة انتشار 
الفيروس، وبالتالي تعافي الطلب وعودة التدفقات املالية، ما يؤدي 
إلى التقليل من حدة املوجات التقشفية على الشعوب الخليجية، 
يمكن وصــفــهــا بــالــحــذرة واملــبــكــرة. كــمــا أن تــعــافــي االقــتــصــاد 
العاملي ال يــزال مضطربا إلــى حد كبير، وهــو ما ينعكس على 
تأرجح أسعار البترول صعودًا وهبوطًا خالل األشهر املاضية. 
إلــى حد  الخليجية حاليًا تختلف  االقــتــصــادات  أن أوضـــاع  كما 
للدول  كبير عن أوضاعها في األزمــات السابقة، فقد أصبحت 
الخليجية احتياجات تمويلية أكبر وأصول خارجية أقل مقارنة 
بأوضاعها السابقة. كما أن هوامش األمان املالي تدهورت خالل 
السنوات القليلة املاضية، ما يحد من مجال دعم النمو املتهاوي، 

ويتطلب إصالحات تتخطى عجز املوازنات العامة. 
أمر قد يتكامل مع احتمال فرض الجائحة استمرار الطلب عند 
التعويل  أن  ببساطة  يعني  ما  أطــول،  لفترة  منخفض  مستوى 
على انتعاش أسعار النفط في إعادة ملء الخزائن مرة أخرى قد 

ال يكون في محله إلى حد كبير. 
كما أن األثر السلبي لتراجع اإلنفاق الحكومي، الذي ُيعد املحرك 
الرئيس للنمو االقتصادي الخليجي، قد يستمر خالل ما تبقي 
من العام الحالي، وأغلب الظن إلى نهاية العام القادم. ويشير ذلك 
الخليجية عن  التقشف  إزالــة برامج  إلى ضعف إمكانية  بجالء 
كاهل املواطنني، وربما يكون منتهى األمل هو تخفيف حدتها، 

وهو األمر املشكوك فيه غالبًا.
اإلصالح أكبر من عالج عجز املوازنة: يبدو التركيز على هبوط 
 إلى 

ً
أسعار النفط وتسببه في عجز املوازنات الخليجية مضلال

 هيكليًا مزمنًا 
ً
تعاني خلال الخليجية  فاالقتصادات  كبير،  حد 

باعتمادها على النفط كمورد شبه وحيد، وال شك أن معظم دول 
الخليج حققت تقدمًا محدودًا للغاية في تنويع اقتصادها خالل 
العقود الثالثة املاضية، للحد من التعرض للتقلبات وعدم اليقني 
في سوق النفط العاملية، واملساعدة في خلق وظائف في القطاع 

الخاص، وزيادة اإلنتاجية والنمو املستدام. 
وتبدو عواقب األزمات السعرية النفطية املتكررة مؤخرًا محفزات 
مهمة، ودالئل على أن األوضاع ال يمكن أن تستمر على بطئها 
وعدم إعطائها االهتمام الكافي، وأن السلطات عليها حسم هذا 

التردد قبل أن تتفاقم املشكالت، وينفد رصيد الحلول املمكنة.

ارتفاع أسعار النفط 
وأزمات االقتصاد الخليجي


