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تحذيرات عراقية من االقتراض
بغداد ـ أكثم سيف الدين

التخطيط  قــال مسؤول في وزارة 
»العربي  مــع  حديث  فــي  العراقية 
الجديد« إن »الــوزارة عقدت خالل 
الــفــتــرة األخــيــرة عــدة اجــتــمــاعــات مــع ممثلي 
ــوزارات، وأمـــانـــة بـــغـــداد، وصـــنـــدوق إعــمــار  ــ ــ الـ
املـــنـــاطـــق املـــــحـــــررة، ومــــســــؤولــــن فــــي الــبــنــك 
املـــركـــزي الــعــراقــي، بــحــثــت خــاللــهــا مــوضــوع 
االقــتــراض«. وأكــد املــســؤول أنــه »تــم التوجيه 
بــتــقــديــم تــوصــيــات ملــجــلــس الــــــوزراء بتقليل 
الـــى أدنـــى مستوياته،  االقـــتـــراض الــخــارجــي 
ــاء الــــقــــروض عــلــى  ــبــ كـــخـــطـــوة لــتــخــفــيــض أعــ

االقتصاد الوطني العراقي«.
وأضـــاف أن »االجــتــمــاعــات أفــضــت الــى خطة 
تمنع الــلــجــوء الـــى االقـــتـــراض إال فــي حــاالت 
حدد وفقا ألهمية 

ُ
الضرورة، وأن الضرورة ت

اقتراض في حال  الــى  التي تحتاج  املشاريع 

لتنفيذها«. وشدد  نقدية  توافر سيولة  عدم 
»الــــــوزارة مــنــعــت إدراج أي مــشــروع  أن  عــلــى 
ــــراض، مـــا لـــم يــتــوفــر فيه  ــتـ ــ ضــمــن خــطــة االقـ
الــشــرطــان، األهــمــيــة والــســيــولــة«، مشيرا الى 
أن »الـــــــــــوزارة شــكــلــت لــجــنــة خـــاصـــة لــتــضــم 
ممثلن عــن الــبــنــك املــركــزي تــتــابــع املــشــاريــع 
الــتــي تحتاج الــى الــتــمــويــل«. وأثـــار اإلصـــرار 
الحكومي على استمرار العمل تبعًا لسياسة 
املالية  اللجنة  انــتــقــاد  الــخــارجــي،  االقــتــراض 
التخلص من هذه  الى  التي دعت  البرملانية، 
التوجهات وما يترتب عليها من أعباء مالية 

كبيرة تنهك اقتصاد البلد.
وأكد عضو اللجنة املالية النائب أحمد حمة 
رشيد، أن »االرتفاع الحالي في أسعار النفط 
عامليا يؤدي بالضرورة الى تغطية كل العجز 
املــوجــود في املــوازنــة املالية للعراق، لــذا فإن 
االقــتــراض  إدراج  الحكومة  نية  عــن  الحديث 
الــعــام املقبل، غير مقبول«. وأكــد  فــي مــوازنــة 

في تصريح صحافي، أنه »على ما يبدو فإن 
القروض خشية  الــى  الذهاب  تريد  الحكومة 
من تذبذب أسعار النفط عامليا«، مشددا على 
أن »ذلك يؤشر الى أن الحكومة وحتى اللحظة 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق  ــحــ لـــيـــس لـــديـــهـــا رؤيــــــة واضــ
لألشهر  النفط  وأسعار  العراقي  باالقتصاد 
اعتماد  سيتم  إنــه  مسؤولون  وقــال  املقبلة«. 
سعر برميل النفط في موازنة العام املقبل بن 
55-60 دوالرًا. يشار الى أن الحكومة العراقية 
اعـــتـــمـــدت الـــلـــجـــوء الــــى االقــــتــــراض الــداخــلــي 
ــة املــالــيــة الــتــي مر  ــ والـــخـــارجـــي، بــســبــب األزمـ
النفط  الــبــلــد، نتيجة النــخــفــاض أســعــار  بها 
عامليا إثــر جائحة كــورونــا، ما تسبب بعجز 
الحكومة عن توفير رواتب املوظفن. وبعدما 
استعاد اقتصاد العراق عافيته عقب صعود 
أســعــار الــنــفــط، تــتــزايــد املــخــاوف مــن تكبيله 
بـــقـــروض كــبــيــرة. ورأى مــخــتــصــون بــالــشــأن 
االقتصادي، أن سياسات العراق االقتصادية 

بالديون  البالد  سترهق  وأنها  مجدية،  غير 
ومشاكل سدادها مستقبال.

بــاســم جميل  االقــتــصــادي،  الخبير  واعــتــبــر 
أنطوان في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»هــنــاك بــدائــل كثيرة عــن االقــتــراض تتطلب 
خططا حكومية، تقلل االعتماد على النفط 
ــد«، مبينا أن »هــنــاك قــطــاعــات  ــ كــمــورد واحـ
كــثــيــرة فــي الــبــلــد فــي حـــال تــطــويــرهــا فإنها 
ستدعم االقتصاد، مثل دعم القطاع الخاص، 
الــســيــاحــي، واملــشــاريــع الصغيرة،  والــقــطــاع 
الزراعي والصناعي  اإلنتاج  وتطوير قطاع 
ــــدد عــلــى أن »الــبــلــد يــحــتــاج  وغـــيـــرهـــا«. وشـ
بـــرامـــج إصـــالحـــيـــة للتخلص  اعـــتـــمـــاد  الــــى 
الحكومية، وما  املــؤســســات  فــي  الفساد  مــن 
تسبب بــه مــن هــدر كبير لــــواردات الــعــراق«، 
مــعــتــبــرا أن »الــخــطــط اإلصــالحــيــة وتــطــويــر 
البلد  باستغناء  كفيلة  األخـــرى  الــقــطــاعــات 

عن االقتراض الخارجي«.

عدنان عبد الرزاق

يــشــكــك مــصــرفــيــون ســـوريـــون فــي دقـــة بــيــانــات هيئة 
الــتــابــعــة لحكومة نــظــام بــشــار األســد  املــالــيــة  األوراق 
حـــول نــتــائــج أعــمــال املـــصـــارف الــخــاصــة الــعــامــلــة في 
سورية. وتدور التساؤالت تحديدًا حول إعالن وجود 
أربــــاح بــمــلــيــارات الــلــيــرات، بينما تــشــهــد الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة املختلفة تــعــثــرًا واســعــا فــي ظــل األزمـــة 
االقتصادية الخانقة بسبب تداعيات الحرب املستمرة 
منذ نحو 10 سنوات. ويصف املصرفي السوري ياسر 
عبد الجليل بيانات هيئة األوراق املالية بأنها تأخذ 

أكثر  الــســوري،  النظام  يخدم سياسة  ترويجيًا  بعدًا 
»العربي  لـ ويشرح  حقيقيا،  ماليا  تدقيقا  كونها  من 
الجديد« أن األرباح التي أعلنتها الهيئة غير واقعية.

ــواق املــالــيــة الــســوريــة،  ــ ــ وكـــانـــت هــيــئــة األوراق واألسـ
قـــد أفــصــحــت عـــن الــنــتــائــج املــالــيــة الــنــصــفــيــة لــقــطــاع 
الــبــنــوك والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 14 بــنــكــا مـــا بـــن مــصــارف 
تقليدية وإسالمية. وراوح إجمالي الدخل التشغيلي 
لــيــرة و 214  للمصارف األســاســيــة مــا بــن 85 مليار 
املساهمن،  بند حقوق  االرتــفــاعــات  مليارًا. وطــاولــت 

التي راوحت ما بن 167 مليار ليرة و423 مليارًا. 
وحــــول مـــوجـــودات املـــصـــارف قــالــت بــيــانــات الــهــيــئــة، 

إن البنك الــدولــي اإلســالمــي يمتلك مــوجــودات بنحو 
2.415 تــريــلــيــون لــيــرة وهـــي الــقــيــمــة األعـــلـــى مــقــارنــة 
أربعة عشر، وتاله  والبالغ عددها  املدرجة،  بالبنوك 
باملرتبة الثانية بنك البركة بموجودات بنحو 1.428 

تريليون ليرة.
ــبـــد الـــجـــلـــيـــل عــــن ســبــب  ويــــســــأل املـــصـــرفـــي يــــاســــر عـ
غــيــاب بــيــانــات بــعــض املـــصـــارف، وعـــن ســبــب تأخير 
إصــدار بيانات النصف األول حتى اليوم »إذ دخلنا 
بــالــربــع الــثــالــث مــن الــعــام« وكــيــف كـــان يــتــم التعامل 
مــع املساهمن خــالل األشــهــر الــثــالثــة املــاضــيــة »بعد 
انقضاء النصف األول طاملا لم تصدر الهيئة بيانات 

املصارف«. ويضيف املصرفي السوري: »أشكك بتلك 
األرقــام ألني أعتقد أن تلك املصارف تستغل القانون 
الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي 
أعــلــى مــن األمــــوال الخاصة  بــاألمــوال األجنبية كحد 
في   60 أن تخصص نسبة  أي  الــصــافــيــة،  األســاســيــة 
املائة من األموال األساسية بالعمالت األجنبية ومن 
خـــالل تقييم املـــوجـــودات والــتــي 60 فــي املــائــة منها 
تــراجــع سعر  املحلية، وبسبب  العملة  وفــق  دوالريـــة 
لكن  الربح،  تدعي  الخاصة  املصارف  كانت  الصرف، 
عــلــى األرض، نــشــاطــهــا شــبــه مــجــمــد بـــواقـــع شـــروط 

اإلقراض الصعبة وتراجع اإليداع والتشغيل.

تشكيك بالبيانات المالية للمصارف في سورية

بنوك صينية تبدد المخاوف 
من أزمة »إيفرغراند«

في محاولة لتبديد املخاوف من 
االضطراب املالي، كشفت بعض 

البنوك الصينية عن حجم تعرضها 
لديون شركة تطوير عقاري غارقة 

بـ310 مليارات دوالر من الديون، 
قائلة إنها تستطيع التعامل مع 

التخلف عن السداد املحتمل. جاءت 

اإلعالنات في الوقت الذي وعدت 
فيه مجموعة إيفرغراند بالتحدث 

مع بعض املستثمرين األفراد 
الذين اشتروا ديونها بينما ينتظر 
الدائنون ملعرفة ما إذا كانت بكني 

ستتدخل لإلشراف على إعادة 
الهيكلة ملنع االضطرابات املالية 

أم ال. وأثارت مساعي إيفرغراند 
للوفاء بحدود الديون التي تفرضها 

الحكومة مخاوف من أن التخلف 
عن السداد قد يعطل االقتصاد 

الصيني أو األسواق املالية العاملية. 
وتقول وكاالت التصنيف إن 

التخلف عن السداد يبدو مرجًحا.

شل تستكمل بيع أصول برية 
في مصر

قالت شركة رويال دتش شل، 
الجمعة، إنها استكملت عبر 

وحدتيها شل مصر وشل النمسا 
بيع أصول منبع في الصحراء 
الغربية في مصر إلى شيرون 
بتروليم كوربوريشن وكيرن 

إنرجي. وتشمل الصفقة، التي أعلن 
عنها في مارس/ آذار وتبلغ قيمتها 

926 مليون دوالر، حصة شل 
مصر في 13 امتيازا بريا وحصتها 

في شركة بدر الدين للبترول.

طوكيو تعارض إقامة 
منطقة روسية حرة 

أكد وزير الخارجية الياباني 
توشيميتسو موتيجي، خالل لقائه 

مع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف على هامش الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، على رفض 
بالده إقامة روسيا منطقة حرة 

في جزيرة الكوريل املتنازع عليها، 
وخطة الرئيس الروسي فالديمير 
بوتني إلعفاء الشركات األجنبية 

في الجزيرة من الضرائب ملدة 10 
سنوات. وتشكل جزر الكوريل 

سلسلة تصل بني أقصى شمال 
شرقي اليابان وجنوبي شبه جزيرة 

»كامتشاتكا«، شرقي روسيا.

تسهيالت ُعمانية للمستثمرين 
األتراك

تعهد الرئيس التنفيذي ملنطقة 
صاللة الحرة بسلطنة عمان 

)حكومية(، علي بن محمد تبوك، 
لرجال األعمال األتراك بتقديم 
مختلف التسهيالت للدخول 

باستثمارات متنوعة في بالده. 
وقال تبوك إن هناك فرصا 

للمستثمرين ورجال األعمال 
األتراك لالستفادة من اإلمكانات 

التي توفرها املناطق الحرة في 
بالده. وأضاف »يمكن استغالل 

موقع السلطنة كمنصة إلعادة 
تصدير املنتجات التركية ألسواق 

الشرق األوسط وشبه القارة الهندية 
وشرق أفريقيا ودول مجلس 

التعاون واألسواق الناشئة التي 
تستورد مجتمعة بضائع بقيمة 

620 مليار دوالر سنويا«.

أخبار

تضخم أوروبي 
مؤقت

قالت رئيسة البنك املركزي األوروبي كريستن الغارد إن الكثير من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في اآلونة األخيرة 
مؤقتة. ولفتت الغارد، الجمعة، إلى أنها تعتقد »أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من االستقرار في العام املقبل«. وأضافت »عندما تنظر إلى سبب صعود 
التضخم، فإن قدرًا كبيرًا منه يتعلق بأسعار الطاقة«. وكانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من املتوقع مع إعادة فتح االقتصاد بعد 
عمليات اإلغالق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك املركزي األوروبي أن التضخم سيكون العام املقبل موازيًا أو 

حتى أعلى من املستوى الذي يستهدفه البنك املركزي األوروبي والبالغ اثنن في املائة.

اقتصاد
Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

)جورج غوبيت/ فرانس برس(
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إحياء حكومي لخطط خصخصة المرافق العامة

%18
نــســب  هــــي   %25 ــى  ــ ــ إل
المؤسسات  نشاط  تراجع 
الُحكومية  االقــتــصــاديــة 
بسبب   2020 ســنــة  خـــال 
كورونا  جائحة  تداعيات 
في  العامة  المرافق  على 
األزمــات  من  زاد  ما  الجزائر، 

وعّمق الخسائر.

تحقيق

مخاوف من تكرار سيناريو 
التسعينيات الذي انتهى 

بتزايد الفساد

80 مليار دوالر خسائر 
وديون عدد من 

المؤسسات العمومية

الجزائر ـ حمزة كحال

تــســعــى الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــى 
طرح خطة »الشراكة بني القطاعني 
يؤكد  فيما  والـــخـــاص«،  العمومي 
الخبراء على أن عبارة »الشراكة« ليست سوى 
غـــطـــاء لــخــصــخــصــة مـــؤســـســـات عــمــومــيــة في 
مختلف القطاعات. وهذه املحاولة الحكومية 
هـــي الــثــانــيــة بــعــد تــجــربــة حــصــلــت فـــي الــعــام 
النقابات  املعارضة بمعية  2018 وأجهضتها 
الــعــمــالــيــة. هــــذه املـــــرة، فــضــلــت حــكــومــة أيــمــن 
بــن عــبــد الــرحــمــن وضـــع إطـــار قــانــونــي منظم 
الــتــجــارب املــاضــيــة،  لــتــفــادي أخــطــاء  للعملية 
فــيــمــا يــتــخــوف الــخــبــراء مـــن وقــــوع الــشــركــات 
الحيوية بــني أيــدي »رجـــال األعــمــال«، وتبقى 

املؤسسات املفلسة من دون منقٍذ.
وزارة  فــي  والتخطيط  التشريع  مدير  ويــقــول 
»الــعــربــي  الــصــنــاعــة الــجــزائــريــة بـــال زيــــان، لـــ
ــــوزارة بــصــدد وضـــع النقاط  الــجــديــد«، إن »الــ
ــيـــرة عــلــى الــقــانــون املــنــظــم لــلــشــراكــة بني  األخـ
القطاعني العام والخاص، وذلك بعد استشارة 
العديد من الوزارات املعنية بالعملية، على أن 

يرفع مشروع القانون للحكومة قريبًا«.
إلــى تأطير عملية  الــقــانــون  ويضيف »يــهــدف 
أمــام  العمومية  الــشــركــات  أمـــوال  فتح رؤوس 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــــجــــزائــــري، ويـــتـــطـــرق إلــى 
تــكــويــن تــحــالــفــات ودمــــج الـــشـــركـــات وفــــق كل 
حـــالـــة، واملـــهـــم أن الـــقـــانـــون ســيــســمــح بــإنــشــاء 
لجنة متعددة األقطاب تتولى جرد الشركات 
العمومية التي يمكن فتح رأسمالها، وتحديد 
القطاعات االستراتيجية التي تبقى حكرا على 
الدولة الجزائرية«. ويشدد زيان على أن »هذه 
ومبدئيا،  العمال،  مصلحة  ستراعي  العملية 
كانت  قطاعات  فــي  لاستثمار  مفتوح  الــبــاب 
الزمن،  ممنوعة بشكل غير رسمي عقودًا من 

على غرار النقل الجوي والبحري«.

ملف حساس
ووضعت حكومة رئيس الوزارء أيمن بن عبد 
الــرحــمــن )ثــانــي رئــيــس حكومة فــي عهد عبد 
املجيد تبون( في مخطط عملها، الذي صادق 
الــتــوجــه نحو  أخــيــرًا،  الــبــرملــان بغرفتيه  عليه 

والخاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  بعث 
النمو وكبح  إلنــعــاش االقــتــصــاد ورفـــع نسب 
البطالة. وظل ملف »الخصخصة« من امللفات 
التجارب  إلــى  بالنظر  الجزائر  في  الحساسة 
السابقة، خاصة بني عامي 1990 و2000، حني 
تنازلت الحكومة تحت ضغط صندوق النقد 
الـــدولـــي عـــن املـــئـــات مـــن الــشــركــات الــعــمــومــيــة 
الرمزي لفائدة رجال أعمال مقربني  بالدينار 
من النظام السابق، أغلبهم تدعمهم املؤسسة 
العسكرية، من دون أن يقدموا أي جديد لها، 
وظــلــت مــجــرد أوعــيــة عــقــاريــة فــارغــة مــن دون 

إنتاجية.
وفي سنة 2018، غامر رئيس الحكومة آنذاك 
أحمد أويحيى، القابع في السجن في قضايا 
للشركات  خصخصة  مشروع  بإطاق  فساد، 
العمومية تحت عنوان »شراكة بني القطاعني 
ــــخـــــاص«، وفــــق مــتــابــعــني، ووقــعــتــه  ــام والـ ــعـ الـ
الحكومة مع منتدى رؤساء املؤسسات )أكبر 
تكتل لرجال األعمال(، الذي كان يترأسه زعيم 
عبد  الراحل  الرئيس  نظام  في  املالي  الكارتل 
ــداد )مــســجــون في  الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة عــلــي حــ

قضايا فساد(، لكن سرعان ما ألغى بوتفليقة 
ــيـــســـار  ــة )الـ ــارضــ ــعــ االتـــــفـــــاق تـــحـــت ضـــغـــط املــ

والتيار اإلسامي( والنقابات املستقلة.

بين داعم ومعارض
ويرى املستشار الحكومي عبد الرحمن مبتول 
ــرة فــضــلــت املــكــاشــفــة  ــ ــــذه املــ أن »الـــحـــكـــومـــة هـ

ــنـــني( الــعــمــلــيــة، فــمــن الـــجـــانـــب الــنــظــري  ــقـ و)تـ
مـــر ايجابي ويــدخــل فــي إطـــار الشفافية 

ّ
هــذا أ

وضــمــان مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص، إال أن املشكل 
ليس في الجانب النظري، بل التطبيقي«.

الجديد«  »العربي  لـ  نفسه  املتحدث  ويضيف 
أن »املـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة كــلــفــت الــخــزيــنــة 
أكــثــر مـــن 80 مــلــيــار دوالر خــســائــر وديـــونـــا، 
ــوقـــت لــلــنــظــر إلــــى مــلــف الــخــصــخــصــة  حــــان الـ
بــمــنــظــور اقــتــصــادي ولــيــس ســيــاســي، هــنــاك 
مــؤســســات وشـــركـــات تــوفــيــت اقــتــصــاديــا وال 
ــزال الـــحـــكـــومـــة تــتــحــمــل عـــجـــزهـــا الـــســـنـــوي،  ــ تــ
ــة الــــجــــزائــــريــــة ومــثــلــهــا  ــويــ ــجــ كـــالـــخـــطـــوط الــ
املــئــات مــن الــشــركــات واملــجــمــعــات الصناعية 
والسياحية، هذه املرافق يجب تركها للقطاع 
الخاص لتسييرها، وعلى الحكومة أن تكون 
وأال  واالستثمار  األعــمــال  ملناخ  سلطة ضبط 
تــكــون طــرفــًا«. لــكــن مــن جــهــة أخــــرى، يتخوف 
مــعــارضــو الــخــصــخــصــة مــن تــكــرار سيناريو 
تنازل  عملية  أفضت  بعدما  »التسعينيات«، 
»الدينار الرمزي« إلى  الدولة عن مؤسساتها بـ
تغول رجال األعمال، واستفادتهم من قروض 

بــنــكــيــة ضــخــمــة إلنــــعــــاش الــــشــــركــــات، إال أن 
األمــوال حولت مع الوقت إلى مشاريع أخرى 
أو إلى الخارج، وبقيت الشركات تكافح حتى 
إفــاســهــا وإغـــاق أبــوابــهــا مــن دون محاسبة 

املرتكبني واملقصرين.
ــــادي فـــــي حــــزب  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــاق، يــــقــــول الـ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ وفـ
الــعــمــال )الــتــيــار الــيــســاري( رمــضــان تعزيبت 
كانت  الجزائر  فــي  الخصخصة  »مشاريع  إن 
ــا« الــتــي  ــيـ ــارشـ ــغـ ــيـ دائـــمـــا تــحــت رعـــايـــة »األولـ
ــات وقــــطــــاعــــات كـــانـــت مــلــك  ــركــ اســـتـــهـــدفـــت شــ
لــلــدولــة، وذلــــك تــحــت غــطــاء »الـــشـــراكـــة« تـــارة 
وتــحــت غــطــاء »إنـــقـــاذ مــنــاصــب الــشــغــل« تــارة 
أخــرى، ولألسف، لم تخلف العملية إال شيئا 
واحــدا، وهــو بسط »الكارتل املالي« يــده على 
النسيج الصناعي والعقاري من دون تحقيق 
إضـــافـــة إلــــى نــســبــة الــنــمــو أو خــلــق مــنــاصــب 
الجديد«  »العربي  لـ  تعزيبت  ويتابع  شغل«. 
أن »املــعــارضــة أجــهــضــت مــشــروع خصخصة 
شركات املحروقات سنة 2006، بعد ضغطها 
لــســحــب قــانــون املــحــروقــات الــــذي تــقــدم وزيــر 
انــذاك شكيب خليل، الفار من العدالة،  الطاقة 
وفي سنة 2018، تم، برفقة النقابات، إجهاض 
مخطط »أويحيى وحداد« للقضاء على كل ما 
هــو عمومي لــفــائــدة »الــعــصــابــة« الــتــي دخلت 
السجن فيما بعد في قضايا فساد«. ويشرح 
»نحن ال نريد خصخصة عشوائية تزيد من 
حجم الفساد ونهب املال العام، بل نريد خطط 
التي كانت مفخرة  العمومية  إنقاذ للشركات 

الجزائر«.

كورونا يزيد التحديات
على  حاليًا  املطروح  األكبر،  التحدي   

ُ
ويتمثل

طاولة الُحكومة الجزائرية، في إعادة تنشيط 
الشركات العمومية التي تراكمت ديونها في 
إذ  األخــيــرة بسبب جمود نشاطها.  السنوات 
تــكــشــف أرقـــــام وإحــــصــــاءات حــديــثــة، نــشــرهــا 
)تكتل  للُمقاولني  الجزائري  الوطني  االتحاد 
يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــات املــحــلــيــة(، أن 
نشاط الشركات االقتصادية الُحكومية تراجع 
بنسبة تتراوح ما بني 18 و25 في املئة خال 
كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب   ،2020 سنة 
الــتــي طــرقــت أبــــواب الــبــاد لــلــمــرة األولــــى في 

شباط/فبراير 2020.
الجزائرية ألرباب  الكونفدرالية  رئيس  ويرى 
الحكومة  »توجه  أن  العزيز  عبد  نايت  العمل 
نحو رفع يد الدولة عن قطاعات اقتصادية هو 
أمر إيجابي، طيلة عقود ونحن رجال األعمال 
ــة ثقتها  ــدولــ الــ نــلــح عــلــى ضــــــرورة أن تــضــع 
فينا، نحن مستعدون ملساعدة الدولة ونملك 
الــتــمــويــل الــــضــــروري، وال حــــرج إن تــوجــهــنــا 

للبنوك العمومية لاقتراض«. ويتابع رئيس 
ثاني تكتل لرجال األعمال في الجزائر قائا، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »املــهــم 
تأت  ولــم  أنها سيادية  الحكومية  الخطة  فــي 
الــدولــي، أكيد أن  تحت ضغط صــنــدوق النقد 
الصندوق ظل ينصح الحكومة بضرورة إزالة 

ثقل إعانة الشركات العمومية املتعثرة«.
ويعتبر أن »الشريك الجزائري يراعي مصلحة 
الباد واملــواطــن على الــســواء، خاصة في ظل 
تدهور القدرة الشرائية، فا يمكن أن يتحجج 
األجنبي  الشريك  يفعل  كما  الدينار،  بتراجع 
ــرة، لــتــبــريــر رفــــع أســـعـــار املــنــتــجــات  ــ فـــي كـــل مـ
يتم تحويله  ما  لرفع حجم  والخدمات وذلــك 

للبلد األم من أموال«. »الشراكة« 
في الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية لبعث خطط خصخصة عدد من المرافق تحت عنوان »الشراكة 
بين القطاعن العام والخاص«، في إطار يحصر المنافسة بين المستثمرين المحليين، وذلك بعد 

تجارب محبطة انتهت باستحواذات أرهقت المؤسسات وزادت نسبة الفساد
آليات تنظيمية وضوابط قانونية

يشرح مدير التشريع والتخطيط في وزارة الصناعة الجزائرية بالل زيان، 
»العربي الجديد«، أن اقتراح قانون الشراكة بني القطاعني العام والخاص  لـ
ُيعّرف القطاع العمومي بأنه كل وزارة أو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة، 
أما القطاع الخاص فهو يعني كل شخص معنوي جزائري أو تحالف بني 
مجموعة من األشخاص، فيما ُيقصد بالشراكة، حسب القانون املنتظر 
عرضه مطلع الشهر القادم على الحكومة، كل اتفاق بني الجهة العمومية 
أو الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ األعمال أو تقديم الخدمات أو التمويل 
القانون  التحتية أو األصــول«. ويضيف أن مشروع  البنية  في مجاالت 

ينص على »أال يوقع أي عقد )شراكة( إال بعد مصادقة مجلس مساهمة 
الدولة )مجلس حكومي يضم 14 وزيرًا(، على أن تكون املحاكم الجزائرية 
الــخــالفــات بــني الجهتني حــصــرًا«. وتــركــت الحكومة  محال للفصل فــي 
رأسمال  في  الحصص  من  الخاص  القطاع  استحواذ  نسب  الجزائرية 
الشركات العمومية للتفاوض وحسب طبيعة كل شركة معنية والعرض 
الذي يقدمه الشريك الخاص، في خطوة نحو فتح االستثمارات وإبداء 
حسن النية اتجاه القطاع الخاص الذي ظل يشتكي لسنوات من تحيز 

الحكومة للشركات العمومية في الصفقات والخصومات بني الطرفني.

النقل الجوي 
من ضمن 
استهدافات 
الشراكة )بال بن 
)Getty /سالم

تونس ـ إيمان الحامدي

تسببت أزمـــة الــنــقــص فــي أشــبــاه 
املـــوصـــات )الـــرقـــائـــق( فــي تغيير 
وجــه ســوق الــســيــارات التونسية، 
حــيــث تــوســعــت حــصــة الـــعـــربـــات اآلســيــويــة 
نسبة إلى حجم املبيعات اإلجمالي بأكثر من 
العامات الصينية  املــائــة، وتــصــدرت  50 في 
والكورية املراتب الخمس األولى في تصنيف 

املبيعات إلى نهاية أغسطس/ آب املاضي.
وتمكنت العامات اآلسيوية من تحقيق تقدم 
مهم في سوق املبيعات التونسية للسيارات 
استأثرت  الــتــي  األوروبـــيـــة  منافساتها  على 
لعقود طويلة بحصة األسد من السوق، وذلك 
الرقائق  تداعيات نقص  استفادتها من  بعد 
على تأجيل لطلبيات أكبر مصانع السيارات 

األوروبية.
وأبـــــرزت بــيــانــات رســمــيــة لــقــطــاع الــســيــارات 
أن عــامــات آســيــويــة حققت زيـــادة فــي حجم 
نهاية  إلــى  املائة  في   364.6 بنسبة  املبيعات 
شهر أغسطس املاضي مقارنة بالفترة ذاتها 
ــت املـــاركـــات 

ّ
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. كــذلــك ســجــل

تــراوح ما بني  اآلسيوية زيــادة في املبيعات 

الثمانية  األشــهــر  املــائــة خـــال  فــي  38 و364 
األولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة 

من سنة 2020.
وســّجــل قــطــاع الــعــربــات عــمــومــا الــــذي يضم 
51 عــامــة زيــــادة بنسبة 50,2 فــي املــائــة في 
ــدد الـــســـيـــارات  ــ الـــعـــربـــات املـــســـوقـــة لــيــصــل عـ
الــجــديــدة الــتــي أضــيــفــت إلـــى األســـطـــول إلــى 

32150 مركبة.
ــة وكــــــاء بـــيـــع الـــســـيـــارات  ــرفـ ــيـــس غـ وقــــــال رئـ
إبراهيم دباش إن أزمة الرقائق العاملية ألقت 
بــظــالــهــا عــلــى الـــســـوق الــتــونــســيــة وأحــدثــت 
خال األشهر األولى من العام الحالي تغييرا 
في خارطة تموقع املاركات لصالح العامات 

اآلسيوية على حساب ماركات أوروبية.
وأفاد دباش في تصريح لـ “العربي الجديد« 
ــن الـــعـــوامـــل تــفــّســر الــتــغــيــر  ــأن مــجــمــوعــة مـ بــ
الـــجـــذري فـــي خـــارطـــة تــمــوقــع الـــعـــامـــات في 
السوق التونسية ومن بينها توفر املركبات 
املحلية  السوق  لطلبات  االستجابة  وسرعة 

إلى جانب تنافسية السعر.
وأكـــد املــتــحــدث أن املــركــبــات اآلســيــويــة التي 
تشكل نحو 25 عامة من مجموع العامات 
املسوقة فــي تونس أكثر تــوافــرًا مــن عامات 
االستجابة  مــا يجعلها سريعة  أخــرى وهــو 
أن هــذه  املــحــلــيــني. وشـــرح  الــتــجــار  لطلبيات 
العامات تختصر أجال االنتظار التي زادت 
إلــى العامات  إلــى حـــدود 6 أشــهــر بالنسبة 
ــة الــرقــائــق  الــتــي تــضــررت مصانعها مــن أزمـ

والــتــي اضــطــرت إلــى خفض انتاجها بسبب 
انتظار  فــي  الــرقــائــق  مــن  استنفاد مخزونها 

انفراج هذه األزمة، وفق قوله.
وباإلضافة إلى تأثير أزمة الرقائق قال دباش 
في  رئيسيا  عنصرا  أيضا  أصبح  السعر  إن 
تحديد مواقع عامات السيارات في السوق 
أكثر  يتجه  الطلب  أن  إلــى  التونسية، مشيرا 
فأكثر إلى العامات األقل سعرا وذلك بالرغم 
مــن أن الــعــمــاء الــتــونــســيــني كــانــوا لــســنــوات 

طويلة يفضلون املاركات األوروبية.
الجزم  أنــه ال يمكن  اعتبر دبــاش  املقابل  فــي 
ــــوق الـــســـيـــارات  ــم فــــي سـ ــ بــتــغــّيــر هــيــكــلــي دائــ
العربات  نحو  النهائي  والــتــوجــه  التونسية 
اآلسيوية، مؤكدا أن هذه املرحلة قد تستمر 
لبضع سنوات قبل التأكد من مدى قدرة هذه 
املــركــبــات عــلــى الــصــمــود فـــي وجـــه املــنــافــســة 
ــاء األزمـــــــة الــظــرفــيــة  ــقـــضـ األوروبـــــيـــــة بـــعـــد انـ

للرقائق التي أثرت على اإلنتاج.
لصمود  الحقيقي  االختبار  مرحلة  أن  وأكــد 
العامات اآلسيوية ستتّبني من خال درجة 
قــــبــــول ســـــوق الــــســــيــــارات املــســتــعــمــلــة لــهــذه 
األصــنــاف حيث ال تــزال العامات األوروبــيــة 
األكثر طلبًا من قبل املشترين في هذه السوق.
ورّجــــــح دبـــــاش أن تـــتـــواصـــل تـــأثـــيـــرات أزمـــة 
خال  التونسية  العربات  ســوق  في  الرقائق 
أشهر مقبلة إلــى حني عــودة اإلنتاج العاملي 
إلـــى نــســقــه الـــعـــادي الـــقـــادر عــلــى االســتــجــابــة 

للطلب املتزايد ما بعد أزمة كورونا.
والــــخــــمــــيــــس قــــــــال تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 
»بلومبيرغ« األميركية أن أزمة النقص الحاد 
فـــي الــرقــائــق ســـتـــؤدي إلـــى خـــســـارة شــركــات 
تصنيع السيارات العاملية نحو 210 مليارات 
دوالر من مبيعاتها املتوقعة خال عام 2021، 
وسط توقعات بتزايد الخسائر مع استمرار 

األزمة.
كــذلــك ســيــقــل إنـــتـــاج الـــســـيـــارات فـــي الــعــالــم 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كــشــف رئـــيـــس الــلــجــنــة املــشــكــلــة مـــن مجلس 
الوحدة  حكومة  مصروفات  ملراجعة  النواب 
الــوطــنــيــة، عــبــد الــســام نــصــيــة، أن الحكومة 
صرفت 46.56 مليار دينار )ما يعادل 10.43 
مليارات دوالر( خال ثمانية أشهر من العام 
بــقــيــمــة 5.82  بــمــعــدل صــــرف شـــهـــري   ،2021
املحالة  األمــوال  إجمالي  دينار، من  مليارات 
من املصرف املركزي إلى حسابات الحكومة.

ويــشــيــر الــقــانــون املــالــي لــلــدولــة إلـــى أن يتم 
ــقــــة فــي  الـــــصـــــرف بـــحـــســـب املـــــــوازنـــــــة الــــســــابــ
حــالــة عـــدم إقـــــرار املـــوازنـــة مـــن قــبــل السلطة 

التشريعية.
النواب  فشل مجلس  مــن جلسة،  أكثر  وبعد 
في إقرار مقترح املوازنة املوحدة بعد انقسام 
استمر أكثر من ست سنوات، ما يعقد آليات 
اإلنــفــاق الــعــام والــرقــابــة عليه. وتــبــدأ السنة 
املالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني 
من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون 

األول من العام ذاته.
وشــــــــرح نـــصـــيـــة فـــــي حــــديــــث مـــــع »الـــعـــربـــي 

الجديد« أن صرف األمــوال العامة ال يتم إال 
أن  وأوضــح  للدولة.  التشريعي  الجهاز  عبر 
البنك املركزي قام بتحويل مبلغ مليار دينار 
العملة املحصلة خال  ــرادات  إيــ مــن حــســاب 
سنوات سابقة إلى حساب اإليرادات العامة، 
ولم يتم إرسال املبالغ إلى الحكومة، واصفا 
هــــذا اإلجــــــراء بــغــيــر الــقــانــونــي، ولــــم يفصح 

نصية عن حجم اإليرادات السيادية هذه.
ويـــتـــوزع اإلنـــفـــاق الــعــام عــلــى خــمــســة أبـــواب 
خـــال ثــمــانــيــة أشــهــر، الــبــاب األول الــرواتــب 
ــــدوالر يــســاوي  بقيمة 18.2 مــلــيــار ديــنــار )الـ
الــنــفــقــات  ــانـــي  ــثـ الـ والــــبــــاب  ــر(،  ــيــ ــانــ دنــ  4.48
مليارات   3.26 بقيمة  التشغيلية  الحكومية 
ــبــــاب الـــثـــالـــث مــرتــبــط بــالــتــنــمــيــة  ــنــــار، والــ ديــ

الرابع  بقيمة 7.74 مــلــيــارات ديــنــار، والــبــاب 
ــالــــدعــــم )املـــــحـــــروقـــــات واألدويـــــــــة  املـــتـــعـــلـــق بــ
دينار،  مليار   11.8 بقيمة  العامة(  والنظافة 
وأمـــا الــبــاب الــخــامــس فهو لــلــطــوارئ بقيمة 

5.48 مليارات دينار.
زيــادة  ليبيا  فــي  النفطية  اإليــــرادات  سجلت 
كبيرة خال النصف األول من العام الحالي 
 5.25 مــقــابــل  دوالر،  مـــلـــيـــارات   9.53 بــنــحــو 
العام  الفترة ذاتها من  مليارات دوالر خال 
املــاضــي، وبــزيــادة بلغت 55 فــي املــائــة، وفقا 

لبيانات رسمية.
وتمثل اإليــرادات النفطية نحو 95 في املائة 
مـــن اإليــــــــرادات الــعــامــة لـــلـــدولـــة، واحــتــســبــت 
الحكومة سعر برميل النفط عند 45 دوالًرا، 
بـــمـــعـــدل تـــصـــديـــر مــــن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط 1.250 

مليون برميل يومًيا، في موازنة 2021.
وتـــكـــافـــح املـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط طيلة 
اإلنتاج في  لزيادة معدالت  املاضية  األشهر 
الحالي  الــعــام  نهاية  ليبلغ  قياسية،  أوقـــات 
يــتــوقــع  الــــيــــوم، إذ  فــــي  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   1.5
تحقيق إيرادات نفطية لعام 2021 بقيمة 24 

مليار دوالر.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أنــــه تمت  املـــصـــريـــة  ــزراعــــة  الــ أعــلــنــت وزارة 
املـــوافـــقـــة مـــبـــدئـــًيـــا عـــلـــى  الـــطـــلـــبـــات املــقــدمــة 
الستيراد تقاوي )بذور( البطاطس للعروة 
ــتـــي  تـــجـــرى زراعـــتـــهـــا نــهــايــة  الــصــيــفــيــة، والـ
ديسمبر/ كانون األول، وقد بلغت نحو 265 
 ألـــف طـــن، مــقــابــل 160 ألـــف طــن فــي املــوســم 
املــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي  ال يستوعب فيه 

السوق أكثر من 120 ألف طن. 
ويقول أحمد رضوان، أحد تجار ومستوردي 
ــــاع فــي  ــفـ ــ ــــذا االرتـ تــــقــــاوي الـــبـــطـــاطـــس،  إن هـ
جرى  إشــاعــة  نتيجة  جــاء  املقدمة  الطلبات 
تــنــاقــلــهــا  بـــني الــتــجــار تــفــيــد بــــأن الــحــكــومــة 
بصدد تخفيض الحصة االستيرادية، وهو 
 مـــا جــعــل املـــســـتـــورديـــن يــتــقــدمــون بــكــمــيــات 

أعلى من حاجات السوق.
»العربي  لـ خاصة  تصريحات  في  ويوضح 
ــه عـــلـــى أرض الــــواقــــع لــــن يــتــم  ــ الـــجـــديـــد« أنـ
أن وزارة  الكميات، بدليل   استيراد كل هــذه 
استيراد  على  العام  املاضي  وافقت  الزراعة 
ــقــــاوي، فـــي حـــني أن مـــا تم  170 ألــــف طـــن تــ

 دخوله فعليا حوالى 110 آالف طن. 
ــــزارع  ــــو مـ ــــو يــــوســــف، وهـ ويــــعــــزو مــحــمــد أبـ
ــادة طـــلـــبـــات االســــتــــيــــراد  هـــذا  ــ ــ بـــطـــاطـــس، زيـ

ــاج دول االتـــحـــاد  ــتــ ــم إلـــــى زيـــــــادة إنــ املــــوســ
االوروبـــي من التقاوي،  وهــو ما يــؤدي إلى 
ــادة املــعــروض مــقــابــل الــطــلــب، وبالتالي  زيــ
ــا يــحــقــق هــامــش  ــو مـ الــــنــــزول  بــالــســعــر، وهــ
ربـــح مــرتــفــع لــلــمــســتــورديــن، بــاإلضــافــة  إلــى 
أن املــســتــورديــن بــحــكــم خــبــراتــهــم الــســابــقــة 
يتوقعون ارتفاع إقبال  املزارعني على زيادة 

املساحات املزروعة. 
ويــــرى حــســني أبـــو صــــدام، نــقــيــب الــفــاحــني 
ــادة الــكــمــيــات  املــســتــوردة  ــ املــصــريــني، أن زيـ
مــن تــقــاوي الــبــطــاطــس ســتــكــون فــي صالح 

املـــــــزارعـــــــني،  ألنــــهــــا ســـــتـــــؤدي إلـــــــى تــــراجــــع 
أسعارها. 

أبــو صـــدام، فــي تصريحات خاصة  ويشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  العبرة ليست  لـــ
ــة،  بـــعـــدد الــطــلــبــات املـــقـــدمـــة لـــــــوزارة الــــزراعــ
ولكن  باملوافقة على الكميات التى سيسمح 
أنــه يمكن توطني زراعــة  بدخولها. ويعتبر 
 من 

ً
تقاوي العروة الصيفية في مصر  بــدال

اســتــيــرادهــا مـــن أوروبــــــا، إذ إنـــه يــمــكــن عن 
طريق الزراعات  الحديثة التحكم في درجات 
وزارة  الزراعة  في  تجارب  الــحــرارة، وهناك 
ا إلى أن مصالح كبار 

ً
أثبتت نجاحها، الفت

في  االســتــمــرار  قــد  تحول دون  املستوردين 
مثل هذا التوجه. 

في  بالبطاطس  املــزروعــة  املــســاحــة  وبلغت 
فـــدان،  ألـــف  مــوســم   2019 /2020  نــحــو 475 
أنتجت نحو 5.8 مايني  طــن، وتــم تصدير 
ـــا لــتــقــاريــر وزارة 

ً
 نــحــو 678 ألــــف طــــن، وفـــق

 الزراعة املصرية. 
ــري الـــســـيـــد  ــ ــــصـ ــن وزيــــــــر الــــــزراعــــــة املـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــقــصــيــر أن صــــــــادرات  الـــبـــطـــاطـــس  بــلــغــت 
وأغسطس   /آب  الثاني  كانون  يناير/  بني 
  املاضي نحو 620 ألف طن، مسجلة املرتبة 
الــثــانــيــة فـــي  قــائــمــة  صــــــادرات الــحــاصــات 

الزراعية بعد املوالح.

أزمة الرقائق 
تطاول تونس

)Getty( توقعات بارتفاع زراعة البطاطس

صرف 10.4 مليارات دوالر في ثمانية أشهر

إشاعة ترفع استيراد بذور البطاطس

تغييرات في سوق 
السيارات الجديدة

بدأت تداعيات ازمة أشباه 
الموصات العالمية 

تظهر جلية في السوق 
التونسية، حيث ارتفعت 
حصة السيارات اآلسيوية 

بنسب مذهلة مستفيدة 
من التراجع األوروبي

ليبيا أسواق

مصر

364.6% زيادة في مبيعات 
العالمات اآلسيوية في 

أغسطس

عدم إقرار الموازنة 
يعّقد انتظام اإلنفاق 

من المال العام

ــة  بــنــحــو 7.7 مـــايـــني ســــيــــارة، بــســبــب أزمــ
الجهود  الرغم من  العام، على  الرقائق هذا 
املـــســـتـــمـــرة لـــدعـــم ســلــســلــة الــــتــــوريــــد، حــيــث 
استنفد صانعو السيارات مخزوناتهم من 

أشباه املوصات.
ويتركز تصنيع أشباه املوصات حتى اآلن 
فــي جــنــوب شــرق آســيــا فــي كــل مــن الــيــابــان، 

وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة.
ويشهد السوق التونسي استيراد ما بني 60 
و70 ألف سيارة سنويًا من قبل وكاء البيع، 

إلــى جــانــب نحو 20 ألــف ســيــارة مــن جانب 
الــســوق املــــوازي. وعــرفــت الــســنــوات األخــيــرة 
دخـــــول الـــعـــديـــد مـــن املــــاركــــات الـــجـــديـــد إلــى 
الــعــامــات  منها  سيما  وال  املحلية  الــســوق 
ــيـــويـــة الـــتـــي تـــزيـــد مــنــافــســتــهــا لــكــبــرى  اآلسـ
ــي الــســوق  ــة الــــرائــــدة فـ ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــات األوروبـ

التونسية.
ويساعد تعافي الوضع الصحي على عودة 
الجديدة حيث  السيارات  التونسيني لشراء 
حضرت على الطرقات العربات ذات األلواح 

الــحــديــثــة بــعــد غــيــاب خـــال انــتــشــار الــوبــاء.
وتــوقــعــت شــركــة اإللــكــتــرونــيــات األمــيــركــيــة 
»3 إم«، في وقــت سابق من الشهر الجاري، 
أن تستمر أزمــة نقص أشباه املوصات في 

العام املقبل 2022.
ــفــــت الــــشــــركــــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة  وضــــاعــ
لانخفاض في إنتاج السيارات الجديدة في 
النصف الثاني من عام 2020 إلى 6 في املائة، 
على أساس سنوي بداًل من 3 في املائة، وفقًا 

ملؤتمر نظمه مصرف »مورغان ستانلي«.

تأخير في الطلبيات 
األوروبية )شاذلي بن 
)Getty /إبراهيم
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