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السودان :غرامات لـ  11خطًا مالحيًا
الخرطوم ـ هالة حمزة

رفـضــت  11مــن أص ــل  16شــركــة خـطــوط مالحية
عــاملـيــة ال ـت ـنــازل عــن حـقــوقـهــا عــن الـخـســائــر التي
نجمت عن اإلغالق األخير للموانئ الرئيسة الذي
دام  45يــومــا ،مــن قـبــل محتجني ينتمون للمجلس األعـلــى
لدواع
لنظارات البجا والعموديات املستقلة شرقي السودان
ٍ
سياسية واقـتـصــاديــة .وقــال وكيل خــط مالحة «بــاي اليــن»
التابع لشركة «سومارين أورينت» اإلماراتية  -الهندية ،عماد
ّ
الدين هارون ،لـ«العربي الجديد» إن خطوطا مالحية عاملية
ّ
امتنعت عن إعفاء رســوم كل متأخرات وغرامات األرضيات
على حــاويــات الـ ــواردات الـتــي تــم احـتـجــازهــا بامليناء طيلة
فترة إغــاق الـشــرق التي امـتــدت ل ــ 45يــومــا ،وطالبت بسداد
مستحقاتها كــامـلــة .وأش ــار إلــى أن بـعــض الـخـطــوط تحدد
رســومــا بمبلغ  90ي ــورو فــي ال ـيــوم عـلــى ال ـحــاويــة الــواحــدة
 40قــدمــا وه ــي تكلفة ضـخـمــة عـلــى امل ــوردي ــن الـســودانـيــن،
وال يـتـحـمـلــونـهــا وح ــده ــم إذ ي ــؤث ــر ذل ــك أي ـض ــا سـلـبــا على

املواطنني بارتفاع أسعار السلع املستوردة .وكشف هارون
عــن تـنــازل  5خـطــوط مالحية عاملية فقط عــن حقوقها على
املوردين تقديرًا للظروف االقتصادية والسياسية التي يمر
بها السودان وشعبه ،وتضم خط «ميرسك» ويتبع لشركة
«م ـيــرســك» الــدن ـمــارك ـيــة ،وخ ــط «ب ــاي الي ــن» ويـتـبــع لشركة
«سومارين أورينتال» اإلماراتية الهندية ،وخط «أم أس سي»
التابع لشركة سويسرية ،وخــط «بــي آي ال» التابع لشركة
سنغافورية ،وخط «سي أم أي» الذي يتبع شركة تحمل ذات
االسم فرنسية األصل تعمل في مجال إدارة الحاويات .وطالب
هارون مجلس السيادة السوداني ووزارة املالية والتخطيط
االقتصادي وهيئة املوانئ البحرية بعدم تجديد الترخيص
املالحي ألي شركة رفضت إعفاء رسوم أرضياتها خالل فترة
اإلغالق وعدم إعفائها باملقابل من رسوم أرضيات الفوارغ،
وإصــدار خطاب بذلك تنديدًا بعدم مساندتها الـســودان في
ظرفه الراهن وخالل فترة إغالق شرق السودان .وأشار إلى
توجيه من املالية االتحادية لهيئة املوانئ بإعفاء كامل لكافة
املوردين من أصحاب الحاويات املشحونة بالبضائع والتي

تعطل تخليصها بامليناء بسبب األزمة ،من رسوم األرضيات.
وم ــن جــانـبــه ،ق ــال م ـســؤول فــي مـكـتــب الـتــوكـيــات املــاحـيــة
ّ
ببورتسودان ،لـ«العربي الجديد» إن هناك مخاطبات تمت
لعدد من الخطوط املالحية العاملية عبر وكالئها بالسودان
بــإعـفــاء الــرســوم املستحقة لـهــا خ ــال فـتــرة إغ ــاق املــوانــئ،
مــؤك ـدًا تـبــايــن رس ــوم األرض ـي ــات الـتــي تـفــرضـهــا الـخـطــوط،
وعدم قدرة املورد واملواطن السوداني على اإليفاء بالتكلفة
العالية للغرامات .ودعا رئيس النقابة البديلة لعمال ميناء
بورتسودان ،عثمان طاهر ،في حديثه لـ«العربي الجديد» إلى
ضــرورة اإلس ــراع في حسم مشكلة األرضـيــات والتي تعيق
انسياب العمل بامليناء لتسهيل عملية استقبال الــواردات
ّ
للبالد بال عــوائــق ،مشيرًا إلــى أن فترة اإلغــاق تسببت في
ازدحام األرضيات بأكثر من  100ألف حاوية.
وأعرب طاهر عن أمله في أن تحذو التوكيالت العاملية حذو
املالية السودانية بإصدار خطاب عفو عام عن رسوم املوانئ
للموردين ،اعتبارًا مــن بــدايــة اإلغ ــاق وحتى عــودة افتتاح
الشرق لكونها مشاكل طارئة لم يكونوا سببًا فيها.

()Getty

إيطاليا تستهدف العودة لنمو ما قبل الجائحة
قـ ــال وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد اإليـ ـط ــال ــي ،دان ـي ـي ـل ــي ف ــرانـ ـك ــو ،إن
اقـتـصــاد ال ـبــاد قــد ينمو  6.3بــاملـئــة ه ــذا ال ـعــام ،وه ــو ما
ي ـفــوق املـسـتــوى الــرسـمــي املـسـتـهــدف الـبــالــغ سـتــة باملئة
الذي حددته الحكومة في شهر سبتمبر /أيلول املاضي.

أخبار مختصرة

الفائض التجاري السعودي يصعد %228
صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية
(النفطية وغير النفطية) بنسبة  228بالمائة على أساس
سنوي ،خالل أول تسعة أشهر من العام الحالي (من
يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول) .وحسب مسح
لألناضول استنادًا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة
لإلحصاء في السعودية (حكومية) ،أمس األربعاء،
بلغ فائض الميزان التجاري  80.2مليار دوالر .وكان فائض
الميزان التجاري للسعودية بلغ ،خالل الفترة المناظرة
من عام  ،2020نحو  24.4مليار دوالر .وارتفعت قيمة
الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) ،بنسبة 54.1
بالمائة ،إلى  193.9مليار دوالر ،فيما ارتفعت الواردات
 12.2بالمائة ،إلى  113.7مليار دوالر .وصعدت قيمة

وأبـلــغ الــوزيــر دانييلي فرانكو الـبــرملــان ،أول مــن أمــس أن
«هدفنا هو إعادة الناتج املحلي اإلجمالي إلى مستويات
م ــا قـبــل األزمـ ــة ف ــي الـنـصــف األول م ــن  ،2022ورب ـم ــا في
الربع األول من  .»2022وقــال إن «إيطاليا من املتوقع أن

تنهي الـعــام بنسبة الــديــن إلــى الـنــاتــج املحلي اإلجمالي
ب ــأق ــل م ــن  153.5ب ــامل ـئ ــة الـ ـت ــي تــوق ـع ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة فــي
سبتمبر /أيـلــول وعـجــز فــي املـيــزانـيــة أقــل مــن نسبة 9.4
باملئة التي توقعتها الحكومة.

مصدر للنفط
الصادرات «النفطية» للسعودية ،أكبر ُ
في العالم ،خالل الفترة المذكورة ،بنسبة  63.2بالمائة.

شركة السايبر اإلسرائيلية قد تواجه صعوبة في سداد
ديونها ،التي تبلغ حاليا  500مليون دوالر».

شركة  NSOاإلسرائيلية مهددة باإلفالس
قالت صحيفة «غلوبس» االقتصادية إن شركة
السايبر اإلسرائيلية « »NSOالتي تنتج برمجيات التجسس
«بيغاسوس» باتت مهددة باإلفالس .وأشارت الصحيفة
إلى أن خطر اإلفالس الذي تواجهه « ،»NSOوالذي
حذرت منه شركات االئتمان ،تعاظم بعد سلسلة
العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على الشركة
أخيرًا .وأوضحت الصحيفة أن شركة التصنيف االئتماني
«موديز» قد خفضت تصنيف « »NSOبمقدار درجتين
لتصل إلى Caa2؛ حيث حذرت شركة التصنيف من أن

فرنسا تواصل تقييد التأشيرات المغربية
لن تخفف فرنسا اإلجراءات المشددة التي فرضتها
على المغاربة من أجل الحصول على تأشيرات شنغن،
فقد أكدت أن قرارها سيبقى ساريًا ما دامت أسبابه
قائمة ،فيما يعبّر رجال أعمال عن ضيقهم من
ذلك القرار .وعبّر فرانك ريستر ،الوزير المكلف بالتجارة
الخارجية الفرنسي ،في مؤتمر صحافي ،أول من
أمس ،في الرباط ،عن ربط العودة عن تشديد الشروط
بعودة الرعايا المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية
في فرنسا.

الليرة التركية
و«معركة
االستقالل»
مصطفى عبد السالم

دعونا نضع أمور بجانب بعضها
حتى نحاول فهم ما يدور في
تركيا من تهاو غير مسبوق
لعملتها ،وقفزات في أسعار السلع
والخدمات لم تشهدها البالد منذ
سنوات .خارجيًا ،هناك ضغوط
على أردوغان من عدة أطراف
بهدف التأثير على شعبيته عبر
إثارة االضطرابات ليس فقط في
سوق الصرف ،أو التأثير على
االقتصاد ،ولكن بهدف أكبر وهو
إهالة التراب على تجربة «العدالة
والتنمية» وإزاحته عن الحكم.
وهناك دول تضغط على تركيا
للعودة لالقتراض من صندوق
النقد الدولي ،والخضوع لشروطه
املجحفة بحق املواطن واالقتصاد.
داخليا يجب أن نرصد عدة
أمور منها السباق املحموم من
قبل األتراك على شراء الدوالر
والذهب حفاظا على ما تبقى من
مدخراتهم ،وهذه ظاهرة جديدة
على املجتمع الذي طاملا دافع عن
عملته في مواجهة املضاربات
والضغوط.
يواكب هذا السباق تحرك بطيء من
قبل البنك املركزي ملعالجة التهاوي،
وهنا نحن أمام عدة تفسيرات لهذا
البطء ،منها أن التهاوي جاء على
هوى الحكومة التي تسعى إلحداث
طفرة في الصادرات التي تجاوزت
بالفعل  200مليار دوالر ،أو أن
الحكومة ال تريد أن يستدرجها
املضاربون للتضحية باالحتياطي
النقدي ،أو أن أولوية الحكومة حاليا
هي االلتزام بسداد الديون وفاتورة
الواردات ،وليس مكافحة التضخم
واملضاربة في العملة.
داخليا أيضا ،يجد أردوغان أن
قضية خفض الفائدة مطلب
جماهيري سواء لقطاع كبير
من الشارع الذي يعتبرها ربا
من الناحية الدينية ،أو لقطاع
املال واألعمال والصناعة حيث
إن الخفض في صالحه ألنه
يقلل تكلفة اإلنتاج ويزيد أرباح
الشركات ،وبالتالي ال يريد التخلي
عن هذه القضية.
وسط هذه االعتبارات الداخلية
والخارجية فإن الالفت أن أردوغان
لم ُ
يدع هذه املرة األتراك للدفاع عن
عملتهم ،ولم يستدع شعارات منها
أن العملة مثل علم الدولة وأنها خط
أحمر وأن هناك مؤامرة عليها،
بل تحدث عن حرب االستقالل
االقتصادي وأننا سنخرج
منتصرين فيها ،ألن أردوغان يدرك
أن املضاربة هذه املرة تأتي من
الداخل ،وأن املواطن بات يتململ
من التضخم العالي وربما بدأ يفقد
الثقة في عملته .الليرة سترتفع
خالل الفترة املقبلة خاصة مع
تحسن مؤشرات االقتصاد ،لكن
بشرط أن يرفع أردوغان وصايته
عن البنك املركزي ،وأال يعتبر
قضية خفض الفائدة أولوية في
ظل زيادة التضخم ،واألهم إعادة
ثقة املواطن في عملته ،ألن الخطوة
كفيلة بتوقف األتراك عن املضاربة،
والحد من ظاهرة «الدولرة» ،وإعادة
السيولة الدوالرية التي تراكمت
في البيوت إلى البنوك ،وبالتالي
تعويض النقص الحاصل في سوق
النقد األجنبي.

العملة اللبنانية تتهاوى إلى  24ألف ليرة مقابل الدوالر
ارتفع سعر الدوالر األميركي مقابل الليرة في لبنان،
أمس األربعاء ،قرب  24ألف ليرة للدوالر الواحد في
تعامالت السوق غير الرسمية «السوداء» ،في ارتفاع
غير مسبوق منذ تشكيل الحكومة .وبلغ سعر الدوالر
الـيــوم وفــق بيانات الـتــداول فــي الـســوق ال ـســوداء24 ،
ألف ليرة لبنانية للشراء ،في حني ّ
سجل  24.050ألف
ليرة للبيع ،وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه.
فــي الـسـيــاق ،ت ــرأس الــرئـيــس اللبناني ميشال عــون،
أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا ف ــي ق ـصــر ال ــرئ ــاس ــة ش ــرق ب ـي ــروت،
حـضــره وزي ــر امل ــال يــوســف الخليل ،وحــاكــم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ريـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة .وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــان ل ـل ــرئ ــاس ــة

اللبنانية ،خصص االجتماع لعرض األوضاع املالية
في البالد ،والصعوبات التي تواجه مؤسسة «ألفاريز
ومارسال» في عملية التدقيق املحاسبي الجنائي في
حاكمية مصرف لبنان .وكان حاكم «مصرف لبنان»،
أعـلــن أول مــن أم ــس ،أن الـبـنــك املــركــزي لــديــه اآلن 14
مليار دوالر من السيولة املتاحة في احتياطي العملة
الصعبة ،كاشفًا أن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم
الخسائر في نظامه املالي إلى صندوق النقد الدولي
لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق
بحلول نهاية العام.
ومــع بــدايــة األزم ــة االقـتـصــاديــة فــي نهاية عــام 2019

ُ
وبدء انهيار الليرة اللبنانية استنزفت االحتياطات
اإللــزام ـيــة للبنك املــركــزي بينما ق ــدم مـصــرف لبنان
الـ ـ ــدوالرات بــأسـعــار ص ــرف مــدعــومــة ب ـشــدة لتمويل
واردات ،من بينها الوقود واملواد الغذائية والدواء.
وتفاقمت األزمة املالية في لبنان ،التي وصفها البنك
ال ــدول ــي بــأنـهــا واحـ ــدة مــن أس ــوأ ح ــاالت ال ــرك ــود في
التاريخ الحديث ،بسبب الجمود السياسي والخالف
ح ــول التحقيق فــي انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت ال ــذي وقــع
العام املاضي وأودى بحياة أكثر من  200شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من  90باملئة من قيمتها،
ودفعت األزمة ثالثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وبسبب
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نقص السلع األساسية مثل الوقود واألدوية تحولت
الحياة إلى صراع يومي.
في املقابل ،ثبتت نقابة الصرافني في لبنان ،تسعير
سعر صرف الــدوالر مقابل الليرة اللبنانية بهامش
متحرك بــن سعر  3850لـيــرة لـلـشــراء ،و 3900ليرة،
للبيع كحد أقصى.
وجــراء نضوب احتياطي املصرف املركزي بالدوالر،
شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيًا
عن سلع رئيسية أبرزها الوقود واألدوية ،ما أدى إلى
ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
(العربي الجديد ،األناضول)
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متفرقات اقتصادية

الجزائر تخفض فوائد القروض االستثمارية
الجزائر ـ حمزة كحال

اض ـطــر الـبـنــك امل ــرك ــزي ال ـجــزائــري للتدخل
مـجــددا ،لتحريك مياه االقتصاد الجامدة،
وفـ ــك االن ـ ـسـ ــداد ال ـح ــاص ــل ب ــن املــؤس ـســات
املالية والشركات ورجــال األعـمــال ،املتعلق
بـ ـع ــزوف ف ــي االتـ ـج ــاه ــن ع ــن م ـن ــح وط ـلــب
القروض البنكية.
ووج ــه الـبـنــك امل ــرك ــزي تعليمة مستعجلة
للبنوك الناشطة في الجزائر ،دعتهم فيها
لـتـلـيــن إج ـ ـ ــراءات وش ـ ــروط م ـنــح ال ـقــروض
للمؤسسات االقتصادية ،مع تقليص مدة
دراسـ ــة الـ ـق ــروض .كـمــا أم ــر الـبـنــك املــركــزي
البنوك في وثيقة أصدرها بتخفيض نسب
الفائدة من  20باملائة كأعلى نسبة إلى 10
باملائة ،أي بتخفيض  50باملائة مهما كان
حـجــم ال ـق ــرض .وكـ ــان الـبـنــك ق ــد رف ــع نسب
ال ـف ــوائ ــد امل ـط ـب ـقــة ع ـلــى الـ ـق ــروض املــوجـهــة
لالستثمار واالقـتـصــاد مــن  16باملائة إلى
 20بــاملــائــة سنة  ،2016وذل ــك بعد تسجيل
ارتـفــاع فــي نسبة الـقــروض املتعثرة ،إال أن
دخـ ــول االق ـت ـص ــاد «مــرح ـلــة اإلنـ ـع ــاش» مع

تحقيق

تــراجــع ع ــائ ــدات الـنـفــط ومـخـلـفــات جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا ،دف ـ ــع ب ــال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى م ــراج ـع ــة
قراراتها ،لبعث االقتصاد.
وفــي الـسـيــاق يـقــول عـضــو جمعية البنوك
الجزائري ،محمد جابري ،إن «البنك املركزي
ال ـج ــزائ ــري تــدخــل تـحــت ضـغــط الـحـكــومــة،
لـحـمــايــة املـقـتــرضــن وخ ــاص ــة املستهلكني
(املستفيدين من القروض االستهالكية) من
أسـعــار الـفــائــدة التعسفية ،ومــن الطبيعي
جــدا أن يلعب بنك الـجــزائــر دوره الوقائي
ف ــي ات ـج ــاه امل ـق ـتــرضــن» .وأض ـ ــاف جــابــرى
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن الـ ـه ــدف م ــن ق ــرار
امل ــرك ــزي امل ــوج ــه إل ــى ال ـب ـنــوك لـيــس تثبيت
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ،ول ـ ـكـ ــن تـ ـق ــدي ــم ق ـ ــروض
ب ـه ــوام ــش ع ـل ـ ًـى أسـ ـ ــاس مـ ـع ــدالت مـقـبــولــة
مـحـســوبــة وف ــق ــا لـتـكــالـيــف امل ـ ــوارد وإعـ ــادة
التمويل وإدارة املخاطر».
وكـ ـ ــان ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ق ــد ض ــخ مـنـتـصــف
يوليو /تموز املاضي  2100مليار دينار ،ما
يعادل  15.5مليار دوالر في شريان البنوك
م ــن أج ــل ب ـعــث االق ـت ـص ــاد ب ـق ــروض بنكية
م ــوج ـه ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى وامل ـت ــوس ـط ــة،

ملساعدتها على مواجهة مخلفات جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا ،إال أن ن ـس ــب الـ ـف ــوائ ــد املــرت ـف ـعــة
وصـ ــرامـ ــة شـ ـ ــروط م ـن ــح ال ـ ـقـ ــروض خــاصــة
فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـنـجــاعــة وت ــأم ــن املـخــاطــر
جعل البنوك تـتــردد فــي منح الـقــروض من
جهة ،ومــن جهة أخــرى عــزوف املستثمرين
واملتعاملني االقتصاديني عن طلب قروض.
وتهاوت سيولة املصارف خالل أشهر قليلة
من  8مليارات دوالر منتصف  ،2020إلى 4.8
مليارات دوالر نهاية ديسمبر/كانون األول
 ،2020ليتواصل التهاوي إلى  3.7مليارات
دوالر ،مطلع  ،2021حسب آخر تقرير للبنك
املركزي الجزائري ،وذلك ألول مرة منذ أكثر
من  20سنة.
إلى ذلك ،أكد عضو الكونفدرالية الجزائرية
ل ـل ـم ـق ــاول ــن ،ع ـب ــد ال ـ ــواح ـ ــد بـ ــن ن ـ ـبـ ــري ،أن
«تخفيض نسب الفوائد من طــرف املركزي
وإن كــانــت خـطــوة مرحبا بها إال أنـهــا جد
م ـتــأخــرة ،كـنــا نـطــالــب بـهــذا اإلجـ ــراء نهاية
 2020حـتــى نستطيع الـنـهــوض مــع بــدايــة
السنة الحالية ،في قطاع البناء واألشغال
العامة».

سوق العقارات المصري يعيش أزمة
واسعة منذ فترة ،وسط تحذيرات من
تفاقم الركود في ظل االرتفاع الكبير ألسعار

نقص التمويالت يخنق االقتصاد التونسي
تواجه الحكومة
التونسية صعوبات بالغة
تعرقل حصولها على
ّ
تخفف عبرها
تمويالت
أزمتها المالية
تونس ـ إيمان الحامدي
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الوحدات المترتبة على قفزات أسعار مواد
البناء .وحسب مراقبين ،يعاني السوق ،من
عمليات احتكار واسعة من الدولة ورجال

تضيق تدريجيا مصادر التمويل الخارجي
بالنسبة للسلطات التونسية ،فيما ترتفع
املـ ـط ــال ــب االج ـت ـم ــاع ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل ال ـعــاط ـلــن
ع ــن ال ـع ـمــل وامل ــواط ـن ــن ال ــراف ـض ــن ل ـظــروف
عيشهم الصعبة نتيجة تراجع كل الخدمات
الـعــامــة .وبـسـبــب صـعــوبــات تـمــويــل املــوازنــة
ت ــدي ــر ال ـس ـل ـطــة ظ ـه ــره ــا مل ـط ــال ــب امل ــواط ـن ــن
وس ــط تــوق ـعــات ب ــأن يـحـمــل م ـش ــروع قــانــون
م ــوازن ــة  2022إجـ ـ ــراءات تـقـشـفـيــة ت ـحــد من
الدعم الحكومي املوجه للطبقات الضعيفة
وامل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار وص ـ ـفـ ــة اإلص ـ ـ ــاح

االقـتـصــادي الـتــي ستنفذها حكومة نجالء
بـ ــودن مـقــابــل ال ـح ـصــول عـلــى ت ـمــويــات من
صندوق النقد الدولي .وكشف بيان نشرته
سفارة الــواليــات املتحدة األميركية ،أول من
أمــس ،أن نائب مساعد وزيــر الخزانة املكلف
بأفريقيا وال ـشــرق األوس ــط إري ــك مــايــر حث
الحكومة التونسية فــي لقاء جمعه بوزيرة
املــالـيــة سـهــام ال ـبــوغــديــري ،ومـحــافــظ البنك
املركزي مروان العباسي ،على اتخاذ إجراءات
بشأن مجموعة اإلصالحات الهيكلية الالزمة
لوضع االقتصاد التونسي واملالية العمومية
ع ـل ــى م ـس ــار مـ ـسـ ـت ــدام .ك ـم ــا أش ـ ــار امل ـس ــؤول
األميركي وفق ما ورد في البالغ ذاته إلى أن
تنفيذ هذه اإلصالحات يمثل أيضا األساس
الستمرار الدعم االقتصادي القوي من قبل
شركاء تونس الدوليني .وقال الخبير املالي،
مـحـمــد مـنـصــف ال ـشــريــف ،إن الــرســالــة التي
حملها مسؤول الخزانة األميركية واضحة
وه ــي أن ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ل ــن يمنح
ال ـس ـل ـطــات ال ـتــون ـس ـيــة أي ه ــوام ــش م ـن ــاورة
جديدة على غرار املفاوضات السابقة .وأشار
الخبير املالي في تصريح لـ«العربي الجديد»

األعمال ،ما ساهم في تعميق األزمة التي
ّ
ظل هذه التطورات
يمرّ بها القطاع .وفي
يتوقع مراقبون لـ«العربي الجديد» أن

أميركا تحث
الحكومة التونسية على
إجراء اإلصالحات

إل ــى أن وصـفــة اإلص ــاح ستطبق ه ــذه املــرة
للحصول عـلــى الـتـمــويــات الــازمــة وفرملة
األزم ـ ــة املــال ـيــة رغ ــم امل ـع ــارض ــة االجـتـمــاعـيــة
التي قد تواجهها ،مرجحا تحمل التونسيني
لضغوط جديدة قد تنتج عن الرفع السريع
ل ـلــدعــم وارت ـ ـ ــداد ذل ــك ع ـلــى ح ـي ــاة املــواط ـنــن
مــن ذوي الــدخــل املـتــوســط والضعيف .وأكــد
الشريف أن الحكومة ب ــدأت فعال فــي تنفيذ
توصيات املؤسسات املالية بإعالنها رفض
تفعيل قــانــون تــوظـيــف مــن طــالــت بطالتهم
في القطاع العام ،ما تسبب في حالة احتقان
عامة فــي صفوف مئات اآلالف مــن خريجي
الجامعات .ومؤخرا بدأت تونس مفاوضات

تـقـنـيــة م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي م ــن أجــل
برنامج تعاون مالي جديد لم تحدد قيمته
بعد مقابل إصــاحــات اقتصادية ستنفذها
ح ـكــومــة ن ـج ــاء بـ ـ ــودن .وي ــواج ــه االق ـت ـصــاد
التونسي صعوبات منذ عام  ،2011حيث لم
يتجاوز مـعـ ّـدل النمو  %0.6خــال السنوات
العشر األخيرة .كما ارتفعت نسبة التضخم
إلى  %6وزادت األزمة الصحية تفاقم الوضع
في البالد وحرمتها من إيراداتها السياحية.
وكشف قانون املوازنة التعديلي الذي نشرته
الـحـكــومــة مــؤخــرا بــالـجــريــدة الــرسـمـيــة ،عن
مراجعة شاملة لكافة املؤشرات االقتصادية
للعام الحالي ،حيث توسع العجز في موازنة
العام الحالي ليبلغ  9.7مليارات دينار مقابل
عجز متوقع بـ 7مليارات دينار في املشروع
الرئيسي الــذي أقــره البرملان املجمدة أعماله
في نوفمبر /تشرين الثاني .2020
كما رفعت الحكومة مبلغ اعتمادات التعهد
لنفقات امليزانية مــن  43.9مليار ديـنــار إلى
 48.4م ـل ـيــارا ،فـيـمــا زادت مـ ــوارد االق ـتــراض
ال ــداخ ـل ــي م ــن  5.5م ـل ـي ــارات دي ـن ــار إل ــى 8.1
مليارات دينار.

تحدث «فقاعة عقارية» بالتوازي مع
استمرار تضخم األسعار محليًا وعالميًا،
واالنكماش في الشراء

عقارات مصر في «اإلنعاش» :احتكار وفوضى باألسواق
القاهرة ـ عادل صبري

َّ
غادر الصيف وهل الشتاء والحال
الـ ــذي يـعـيــش ب ــه س ــوق ال ـع ـقــارات
ف ــي م ـص ــر ك ـم ــا ه ــو م ـن ــذ ع ــام ــن.
زي ــادة فــي الـعــرض مــع ن ــدرة الـطـلــب ،وارتـفــاع
ف ــي أس ـع ــار ال ــوح ــدات ،وان ـخ ـفــاض ف ــي قيمة
دخـ ــل امل ــواطـ ـن ــن ،وف ــوض ــى ت ـس ـكــن األس ـ ــواق
ألس ـبــاب قــانــونـيــة وسـيــاسـيــة ،مـنــذ س ـنــوات،
تبحث عن حل ،مهددة تارة بـ«فقاعة عقارية»،
وأخــرى بركود تضخمي ،يأتي على األخضر
والـيــابــس .ســوق الـعـقــارات فــي مصر يعيش
أزمة واسعة منذ فترة ،حسب دراسات حديثة،
آخ ــره ــا أط ـل ـق ـهــا امل ــرك ــز املـ ـص ــري ل ـل ــدراس ــات
االقتصادية ،حذر فيها من «مواجهة القطاع
الـعـقــاري ألزم ــة نتيجة زي ــادة امل ـع ــروض ،مع
تراجع القدرة الشرائية للمصريني ،بما أدى
إلى تباطؤ البيع في أسواق التجزئة».
الـ ـن ــداء ال ـ ــذي أط ـل ـقــه ب ــاح ـث ــون ومـسـتـثـمــرو
عـ ـ ـق ـ ــارات ،خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ــم يـجــد
ص ــدى مـسـمــوعــا ل ــدى ال ـج ـهــات املـعـنـيــة في
الدولة ،وعلى رأسها الحكومة ،واملؤسسات
ّ
ال ـس ـي ــادي ــة ،ال ـت ــي دخ ـل ــت ب ـك ــل ثـقـلـهــا املــالــي
واإلداري ملنافسة الشركات فــي إقــامــة مئات
امل ـ ـشـ ــروعـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ذات امل ـس ـت ــوي ــات
الفاخرة فــي أغلبها واملتوسطة أحيانًا بما
زاد السوق تخمة .ويأتي ذلك رغم استعانة
الحكومة بـعــدد مــن كـبــار رج ــال األع ـمــال من
أراض
ذوي الـحـظــوة الــذيــن تـحـصـلــوا عـلــى
ٍ
م ـن ـهــا ،ف ــي وقـ ــت أص ـب ـحــت ف ـيــه ال ــدول ــة هي
املحتكر لبيع األراضي للقطاع العقاري ،بعد
وق ــف امل ـش ــروع ــات األه ـل ـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــات،
ّ
والــذيــن ب ـشــروا الـصـيــف املــاضــي ب ــأن حركة
السوق ستعود بقوة بعد توقفها ملدة عامني
بسبب اإلغالق اإلجباري مع انتشار جائحة
كوفيد  ،19ومع ذلك خابت توقعاتهم.
فشل مبادرة التمويل

ارتفاع  %70في أسعار بعض مواد البناء (أحمد حسن/فرانس برس)

كـ ــان م ـن ـت ـظ ـرًا أن ت ـش ـهــد األس ـ ـ ــواق ان ـف ــراج ــة،
خصوصًا مع إعالن الحكومة عن دعم للقطاع
بـ ـمـ ـب ــادرة ت ـب ـلــغ ق ـي ـم ـت ـهــا  100م ـل ـي ــار جـنـيــه
للتمويل الـعـقــاري (الـ ــدوالر =  15.7جنيهًا)،
والتعهد بدعم الراغبني من متوسطي الدخل
ف ــي الـ ـش ــراء ب ـف ــائ ــدة بـنـكـيــة ال ت ــزي ــد ع ــن %3
وزيادة مدة السداد إلى  30عامًا.
كما بشرت بعض شــركــات التسويق بحاجة
الـعــاصـمــة وحــدهــا إل ــى بـنــاء  500أل ــف وحــدة
ّ ّ
خـ ــال  3سـ ـن ــوات فـ ـق ــط ،إل أن الـ ــواقـ ــع ج ــاء
ّ
عكس ذلــك .فــاملـبــادرة الرئاسية لــم تنفذ ،ألن
البنوك تضع شروطًا قاسية إلقراض القطاع
الـعـقــاري ،خوفًا مــن أن يمر بـ«فقاعة» مثلما
مــرت به األس ــواق األميركية عــام  ،2008وأدت
إلى إفالس بنوك وأزمة مالية دولية.
ّ
وتمر الصني بأزمة حــادة مع انهيار القطاع
ّ
العقاري بها ،باإلضافة إلى أن أغلب الشركات
التي تتولى إنشاء وتسويق العقارات لم تنهِ
إجراءات نقل ملكية األراضي التي تقام عليها
تلك املشروعات ،بما يزيد من حذر البنوك في
التعامل معها.
ي ـحـ ّـمــل م ــراق ـب ــون ال ـح ـكــومــة امل ـس ــؤول ـي ــة عــن
ت ــده ــور ح ــال ــة الـ ـس ــوق ،ال ـت ــي «اح ـت ـك ــرت بيع
ّ
األراضي ،وأصبحت املنافس لكل املستثمرين
ً
الـعـقــاريــن ،وب ــدال مــن أن تــوجــه مشروعاتها
لخدمة موظفيها والطبقة الـعــامـلــة ،اتجهت
إل ــى اإلس ـك ــان ال ـفــاخــر وف ــوق امل ـتــوســط ال ــذي

ك ــان ــت ت ــوف ــره ال ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ،امل ـحــركــة
ل ـل ـس ــوق خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ل ــأزم ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة .ويـ ــرجـ ــع امل ـخ ـت ــص فـ ــي الـ ـش ــؤون
العقارية تامر فهمي األزمة إلى كثرة املعروض
ورفع املطورين سعر البيع ،للوحدات القديمة
والـجــديــدة ،مع اعتمادهم على اإلنـفــاق ببذخ
على التسويق ،بما أصــاب «قلب السوق» في
مقتل.
ومن جانبها ،تلفت ماري بطرس ،في حديثها
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى تــراجــع استثمار
األفراد في العقارات ،بعدما كانت هي الوعاء
االدخ ـ ــاري األول لـلـمـصــريــن ،بـسـبــب ارت ـفــاع
أسـعــار الـبـيــع ،مــع إحـجــام شريحة كـبــرى من
املصريني عن الـشــراء ،فأحدث ذلــك فجوة بني
العرض والطلب.
مخاوف الركود

وفــي اسـتـطــاع «الـعــربــي الـجــديــد» آلراء عدد
من املواطنني ،أعــربــوا عن مخاوفهم من عدم
ّ
وج ـ ــود م ـن ـظــومــة ت ـح ـمــي امل ـش ـتــريــن ف ــي ظــل
االرتـ ـف ــاع الـجـنــونــي ل ـل ـع ـقــارات ،وف ــي املـقــابــل
يتخوف املستثمرون من تفاقم حالة الركود.
ويتوقع ممدوح الشاهد ،في حديثه لـ«العربي
الجديد» ،أن تحدث «فقاعة عقارية» بالتوازي
مع استمرار املوجة التضخمية في األسعار
محليًا وعامليًا ،واالنكماش في الشراء .بينما
ّ
يــرى حـســام عبد الغني أن األزم ــة تــرجــع إلى
عــدم وجــود منظومة قوانني تحمي املشتري
من التعرض لـ«النصب والـخــداع» من جانب
الشركات املنفذة واملطورة ،وأصبح االستثمار
في العقار أمرًا غير مربح.
ويفسر عــادل بدير هــذه النفقات بما فرضته
الحكومة من ضريبة التصرفات العقارية على
املـشـتــري بــواقــع  ،%2.5والـضــريـبــة الـعـقــاريــة
ع ـلــى ال ـع ـق ــارات امل ـغ ـل ـقــة .بـيـنـمــا ي ــؤك ــد عـمــاد
حسني أن تــدخــل شــركــات الــدولــة فــي السوق
ّ
العقاري «لخبط» كل شيء ،إذ تقود املضاربة
ع ـلــى رف ــع األسـ ـع ــار ،وه ــو م ــا ي ــؤي ــده آخ ــرون
ّ
بــأن الحكومة هي التي بــدأت برفع قيمة بيع
األراض ــي ووحــداتـهــا بـعـشــرات األضـعــاف عن
قيمتها السوقية ،فأسرعت الشركات األخرى
بتقليدها ،خصوصًا فــي املناطق التي يقبل
ً
عليها املشترون أمــا في حفظ استثماراتهم
وتحقيق أرباح من الوحدات التي يشترونها
ً
مستقبال.

مشروعات الشركات
الحكومية وراء زيادة
أسعار مواد البناء

«نصب المطورين»
ّ
ويتهم مواطنون الحكومة بأنها وراء ركود
السوق العقاري ،كما تذكر هالة الكرابيجي،
لعدم وجود مظلة قانونية تحمي املشترين
م ــن «ن ـصــب امل ـط ــوري ــن» ال ـع ـقــاريــن ،الــذيــن
ي ـ ـتـ ــأخـ ــرون ع ـ ـ ــادة فـ ــي ت ـس ـل ـي ــم ال ـ ــوح ـ ــدات،
وكثيرون منهم يسلم الوحدات غير مطابقة
للشروط ،بما يشعر املشترين بعدم األمان.
ّ
وتذكر شاهيناز الخياط أن القوانني الحالية
ال تحمي حقوق املشتري ،لذلك يظل خاضعًا
لعقود اإلذع ــان الـتــي يكتبها لصالحه ،وإمــا
يتعرض لبطشه واملشاكل املترتبة عن قدرته
على التالعب بالعمالء.
لــذلــك ،يـنــادي مختصون فــي الـشــأن العقاري
بسرعة إصدار البرملان لقانون املطور العقاري
ال ــذي تعطل إص ــداره الـعــام املــاضــي ،لتنظيم
ال ـســوق ال ـع ـقــاري ،وي ـلــزم ال ـشــركــات املــرخــص
لها فقط بالبناء ويـضــع رقــابــة صــارمــة على
ّ
التنفيذ تضمن حـقــوق كــل األطـ ــراف ،وينظم
سوق العمل.
وع ـن ــدم ــا س ــأل ـن ــا ح ـس ــام ف ــري ــد ،وهـ ــو أح ــد
امل ـت ـضــرريــن م ــن امل ـط ــوري ــن ال ـع ـقــاريــن بما
قررته الرئاسة املصرية بعدم بدء الشركات
ب ــاإلع ــان عــن ال ــوح ــدات الـعـقــاريــة وبيعها
دون تنفيذ  %30مــن امل ـبــانــي ،ق ــال إن هــذا
ل ــم ي ـحــدث ع ـلــى أرض ال ــواق ــع .وبـمــراجـعــة
مل ــا ق ــررت ــه ال ــرئ ــاس ــة ،ف ــي ش ـهــر سـبـتـمـبــر/
أيـلــول املــاضــي ،تبني عــدم ال ـتــزام الشركات
ب ـمــا ق ــررت ــه ح ـتــى اآلن ،إذ م ــا زال ال ـســوق
يعمل باألساليب نفسها ،فتعلن الشركات،
ومــن بينها الحكومية والتابعة لألجهزة
األمنية والـسـيــاديــة ،عــن بيع مشروعاتها،
بمجرد االتـفــاق األول ــي مــع ال ــوزارة املعنية
عـلــى املـ ـش ــروع ،وت ـســوقــه بـنـفـسـهــا أو عبر
مـطــوريــن تــابـعــن ل ـهــا ،دون االل ـت ــزام بهذه
الضوابط.

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج
تلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية ،مؤخرا ،عــددًا من الشكاوى
المقدمة من الصناعة المحلية في مصر .وأكد مساعد وزيرة التجارة
والصناعة للشؤون االقتصادية ،إبراهيم السجيني ،في تصريحات صحافية
سابقة ،أنــه تبين بعد دراســة الشكاوى وجــود ارتفاع كبير في أسعار
مدخالت اإلنتاج والسلع الوسيطة ،فضًال عن عدم توافر المنتج المحلي
البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي ،مشيرا إلى أن ذلك
أثر على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع ،األمر الذي يؤثر سلبًا على
تنافسية الصادرات المصرية ،مما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار إلغاء الرسوم
على واردات الحديد واأللومنيوم.

تفاقم ركود أسواق العقارات خالل الفترة األخيرة (خالد دسوقي/فرانس برس)

مخالفات البيع المبكر

حسب مراقبني ،تتوسع العديد من الشركات
فــي عمليات البيع ملــراحــل تالية فــي املشروع
دون أن تحصل على ّ
أي موافقات رسمية ،أو
األراضـ ــي ال ــازم ــة ل ـهــا ،بــل ه ـنــاك مــن استغل
تــرك ـيــز ال ــرئــاس ــة ع ـلــى م ـشــروعــات الـعــاصـمــة
اإلداري ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وبـ ـ ــاع عـ ــدة م ــراح ــل فــي
امل ـشــروعــات دون أن ي ـشــرع فــي ب ـنــاء مرحلة
واح ـ ـ ـ ــدة ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ـش ــروع ــات ل ـشــركــات
حـ ـك ــومـ ـي ــة .وكـ ــانـ ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة املـ ـص ــري ــة قــد
أعلنت ،مؤخرًا ،عن انتقال الحكومة بالكامل
إل ــى الـعـمــل مــن ال ـحــي الـحـكــومــي بالعاصمة
اإلدارية الجديدة ،ابتداء من ديسمبر /كانون
األول امل ـق ـبــل .وك ـل ــف ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي رئ ـيــس حـكــومـتــه مصطفى
م ــدب ــول ــي ،ب ـب ــدء ف ـت ــرة ت ـجــري ـب ـيــة م ــن الـعـمــل
مــدتـهــا سـتــة أش ـهــر ،لتقييم املــزايــا والـعـيــوب
وأوج ـ ـ ــه ال ـق ـص ــور ال ـت ــي س ـت ـظ ـهــر خـ ــال تـلــك
الـفـتــرة والـعـمــل على حلها .ويمتلك الجيش
 %51مــن شــركــة «العاصمة اإلداري ــة للتنمية
العمرانية» املشرفة على تنفيذ املشروع ،الذي
يقع في قلب الصحراء على بعد  45كيلومترًا
شرق العاصمة القاهرة ،وبلغت كلفة املرحلة
األولــى منه نحو  300مليار جنيه ( 19مليار
دوالر تقريبًا) ،مقابل  %49لهيئة املجتمعات
العمرانية التابعة لوزارة اإلسكان املصرية.
قفزات أسعار مواد البناء

ورغم تقديم املطورين العقاريني (املستثمرين)
تسهيالت كـبـيــرة فــي ال ـس ــداد ،أم ــا فــي جمع
أكبر نسبة من قيمة العقار ،قبل الشروع في
تنفيذه ،إال أن األســواق شهدت ارتفاعا كبيرا
فــي األس ـع ــار ،يــرجـعـهــا أص ـحــاب املـشــروعــات
واملطورين إلى االرتفاع الجنوني في أسعار
الـ ـخ ــام ــات ب ــال ـس ــوق املـ ـص ــري وع ـل ــى رأس ـه ــا
الحديد واإلسمنت واألخشاب وأجور العمالة
وال ـن ـق ــل ،م ــع ذل ــك يـتـجــه ال ـس ــوق ن ـحــو امل ــوت
البطيء.
وحسب بيانات حديثة ،سجلت أسعار مواد
ال ـب ـن ــاء ارتـ ـف ــاع ــات م ـت ـتــال ـيــة خـ ــال ال ـش ـهــور
األخ ـي ــرة تخطت مـعــدالتـهــا  70فــي املــائــة في
بعض امل ــواد ،إذ ارتـفـعــت أسـعــار الـحــديــد من
 9950جنيهًا للطن العام املاضي إلى 15.500

جنيه فــي نوفمبر /تشرين الثاني ،وبنسبة
زيـ ــادة ( ،)%62وزاد سـعــر طــن اإلسـمـنــت من
 720جنيهًا إلــى  1100جنيه بارتفاع نسبته
( ،)%52بـ ـخ ــاف الـ ــرمـ ــل وال ـ ــزل ـ ــط والـ ـط ــوب
والجير والسيراميك .وفي إطار قفزات أسعار
م ــواد الـبـنــاء ،ق ــررت الحكومة املـصــريــة إلغاء
رسوم الحماية املفروضة على واردات البالد
مــن البليت (خ ــام الـحــديــد) وحــديــد التسليح
وم ـن ـت ـجــات األل ــوم ـن ـي ــوم ،تـجـنـبــا ل ـتــداع ـيــات
ارت ـف ــاع أس ـعــار ه ــذه الـسـلــع عـلــى الـصـنــاعــات
امل ـح ـل ـيــة ،خ ـصــوصــا ق ـطــاع اإلنـ ـش ــاءات ال ــذي
يعاني من قفزات حادة في أسعار مواد البناء.
وتـ ـف ــرض وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،مـنــذ
عــام  ،2019رسوما وقائية بنسبة  %25على
واردات حــديــد التسليح و %15على واردات
ال ـب ـل ـي ــت ،ك ـم ــا ت ـف ــرض م ـن ــذ إبـ ــريـ ــل /نـيـســان
امل ــاض ــي رس ــوم ــا عـلــى مـنـتـجــات األلــومـنـيــوم
ب ـن ـس ـبــة ت ـص ــل إل ـ ــى  .%16.5وق ــال ــت وزي ـ ــرة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة نيفني جــامــع ،األسـبــوع
ّ
املاضي ،إن الوزارة قررت إيقاف العمل بقراري
ف ــرض تــداب ـيــر وقــائ ـيــة عـلــى واردات البليت
وحديد التسليح ومنتجات األلومنيوم.
وقــال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد
ال ـص ـنــاعــات ،وك ـيــل لـجـنــة اإلس ـك ــان بمجلس
النواب طارق شكري ،في بيان ،األسبوع قبل
ّ
امل ــاض ــي ،إن ه ـن ــاك زي ـ ــادة مـتــوقـعــة بــأسـعــار
الـ ـعـ ـق ــارات ن ـت ـي ـجــة زي ـ ـ ــادة أّسـ ـع ــار م ــدخ ــات
صـنــاعــة الـعـقــار .وأض ــاف أن ــه بالنسبة ملــواد
ّ
الـبـنــاء املـصـنـعــة محليًا مـثــل اإلس ـم ـنــت ،فــإن
م ـص ــر ال تـ ــواجـ ــه ب ـخ ـصــوص ـهــا ّ
أي مـشـكـلــة
إم ــداد لكنها تــواجــه مشكلة ارتـفــاع األسـعــار،
وبــالـنـسـبــة لـلـعـنــاصــر ال ـتــي يـتــم ا ّسـتـيــرادهــا
م ـث ــل ال ـن ـح ــاس واألل ــومـ ـنـ ـي ــوم ف ــإن ـه ــا تـشـهــد
ارتـ ـف ــاع ــات س ـع ــري ــة .وأوض ـ ـ ــح رئـ ـي ــس غــرفــة
ّ
ال ـت ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـق ــاري أن م ــدخ ــات ال ـص ـنــاعــة
ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة %80
تقريبًا .وأشار شكري إلى أن الزيادة املتوقعة
للعقار ت ــراوح بــن  10و %15خــال الشهرين
امل ـق ـب ـل ــن ،ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن املـ ـط ــور م ــن ال ــوف ــاء
وخامات
بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء
ّ
جديدة .وبالنسبة للمبيعات التي تمت ،فإنها
ّ
لن تتأثر بارتفاع كلفة التنفيذ ،لكن املبيعات
الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة.
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مؤشرات
األسواق
قطر
س ـج ــل امل ــؤش ــر ال ـع ــام
ل ـب ــورص ــة ق ـط ــر ،أم ــس
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ان ـخ ـفــاضــا
ب ـق ـي ـم ــة  6.04نـ ـ ـق ـ ــاط ،أي مــا
ن ـس ـب ـتــه  0.05ب ــامل ـئ ــة ،لـيـصــل
إل ــى  11أل ـفــا و 790.01نقطة.
وتــم خــال جلسة أمــس ،تــداول
 96مـلـيــونــا و 020أل ـفــا و669
س ـه ـم ــا ،ب ـق ـي ـمــة  292مـلـيــونــا
و 955أل ـفــا و 190.510ري ــاال،
ن ـت ـي ـجــة ت ـن ـف ـيــذ  7536صـفـقــة
في جميع القطاعات .وارتفعت
خالل الجلسة أسهم  17شركة،
بـيـنـمــا ان ـخ ـف ـضــت أسـ ـع ــار 24
شركة أخــرى ،فيما حافظت 4
ش ــرك ــات ع ـلــى س ـعــر إغــاقـهــا
السابق .وبلغت رسملة السوق
فــي نهاية جلسة ال ـتــداول 680
مليارا و 131مليونا و 747ألفا
و 182.690ريـ ــال ،م ـقــارنــة مع
آخــر جلسة تــداول والتي بلغت
 680مليارا و 682مليونا و586
ألفا و 989.410رياال.
السعودية
ش ـه ــد س ـ ــوق األس ـه ــم
ال ـس ـع ــودي ــة «ت ـ ـ ـ ــداول»،
خ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة أم ـ ــس،
تنفيذ  19صفقة خاصة على
سـ ـه ــم شـ ــركـ ــة ذي ـ ـ ــب ل ـتــأج ـيــر
السيارات ،بأقل من مستويات
تـ ــداول الـسـهــم خ ــال الـجـلـســة.
ووف ـقــا لـبـيــانــات ال ـســوق املــالـيــة
السعودية «تــداول» ،بلغت قيمة
الـ ـصـ ـفـ ـق ــات  478.59م ـل ـيــون
ري ــال ،مــن خ ــال  9.03ماليني
سـ ـه ــم ،ع ـن ــد س ـع ــر  53ريـ ــاال
لجميع الـصـفـقــات .وت ــم ت ــداول
سـ ـه ــم «ذيـ ـ ـ ـ ــب» خ ـ ــال جـلـســة
األربـعــاء بني مستويات 54.50
ريــاال كأدنى سعر لــه ،و57.90
ري ــاال وهــو أعـلــى سعر للسهم
حتى هذه اللحظات .وتم تنفيذ
الـصـفـقــات الـخــاصــة عـلــى نحو
 %21من أسهم الشركة البالغة
 43م ـل ـي ــون س ـه ــم ،ع ـل ـمــا ب ــأن
رأس امل ـ ــال ي ـب ـلــغ  430مـلـيــون
ريــال بقيمة اسمية  10ريــاالت
للسهم.
الكويت
أغ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت ت ـعــامــات ـهــا،
أمـ ــس ،عـلــى انـخـفــاض
مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام ب ـ ــ36.76
نقطة ليبلغ مستوى 7140.47
ن ـق ـط ــة ،أي ب ـن ـس ـبــة ان ـخ ـفــاض
بلغت  0.51فــي املـئــة .وشهدت
ال ـج ـل ـســة ت ـ ـ ــداول ك ـم ـيــة أس ـهــم
بلغت  250مليون سـهــم ،تمت
ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ  11392صـفـقــة
نقدية بقيمة  52.6مليون دينار
(ن ـحــو  173.6مـلـيــون دوالر).
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــض م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
الرئيسي بـ ــ 30.54نقطة ليبلغ
مـسـتــوى  5990.54نـقـطــة ،أي
بنسبة انـخـفــاض بـلـغــت 0.51
في املئة بعد تداول كمية أسهم
بلغت  173.3مليون سهم ،تمت
عبر إبــرام  6552صفقة نقدية
بقيمة  20.3مليون دينار (نحو
 67مليون دوالر).
اإلمارات
ق ـ ــال ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ن ـع ـيــم
لـلــوســاطــة فــي األوراق
امل ــالـ ـي ــة ،إن ري ـج ـي ـنــال
لــاس ـت ـث ـمــار رف ـع ــت حـصـتـهــا
ف ـ ــي أس ـ ـهـ ــم رأس ـ ـم ـ ــال ش ــرك ــة
النعيم القابضة لالستثمارات
م ــن  17.95ب ــامل ــائ ــة إلـ ــى 18.5
ب ــامل ــائ ــة .أض ــاف ــت ال ـش ــرك ــة في
ب ـي ــان ل ـب ــورص ــة م ـص ــر ،أم ــس،
أن الشركة اشترت  1.9مليون
سهم ،بقيمة  477.4ألف دوالر،
بمتوسط سعر  00.24دوالر.
وس ـج ـلــت الـنـعـيــم صــافــي ربــح
بلغ  1.7مليون دوالر منذ بداية
يناير/كانون الثاني حتى نهاية
سبتمبر/أيلول املاضي ،مقابل
أرباح بلغت  652.35ألف دوالر
خ ــال ن ـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـعــام
املاضي.
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رؤية

طاقة
جاءت القرارات المتالحقة ألميركا واليابان والصين والهند وكوريا
الجنوبية وبريطانيا ،السحب من المخزون النفطي ،بنتائج عكسية على
مستوى األسعار عالميًا ،على الرغم من أن هذه الدول تستحوذ على
أكثر من  %40من الطلب العالمي على الخام ،ما يطرح تساؤالت حول
أسباب ارتفاع األسعار

اقتصاد قطر
في مواجهة  3هزات
جواد العناني

معركة
مخزون النفط

لماذا ترتفع أسعار الخام رغم تكتل
الدول الكبرى ضد «أوبك»؟
واشنطن ـ العربي الجديد

صعدت أسعار النفط الخام بقوة
ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ،متجاهلة
قـ ـ ـ ــرارات دول ك ـب ــرى ال ـس ـح ــب مــن
مخزوناتها االستراتيجية فــي تكتل منسق
لكبح األس ـعــار والـضـغــط عـلــى منظمة أوبــك
وحلفائها مــن كـبــار املنتجني مــن أجــل زيــادة
اإلمـ ـ ــدادات .ويـشـكــك املـسـتـثـمــرون فــي فاعلية
التحرك الذي تقوده الواليات املتحدة للسحب
من احتياطيات النفط االستراتيجية ،ال سيما
أن الكميات املقرر ضخها بالتعاون مع الدول
الكبرى األخــرى ،على رأسها اليابان والصني
وال ـه ـنــد ،ق ــد ال ت ـت ـجــاوز  120مـلـيــون بــرمـيــل،
وهــو مــا يـعــادل استهالك هــذه الــدول لبضعة
أيــام فقط ،كما تنطوي الخطوة على مخاطر
ك ـب ـيــرة ،ق ــد ت ـضــع واش ـن ـطــن ف ــي مـ ــأزق أك ـبــر،
بينما تستفيد بـكــن ونـيــودلـهــي مــن تسرب
الــوقــود األمـيــركــي إلـيـهـمــا .وج ــاءت ال ـقــرارات
املتالحقة ألميركا والـيــابــان والـصــن والهند
وكــوريــا الـجـنــوبـيــة وبــريـطــانـيــا ،الـسـحــب من
امل ـ ـخ ـ ــزون ،ب ـن ـت ــائ ــج ع ـك ـس ـيــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
األسعار عامليًا ،على الرغم من أن هــذه الــدول
ت ـس ـت ـح ــوذ ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن  %40م ــن ال ـط ـلــب
ال ـعــاملــي عـلــى ال ـخ ــام ،لـتـتـجــه جـمـيــع األن ـظــار
اآلن إل ــى مـنـظـمــة ال ـب ـلــدان امل ـص ــدرة لـلـبـتــرول
(أوبــك) وحلفائها ،وفي مقدمتهم روسيا ،أو
الـتـكـتــل امل ـع ــروف بــاســم «أوبـ ـ ــك ،»+ملـعــرفــة رد
فعلهم تجاه التكتل املناوئ ،إذ من املقرر عقد
اجتماع لتحالف منتجي الخام في الثاني من
ديسمبر /كانون األول املقبل ملناقشة سياسة
اإلنتاج في األشهر املقبلة.
وعلى غير ما تصبو إليه أميركا وحلفاؤها
في السحب من املخزون االستراتيجي ،كسرت
العقود اآلجلة لخام برنت حاجز  82.4دوالرًا
للبرميل ،أمــس األرب ـعــاء ،لتواصل مكاسبها
الـتــي سجلتها يــوم الـثــاثــاء املــاضــي بنسبة
 %3.3ع ـق ــب ص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي .كـمــا
ارتـفـعــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام غ ــرب تكساس
الــوس ـيــط إل ــى  78.7دوالرًا لـلـبــرمـيــل ،بينما
كانت قد ّ
سجلت زيادة بنسبة  %2.3في اليوم
السابق.
ويوم الثالثاء املاضي ،قال البيت األبيض إن
الرئيس األميركي جو بايدن أمــر باستخدام
 50مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل مـ ــن احـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـب ــاد
االستراتيجي مــن الـخــام ،ضمن جهد منسق
مــع كــل مــن الـصــن وال ـيــابــان والـهـنــد وكــوريــا
الـجـنــوبـيــة وبــريـطــانـيــا .وأعـلـنــت الـهـنــد أنها
ستسحب  5مــايــن بــرمـيــل مــن احتياطيها،
فيما أعلنت بريطانيا أنها سمحت باستخدام
 1.5م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ،ط ــوع ــا ،م ــن اح ـت ـيــاطــي
الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وأعـلـنــت كــوريــا الجنوبية
أنها وافقت على السحب من مخزونها ،على
أن تـعـلــن ح ـجــم ال ـك ـم ـيــة ومـ ــدة ال ـس ـحــب بعد
مـنــاقـشــات مــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .كـمــا أكــدت
ال ـصــن ،أمــس األرب ـع ــاء ،عـلــى لـســان املتحدث
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة ت ـجــاو لـيـجـيــان ،أنــه
«نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى حــاجــات ـه ــا وظ ــروف ـه ــا ال ـحــال ـيــة،
سـتـسـتـخــدم مـخــزونـهــا الـطـبـيـعــي م ــن النفط
الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف
الحفاظ على استقرار السوق» ،دون أن تحدد
بكني متى ستتم عمليات السحب أو الكمية
التي تخطط لضخها في السوق.
وذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،
أمـ ـ ـ ــس ،أي ـ ـضـ ــا أن ح ـك ــوم ـت ــه س ـت ـس ـح ــب مــن
احتياطيات النفط ،استجابة لطلب أميركي
بطريقة ال تنتهك الـقــانــون الـيــابــانــي ال ــذي ال
يسمح ببيع املخزونات إال في وجود مخاطر
لتعطل اإلمدادات.
وك ـ ــان وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة ال ـي ــاب ــان ــي كــويـتـشــي
هاجيودا قد قال للصحافيني في وقت سابق،
أمس ،إن اليابان ستسحب «بضع مئات اآلالف
من الكيلولترات» ،لكن لم يتم تحديد توقيت
البيع .ويعادل كيلولتر واحد  6.29براميل من
النفط .بينما ذكرت صحيفة نيكاي في وقت
سابق أن اليابان ستطرح بحلول نهاية العام
ح ــوال ــي  4.2مــايــن بــرم ـيــل ،وه ــو م ــا يـعــادل
يومًا أو يومني من حجم الطلب املحلي على
النفط ،فيما يبلغ إجمالي املـخــزون الوطني
 490مليون برميل تقريبًا.
فــي امل ـقــابــل يــؤكــد مـحـلـلــون فــي ق ـطــاع النفط
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 %30من الطلب ألميركا والصين
تستحوذ الواليات المتحدة والصين ،أكبر اقتصادين في العالم ،على
قرابة  %30من الطلب الدولي للنفط الخام ،بمتوسط استهالك لألولى
يبلغ  17مليون برميل يوميًا،
و 12.5مليون برميل يوميا للثانية،
بينما تأتي الهند فــي المرتبة
الثالثة بمتوسط واردات يومية
تقدر بحوالي   4.1ماليين برميل،
تليها اليابان في المرتبة الرابعة
بمتوسط  2.7مليون برميل يوميًا.
ويقدر االحتيا ط ي االستراتيجي
من النفط في أ ميركا بنحو 612
مليون برميل.
محطة وقود في لوس أنجليس ()Getty

ومــؤس ـســات مــالـيــة دول ـيــة أن تــأثـيــر السحب
امل ـن ـس ــق مـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات ع ـل ــى األسـ ـع ــار
سـيـكــون قـصـيــر األمـ ــد عـلــى األرج ـ ــح ،خــاصــة
أن الـ ـخـ ـط ــوة ت ــأت ــي ب ـع ــد أعـ ـ ـ ــوام مـ ــن ت ــراج ــع
وتعاف عاملي قوي من
االستثمارات في النفط
ٍ
جائحة فيروس كورونا.
ك ـمــا ق ــد تــرتــد ال ـخ ـطــوة ل ـتــزيــد مـ ــأزق اإلدارة
األمـيــركـيــة بينما تستثمرها عــواصــم أخــرى
لصالحها ،مثل بكني ونيودلهي ،ما دعا نوابًا
أميركيني إلى إعالن تحفظهم على السحب من
االحتياطي دون أن تكون هناك تدابير تحول
دون تسرب الكميات إلى الخارج.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ي ـت ــوق ــع م ـت ـع ــام ـل ــون أن يـتــم
ت ـصــديــر ج ــزء كـبـيــر م ــن ك ـم ـيــات ال ـن ـفــط الـتــي
ستطرحها ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــن احتياطي
الـنـفــط االسـتــراتـيـجــي إل ــى بـكــن ونـيــودلـهــي،
وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ األميركية ،أمس،

مشيرين إلــى أن اإلمـ ــدادات تتألف مــن الخام
منخفض النقاء ،وهو نوع من النفط تتجنبه
مصافي التكرير األميركية ،ألنه يحتوي على
نسبة عالية من الكبريت ،مما يجعل معالجته
أكـ ـث ــر ت ـك ـل ـف ــة ،إال أن ـ ــه بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى بـعــض
املـشـتــريــن األج ــان ــب ،يعتبر ال ـخــام األمـيــركــي
عالي الكبريت جذابًا ألنــه أرخــص بكثير من
خام برنت القياسي العاملي.
وتـبـيــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة الـنـفــط بــالـفـعــل من
اح ـت ـي ــاط ــي ال ـن ـف ــط االس ـت ــرات ـي ـج ــي بــان ـت ـظــام
ه ــذا الـ ـع ــام ،وت ــم ت ـصــديــر ح ـجــم ق ـيــاســي من
ت ـل ــك ال ـب ــرام ـي ــل ف ــي أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
امل ــاض ــي .وت ـش ـت ــري ال ـص ــن وال ـه ـن ــد بـنـشــاط
ال ـخ ــام األم ـي ــرك ــي ع ــال ــي ال ـك ـبــريــت الـ ــذي يتم
إنتاجه فــي خليج املكسيك ،لذلك مــن السهل
مـعــرفــة سـبــب مــوافـقــة نـيــودلـهــي وب ـكــن على
املشاركة في االستخدام املنسق لالحتياطيات

الشركات الكورية الكبرى
تقلص إنفاقها
سيول ـ العربي الجديد

أف ــادت بيانات متعقب للشركات ،بأن
املـ ـس ــاهـ ـم ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـشــركــات
ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ال ـك ـبــرى تــراجـعــت
بنحو  ،%37في األشهر التسعة األولى
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،وس ـ ــط ج ــائـ ـح ــة فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا .وق ــال متتبع الـشــركــات «ســي
أي أو سـ ـ ـك ـ ــور» ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـت ـبــع إدارة
الـشــركــات ،إن  255شركة مــن أكبر 500
شــركــة فــي ال ـبــاد مــن حـيــث املـبـيـعــات،
تبرعت بمبلغ  1.01تريليون وون (850
م ـل ـيــون دوالر) لـلـجـمـعـيــات الـخـيــريــة،
خالل التسعة شهور األولــى من العام،
تراجعا بـ %37.1مقارنة بعام سابق.
وأوضــح ،وفق وكالة يونهاب الكورية،
أمس ،أن التراجع يأتي في ظل جائحة
كورونا ،على الرغم من أن أداء الشركات

متجر لشركة سامسونغ في سيول (فرانس برس)

ك ــان أف ـضــل م ـقــارنــة ب ـعــام س ــاب ــق .فقد
توسعت املبيعات اإلجمالية للشركات
بنسبة  %13.8إلى  186.2تريليون وون
خــال الـفـتــرة املــذكــورة ،وارت ـفــع الدخل
الـتـشـغـيـلــي بـنـسـبــة  %73.5إل ــى 62.7
تريليون وون.
وتشمل الشركات الـ 255الشركات التي
أع ـل ـنــت ع ــن ت ـق ــاري ــره ــا ال ــرب ــع سـنــويــة
ومساهماتها االجتماعية التفصيلية.
وكانت سامسونغ لإللكترونيات أكبر
مشارك اجتماعيا بقيمة  187.8مليار
وون فــي الـفـتــرة امل ــذك ــورة ،عـلــى الــرغــم
مــن أن املـبـلــغ انـخـفــض بنسبة %21.6
م ـقــارنــة ب ـع ــام س ــاب ــق .وج ـ ــاءت كــوريــا
ل ـل ـطــاقــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ال ـح ـكــوم ـيــة فــي
املركز الثاني بــ 88مليار وون ،وتلتها
«إل ج ــي» لــأجـهــزة املـنــزلـيــة والــرعــايــة
الصحية بـ 68.23مليار وون.

االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن ال ـن ـفــط ب ـق ـيــادة الــرئـيــس
األميركي ،وفق بلومبيرغ .ويتم تداول الخام
األميركي عالي الكبريت حاليًا عند حوالي 75
دوالرًا للبرميل ،في مقابل أكثر من  82دوالرًا
لخام برنت .وقال روب هــاورث ،كبير محللي
االستثمار لدى «يو بي إس ويلث مانجمنت»،
إن تأثير السحب من املخزون األميركي سيكون
ً
ضئيال على األسعار ،موضحًا في تصريحات
ملوقع «ماركت ووتش» االقتصادي األميركي،
أمـ ـ ــس ،أنـ ــه رغـ ــم أن ح ـج ــم ال ـض ــخ األم ـي ــرك ــي
الـبــالــغ  50مليون برميل أكـبــر مــن  35مليون
بــرمـيــل كــانــت متوقعة عـلــى نـطــاق واس ــع ،إال
أن عدم وضوح خطة تفاصيل استرجاع هذه
الكميات في غضون ما يـتــراوح بني عــام إلى
ثالثة أعــوام قــادمــة ،قلل مــن تأثير الـقــرار إلى
حــد مــا على أسـعــار النفط الـعــاملـيــة .وأضــاف
ه ـ ــاورث« :الـحـقـيـقــة ه ــي أن الـتــأثـيــر سيكون

الطلب العالمي على
النفط يتجه للصعود إلى
 96.6مليون برميل يوميًا
متواضعًا» ،مشيرًا إلى أن بيانات النقل ،بما
في ذلــك أرقــام ركــاب شركات الطيران ،ال تزال
قوية ،الفتًا إلى أنه من غير املرجح أن يتراجع
الطلب بشكل كبير رغم ارتفاع حاالت اإلصابة
بكورونا وتجدد القيود في أوروبــا .ووصف
روبرت يوجر ،املدير التنفيذي لعقود الطاقة
اآلج ـل ــة ف ــي شــركــة م ـيــزوهــو لـ ـ ــأوراق املــالـيــة
التابعة لبنك ميزوهو الياباني ،فــي مذكرة،
وضع السوق النفطية في ظل قرارات السحب

أسعار المنتجين في الصين
تعاود التراجع

مــن امل ـخــزونــات االسـتــراتـيـجـيــة بــأنــه سيكون
«م ـتــأرج ـحــا» ،الفـتــا إل ــى إمـكــانـيــة ع ــدم الـتــزام
الصينيني بالقرار.
وفـ ــي املـ ـ ــرات ال ـســاب ـقــة ل ـت ـحــريــر االح ـت ـيــاطــي
االس ـت ــرا ُت ـي ـج ــي م ــن الـ ـبـ ـت ــرول ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،أرسلت بعض الكميات إلى الخارج.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،حـ ــث اثـ ـن ــا ع ـش ــر عـ ـضـ ـوًا مــن
الــديـمـقــراطـيــن فــي الـكــونـغــرس الــرئـيــس جو
ب ــاي ــدن ع ـلــى مـكــافـحــة ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط
وال ـغــاز ليس فقط مــن خــال إط ــاق البراميل
من االحتياطي النفطي ،ولكن عن طريق حظر
صــادرات النفط األميركية ،وفقًا لشبكة «سي
أن أن» يوم الثالثاء .ويرى النواب أن السحب
ً
من االحتياطي ليس كفيال وحده بحل مشكلة
ارتفاع أسعار النفط والغاز ،والتي أدت لزيادة
التضخم إلــى معدالت قياسية ،إذ إن «فرض
حظر على ص ــادرات النفط الـخــام األميركية

لندن ـ العربي الجديد

مصنع فوالذ في الصين ()Getty

بكين ـ العربي الجديد

أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ،أن مـعـظــم
الـ ـسـ ـل ــع ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــراق ـب ـه ــا
الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ،سـجـلــت أس ـعــارًا
أقل في منتصف شهر نوفمبر/تشرين
الثاني الجاري ،مقارنة بمطلع الشهر
ن ـف ـســه .ومـ ــن ب ــن  50س ـل ـعــة رئـيـسـيــة
خاضعة لرقابة الحكومة ،بما في ذلك
األنابيب الـفــوالذيــة والبنزين والفحم
واألس ـم ــدة وب ـعــض املـ ــواد الـكـيـمــاويــة،
سجلت  14سلعة ارتفاعًا في األسعار
خالل الفترة املذكورة ،بينما سجلت 35
سلعة انخفاضا في األسعار ،في حني
أن سلعة واح ــدة شـهــدت بـقــاء السعر
ب ــدون تـغـيـيــر ،وف ـقــا للهيئة الــوطـنـيــة
لإلحصاء ،أمس األربعاء.،
وت ـس ـت ـنــد ال ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي ت ـص ــدر كــل

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أوروبا تزيد االعتماد على الفحم
يـتــزايــد الـطـلــب عـلــى الـفـحــم فــي أوروبـ ــا قبل
حـلــول فـصــل ال ـش ـتــاء ،فــي ظــل ال ـق ـفــزات التي
سـجـلـهــا سـعــر ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ،األم ــر ال ــذي
يــدفــع الــوقــود األس ــود األكـثــر تلويثا للبيئة
إلى الصعود مع نمو االعتماد عليه.
وصـعــدت أسـعــار الــوقــود بالفعل فــي جميع
أن ـحــاء أوروب ـ ــا ،حـيــث ض ــرب الـطـقــس األكـثــر
ب ـ ــرودة الـ ـق ــارة وبــري ـطــان ـيــا هـ ــذا األسـ ـب ــوع.
وأدى انـخـفــاض ال ــري ــاح إل ــى تشغيل املــزيــد

 10أي ــام ،إلــى مسح مــا يقرب مــن 2000
تاجر جملة وموزع في  31منطقة على
مستوى املقاطعة ،وفق وكالة شينخوا
الصينية .وكــانــت بيانات ص ــادرة عن
الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة لــإح ـصــاء ف ــي وقــت
سابق مــن الشهر ال ـجــاري ،قــد أظهرت
ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار امل ـن ـت ـجــن ف ــي الـصــن
بـنـسـبــة قـيــاسـيــة ف ــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول املــاضــي ،حيث واجـهــت املصانع
ك ـل ـفــا م ـت ــزاي ــدة ب ـس ـبــب قـ ـف ــزات أس ـعــار
ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـ ــواد الـ ـخ ــام ،ف ــي ظ ــل أزم ــة
سالسل التوريد العاملية.
وذكرت الهيئة حينها أن مؤشر أسعار
املنتجني ،الــذي يقيس تكاليف السلع
ع ـن ــد بـ ــوابـ ــة املـ ـصـ ـن ــع ،ارت ـ ـفـ ــع بـنـسـبــة
 %13.5ع ـلــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،الـشـهــر
املاضي ،بعد زيادة نسبتها  %10.7في
سبتمبر/أيلول.

سـيـعــزز اإلمـ ـ ــدادات املـحـلـيــة وي ـضــع ضغوطًا
هبوطية على األسعار للعائالت األميركية».
لكن بنك «غــولــدمــان ســاكــس» قــال فــي تقرير
ســابــق لــه إن حظر التصدير مــن املحتمل أن
يكون «غير مجد» وسيكون له «تأثير صعودي
محتمل» عـلــى أس ـعــار الـتـجــزئــة لـلــوقــود ،ألن
عــدم تصدير النفط األمـيــركــي سـيــؤدي لرفع
أسـعــار خــام برنت بسبب قلة املـعــروض .كما
رأى مارك زاندي ،كبير االقتصاديني في وكالة
موديز لشبكة «سي أن أن» ،أن «حظر صادرات
ال ـن ـفــط ل ــن ي ـخ ـفــض أسـ ـع ــار ال ـب ـنــزيــن بـشـكــل
م ـل ـمــوس ،ألن ال ـس ـعــر ي ـت ـحــدد إل ــى ح ــد كبير
مــن خــال أسـعــار النفط العاملية وليس سعر
النفط املنتج محليًا ،كما أنه من غير الواضح
ما إذا كانت املصافي املحلية ستكون قــادرة
على معالجة نــوع النفط بـكـفــاءة» .وتنطوي
خطوة السحب من االحتياطي االستراتيجي

على مخاطر ،وفق بلومبيرغ ،منها رد الفعل
العكسي املحتمل من جانب تحالف «أوبك»+
والـ ــذي ي ـهــدد بــإلـغــاء أي تخفيف عـلــى قيود
اإلنتاج.
وت ـم ـســك ت ـحــالــف «أوب ـ ـ ـ ــك »+ف ــي اج ـت ـم ــاع لــه
فــي وقــت سابق مــن نوفمبر /تشرين الثاني
الـ ـج ــاري بـخـطـتــه ل ــزي ــادة تــدري ـج ـيــة إلن ـتــاج
ح ــوال ــي  400ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ك ــل ش ـهــر،
ويقاوم ضغط األسواق العاملية إلنتاج املزيد،
إذ اتـفــق على هــذه الــزيــادة فــي يوليو /تموز
املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـس ـت ـمــر ك ــل ش ـه ــر ح ـت ــى إب ــري ــل/
نيسان  2022على األقــل ،للتخلص تدريجيًا
من تخفيضات تبلغ  5.8ماليني برميل يوميًا.

محطة إلنتاج الكهرباء من الفحم في ألمانيا ()Getty

مــن مـحـطــات الـفـحــم ،وف ــق وكــالــة بلومبيرغ
األمـيــركـيــة .وتــم ت ــداول أسـعــار الـكـهــربــاء في
فــرنـســا ،أم ــس األرب ـع ــاء ،عـنــد أعـلــى مستوى
منذ عــام  .2012وصـعــدت أسـعــار الفحم إلى
أعـلــى مـسـتــوى فــي  13عــامــا .قــالــت مؤسسة
فيكتوري هيل كابيتال أدفايزورز ،في مذكرة
حول مزيج الطاقة في بريطانيا« :لقد بدأنا
ن ــرى م ــرة أخ ــرى الـعــامــات املــألــوفــة ملـصــادر
الطاقة الحرارية التقليدية لسد الفجوة التي
خلفها التوليد املتقطع املتجدد».
وأض ــاف ــت« :إذا اس ـت ـمــر ه ــذا االتـ ـج ــاه خــال

شهري ديسمبر/كانون األول ويناير/كانون
الثاني ،فمن املحتمل أن ترتفع أسعار الطاقة
مرة أخــرى إلى أعلى مستوياتها املوسمية،
حـيــث تستهلك الـشـبـكــة الــوطـنـيــة املــزيــد من
الغاز والفحم لتلبية الطلب».
وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني
ال ـجــاري ،أظـهــرت بيانات ص ــادرة عــن مكتب
إحصاءات التجارة األملاني ،أن حجم واردات
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة  %4في
األشهر التسعة األولى من  ،2021مقارنة مع
الفترة نفسها من العام املاضي ،لكن قيمتها
قفزت  %57بفعل زيادات حادة في األسعار.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـب ـي ــان ــات إلـ ــى أن ح ـجــم واردات
أكبر اقتصاد في أوروب ــا من الغاز انخفض
إل ــى  108.7مـلـيــارات مـتــر مـكـعــب .لـكــن قيمة
الواردات قفزت إلى  19.9مليار يورو (22.51
مليار دوالر) ،من  12.7مليار يورو في الفترة
نفسها من  .2020وأدى ارتفاع أسعار الغاز
إل ــى زيـ ــادة أس ـع ــار ال ـك ـهــربــاء ه ــذا ال ـع ــام في
مختلف ال ــدول األوروب ـي ــة .وعـلــى الــرغــم من
الـتــوســع فــي مـصــادر الـطــاقــة املـتـجــددة ،مثل
طاقة الرياح والطاقة الشمسية خالل العقد
امل ــاض ــي ،ال ي ــزال ال ـغــاز أك ـبــر م ـصــدر منفرد
لـتــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ف ــي دول مـثــل بــريـطــانـيــا،
ح ـي ــث ي ـم ـثــل عـ ـ ــادة م ــا يـ ـق ــرب م ــن  %40مــن
اإلن ـتــاج .وك ــان املكتب املنظم ألس ــواق الغاز
والـكـهــربــاء فــي بــريـطــانـيــا قــد ذك ــر ،فــي وقــت
سابق من نوفمبر/تشرين الثاني ،أن أفــراد
نحو  15مليون أسرة يعانون منذ األول من
أكـتــوبــر/تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،مــن ارت ـفــاع
ف ــوات ـي ــر ال ـط ــاق ــة .وت ـت ـس ـبــب ف ــوات ـي ــر الـطــاقــة
املتصاعدة في ارتفاع معدالت التضخم في
منطقة الـيــورو ،إلــى أعلى مستوياته في 13
عامًا في أكتوبر/تشرين األول.

حسب تقارير صندوق النقد والبنك الدوليني ،أثبت اقتصاد
قـطــر مــرونــة وقـ ــدرة عـلــى الـتـكـيــف مــع ال ـه ـ ّـزات الـتــي واجهها
خالل السنوات األخيرة .وقد سجلت له في هذا املجال ثالثة
نـجــاحــات واض ـح ــة .ال ـهــزة األولـ ــى كــانــت ع ــام  ،2008عندما
تــراج ـعــت أس ـ ــواق املـ ــال ع ـقــب ان ـ ــدالع األزم ـ ــة املــال ـيــة الـعــاملـيــة،
وأثـبــت قطاع قطر املــالــي أنــه استوعب تلك الصدمة باقتدار،
حـتــى أن تـقــريــر وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة ي ـقــول« :إن
القطاع املالي القطري قد نجا من تلك الهزة بدون أية خدوش
أو عالمات».
الهزة الثانية تمثلت في املقاطعة االقتصادية التي فرضتها
أربع دول عليها ،السعودية واإلمارات والبحرين ومصر .وقد
استطاعت دولة قطر أن تستوعب تلك ّ
الهزة التي جاءت على
شكل إعــان مفاجئ يــوم الخامس من يونيو /حــزيــران عام
ّ
 .2017ولكن قطر سرعان ما مللمت جهودها ،واتحدت اإلرادة
ّ
السياسية مع اإلرادة الشعبية ،وتمكنت دولة قطر من الخروج
ّ
مــن األزم ــة ،محققة مـعــدالت نمو إيجابية فــاقــت  ،%1.5ولم
ُ
تحدث فراغًا ألي سلع أساسية في السوق .وملا تضافرت أزمة
ّ
كــورونــا مع استمرار الحصار عــام  ،2020تمكنت قطر من
تحقيق معدل نمو بلغ  ،%0.4على الرغم من تراجع االقتصاد
العاملي كله بنسبة فاقت .%6
وج ــاءت الـهـ ّـزة الثالثة على شكل «وب ــاء كــورونــا» الــذي صدع
له العالم بأسره ،وقــد استطاعت الدولة أن تسارع في اتخاذ
ُ
اإلجراءات االحترازية املطلوبة ،وتحدث نظمًا متكاملة متناغمة
من أجل ضبط مصادر الفيروس كوفيد  19واحتوائها ،وأن
تعمم استخدام ّ
ّ
الكمامات ،وتسرع في الفحوص ،وتبادر إلى
ّ
تزويد املطاعيم وتعميمها ،ما مكنها من أن تــوازن بني نمط
النشاط االقتصادي واالجتماعي من ناحية ،وأن تبقي عدد
اإلصابات والوفيات بني القاطنني على أرضها ،والبالغني أقل
من ثالثة ماليني نسمة ،ضمن الحدود الدنيا املمكنةّ .
ويقدر
معدل النمو لهذا العام سيبلغ  ،%1.5وهو ّ
أن ّ
معدل جيد جدًا
باملقارنة مع الدول األخرى ،وبذلك تعود إلى معدل النمو الذي
حققته في العامني اللذين سبقا أزمة كورونا.
ولذلك يجب أن نطرح السؤال الكبير :كيف استطاع االقتصاد
القطري أن يتجاوز هذه الصدمات ،ويخرج منها بعدما انتهت
املقاطعة ،وزالــت آثــار الـهـ ّـزة املالية للعام  ،2008وأن تتجاوز
كــل هــذه املحن وتحافظ على منزلتها .وبموجب املــؤشــرات
واملقاييس املالية الدولية ،فإن تقدير وكالة ستاندرد آند بورز
العاملية للتصنيف االئـتـمــانــي ( )S&Pلــدولــة قطر مــن حيث
اإلق ــراض هــي  ،AAوبحسب وكــالــة «مــوديــز» فــإن تقديرها
 .Aa2وهذا تقدير متميز.
حصلت دولــة قطر على استقاللها رسميًا عــن االستعمار
البريطاني في ديسمبر /كانون األول من العام  .1971وسعت
لكي تنوع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز .وقد فعلت ذلك
في البدايات عن طريق استعمال الغاز والنفط في الصناعات
املعتمدة ًبكثافة على الطاقة مصدر تشغيل للصناعات ،أو
ً
مادة أولية.
ومن هذه الصناعات ،األسمدة واألمونيا ،التي تعود بداياتها
إلى عام  ،1969أي قبل االستقالل .وهنالك صناعة الحديد،
وصناعات البتروكيماويات التي نمت وازدهرت بشكل كبير.
وفي أثناء الحصار الرباعي ،اتجهت قطر إلى تمكني الحكومة
والقطاع الخاص املحلي والعربي واألجنبي إلنشاء صناعات
غذائية ودوائية متميزة .ومع شمول قطاع الصناعة في قطر
للغاز والـبـتــرول ،إال أنــه ال يشكل أكثر مــن  %50مــن الناتج
ّ
املحلي اإلجـمــالــي ،مــا قلل مــن االعتماد على ص ــادرات الغاز
والنفط ككل إلى ما دون .%42
في املقابلّ ،
تطور قطاع الخدمات كثيرًا .ولعل أبرز القطاعات
التي شهدت نموًا متسارعًا القطاع املصرفي واملــالــي ،حيث
أنشئت فــي قطر بنوك تقليدية ،وبـنــوك تعمل على الطريقة
اإلسالمية ،وأقامت قطر «بورصة قطر» التي تعتبر واحدة من
األنشط في املنطقة العربية ،وكذلك أقامت منطقة مالية ّ
حرة.
ولكن اإلنجاز الكبير جاء في إنشاء جهاز قطر لالستثمار
الــذي يــرأســه أمير الـبــاد ،ويـقــوم باالستثمار محليًا ودوليًا
بنجاعة وإنجاز كبير في السوق املحلية واالقتصادات الدولية.
وكــذلــك ط ــورت قـطــر صـنــاعــاتـهــا الـسـيــاحـيــة ،فــأكـمـلــت البنى
التحتية والفوقية وانـشــأت املــرافــق التقليدية (ســوق واقــف)،
وأنشأت املتاحف واملكتبات ومركز التوثيق ،وأقامت الفنادق
واملرافق الرياضية التي ستشهد قريبًا انطالق كأس العرب،
ومــن بعد ذلــك الـحــدث األكـبــر عــام  ،2022وهــو سـبــاق كأس
العالم الـكــروي ،والــذي سيبقي دولــة قطر أمــام أعــن أكثر من
نصف سكان العالم شهرا.
ويدعم كل هذه الجهود الجبارة شركة الخطوط الجوية القطرية
(ال ـق ـطــريــة) ،الـتــي تعتبر مــن األف ـضــل فــي الـعــالــم بخدماتها
وانتظامها وتنوع خطوطها.
ّ
أمــا سياسة قطر الخارجية ،والـتــي مكنت دولــة بحجم قطر
مــن أن تـتـجــاور ح ــدود قـيــد املـســاحــة إل ــى الـعــاملـيــة ،وأن تنال
دول كثيرة ،هي قدرتها على أن تتخذ سياسة
التعاطف من ٍ
خارجية تسعى إلــى حــل األزم ــات والتوفيق بــن ال ــدول .وقد
َ ِّ
نزاعات كثيرة ،وتوسطت ِلفضها .وال
ساهمت قطر في حل
ٍ
أدل على ذلك من الوساطة التي ساهمت في إنهاء الحرب في
أفغانستان ،ودورهــا في حل صراعات عربية .وكونت قطر
صداقات متينة مع دول ُه ِرعت للتعاون معها ،ودعمتها كما
حصل مع تركيا .وال شك أن الذي دعم سياستها الخارجية
ودورها املؤثر وسائل اإلعالم العاملية التي تحسب على دولة
عالية من املشاهدة والتأثير.
بدرجة
قطر ،والتي تتمتع
ٍ
ٍ
دولــة قطر تستحق أن تهنأ بعيد استقاللها الخمسني ،كما
تفعل كل من دولــة اإلم ــارات ومملكة البحرين .وأنــا واثــق كل
الثقة أن دولة قطر ستحقق مزيدا من التعاون .وأن الخمسني
عامًا املقبلة ستبقي املنافسة بني دول الخليج ،وكلها ستحقق
ٌ
إنجازات ،وقطر بالذات سائرة ،بخطى واثقة بدون تفريط في
عالقاتها مع جيرانها في الخليج أو الوطن العربي ،نحو مزيد
ّ
من النجاح واملرونة العالية .ويشكل هذا كله رصيدًا متميزًا
ليس لدولة قطر وحدها ،أو دول الخليج وحسب ،ولكن للوطن
العربي بمشرقه ومغربه.

