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غالء العيد ينهش جيوب الليبيين
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كــمــا حــــال غــالــبــيــة الــشــعــوب الــعــربــيــة فـــي مــوســم 
يتمثل  فاحش  الليبيون من غالء  يعاني  األعياد، 
بقفزات كبيرة في أسعار السلع األساسية، فضال 
ــــة مــزمــنــة اســتــفــحــلــت اآلن فـــي تـــأمـــن طــحــن الــخــبــز.  عـــن أزمـ
فاألرقام تفيد بأن هذه السلع زادت فاتورتها بن 15% و%25، 
املخابز 64% مرغمة بعض  زيــادة سعر طحن  ناهزت  فيما 
ــران عــلــى اإلقـــفـــال. ورجـــح مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون السبب  ــ األفـ
إلـــى املــضــاربــات عــلــى تخفيض قيمة الــعــمــلــة، لــكــن مــورديــن 
الرئيسي  العامل  أن  الجديد«  »العربي  لـ أكــدو  أعمال  ورجــال 
هو وقف االعتمادات املستندية منذ سبتمبر/أيلول املاضي، 
بحسب رئيس الغرفة التجارية، محمد الرعيض، مشيرًا إلى 
أن »املــخــزون لــدى القطاع الــخــاص يكفي 30 يوما وال داعــي 
للقلق«، مشيرا إلى سبب آخر هو ارتفاع أسعار القمح التي 

ارتفعت عامليا مع نهاية العام.
أما الحل فيكمن، بحسب وكيل وزارة االقتصاد رجب خليل، 
ــادات لـــتـــأمـــن انــســيــاب  ــمــ ــتــ فــــي ضـــــــرورة فـــتـــح مــنــظــومــة االعــ

الــســلــع بــالــكــمــيــات املــطــلــوبــة، وســـط ســعــي لــتــأمــن احتياطي 
استراتيجي من الدقيق الذي قفز سعر قنطاره من 145 دينارا 
إلى 225 في بعض األســواق وإلــى 185 في غيرها. كما شمل 
االرتفاع سلعا أخرى، ومنها األرز الذي صعد من دينارين إلى 
3، والسكر من دينارين إلى 3 ونصف، وكذلك الشاي والسميد 
واملعكرونة والخضروات والفواكه، بنسب مختلفة. وهذا ما 
دفــع بسماسرة إلــى استغالل الــحــرب الــدائــرة رحــاهــا، لجني 
أزمــات  يواجهون  الذين  املواطنن  أربــاح طائلة على حساب 

معيشية طاحنة وانقطاعا في خدمات الكهرباء واإلنترنت.
املضاربات هي  أن  يــرى  الــهــادي،  أبوبكر  االقتصادي،  املحلل 
ــار بــقــيــت مــســتــقــرة إلــى  ــعـ ــغـــالء، مــشــيــرا إلــــى أن األسـ ســبــب الـ
املــركــزي تخفيض قيمة  الــذي أعلن فيه مصرف ليبيا  الــيــوم 
»العربي الجديد« أن ضعف الرقابة يفاقم  لـ العملة. وأوضــح 
الفساد اإلداري واملالي، ويسهم في تدهور اإلدارة االقتصادية 
عموما، فــي ظــل غياب مــخــزون غــذائــي لــدى صــنــدوق موازنة 
األسعار ملواجهة أي ارتفاع في أسعار سلة السلع الغدائية، 

محذرا من جموح التضخم أكثر في العام 2021. 
ــديـــن بــطــرابــلــس  ــال صـــاحـــب مــخــبــز فـــي مــنــطــقــة صــــالح الـ ــ وقـ

»العربي الجديد« إن ارتفاع سعر الدقيق سيؤثر كثيرا في  لـ
أكثر  أو  ديــنــار  إلــى نصف  الخبز، بحيث يرتفع  سعر رغيف 
أبوابها  أوصـــدت  هــنــاك مخابز  أن  الــواحــد، مضيفًا  للرغيف 
أمام طوابير طويلة من املواطنن، لعجزها عن بيع الرغيف 

بسعر مرتفع، وتحديدا في املناطق العشوائية. 
وفــي أحــد األســـواق الليبية، قــال املــواطــن علي الــحــراري، إن 
األســـعـــار ارتــفــعــت عــمــومــا، لــدرجــة أن مــبــلــغ 100 ديــنــار لم 
يعد كافيا لشراء حاجيات أساسية نتيجة زحف التضخم 
الجديد، معتبرا أن »الطبقة األكثر فقرا انتهت عمليا«. أما 
الباحث االقتصادي، بشير املصلح، فقد أشار إلى أن نقص 
السلع من األســواق واختفاء بعضها يعودان ألسباب عدة 
أن  مؤكدا  وتسويقها،  توفيرها  ووسائل  بمصدر  مرتبطة 
»العربي  هناك احتكارا في السوق من أجل املضاربة. وقال لـ
عه بسبب تأخر فتح 

ّ
الجديد« إن وقف استيراد السلع أو تقط

لتمويلها،  الضرورية  األجنبية  العملة  لنقص  االعتمادات 
ــي ســيــاســات تــجــاريــة أدت إلـــى نــقــص اســتــيــراد 

ّ
وكــذلــك تــبــن

مختلف السلع أو منعها، كلها عوامل صّبت الكوارث على 
رأس املواطنن في نهاية املطاف.

الكويت ـ أحمد الزعبي

فيما تواصل دول العالم اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
ملــواجــهــة الــســاللــة املــتــحــورة مــن كـــورونـــا الــتــي أكــدت 
بوتيرة  تنتشر  أنها  البريطانية  الصحية  السلطات 
أســـــــرع، قــــــررت الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة تــعــلــيــق حــركــة 
الــطــيــران اعــتــبــارًا مــن اإلثــنــن الــفــائــت حــتــى أول عــام 
2021، وهو ما يسبب خسائر تقدر بنحو 130 مليون 
»العربي الجديد« أمن سر اتحاد  دوالر، حسبما أكد لـ

السياحة والسفر، أحمد عبد الوهاب الفهد.
في  تسبب  الكويتية  السلطات  قـــرار  أن  الفهد  وذكـــر 

إلــغــاء حـــجـــوزات ألكــثــر مــن 40 ألـــف تــذكــرة كــانــت قد 
تم حجزها خــالل أعياد رأس السنة، فيما أشــار إلى 
ــادة كــبــيــرة فـــي نسبة  ــ أن الــفــتــرة املــاضــيــة شــهــدت زيـ
ــاء عـــن بــدايــة  ــبــ الــــحــــجــــوزات، خــصــوصــًا فـــي ظـــل األنــ

حمالت التطعيم ضد كورونا في دول العالم.
وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة في حجوزات السفر 
»باكدج العطالت« منذ منتصف الشهر  وما يسّمى بـ
املاضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إلغاء الحجوزات 
السياحة  سيتسبب في مشكالت كبيرة بن شركات 
ــــدث فــــي مـــــــارس/ آذار املـــاضـــي  والـــعـــمـــالء مــثــلــمــا حـ
عــنــدمــا أغــلــق مــطــار الــكــويــت أبـــوابـــه. وأضــــاف الفهد 

الــطــيــران وغلق  قـــرار وقــف  الناجمة عــن  أن الخسائر 
السفر  والبحرية ال تتضّمن حجوزات  البرية  املنافذ 
التي تبلغ ما يقرب من 50 مليون دوالر فقط، بل تمتد 
السياحية،  واملنتجعات  الفنادق  في  الحجوزات  إلى 
مــجــلــس  دول  ــنـــي  مـــواطـ ــن  مــ اآلالف  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرًا 
التعاون الخليجي لن يستطيعوا القدوم إلى الكويت 

بسبب القرار الجديد.
وأكد أن عطلة رأس السنة تشهد حجوزات في الدول 
ــة، إذ  ــيـ املـــجـــاورة أكــثــر مــن بريطانيا والــــدول األوروبـ
يحرص املواطنون على قضاء فترة الـ 10 أيام األخيرة 
في ديسمبر/ كانون األول في الدول القريبة واملجاورة 

مثل دبي وإسطنبول وشرم الشيخ، بمتوسط تكلفة 
ســـيـــكـــون صــعــبــًا  ــــه  أنـ ــــى  إلـ ــًا  ــتـ الفـ يــبــلــغ 1500 دوالر، 

استرداد قيمة الحجوزات قبل 60 يومًا.
أستاذ االقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، 
الــجــديــد« إن قــطــاع السياحة والسفر  »الــعــربــي  لـــ قــال 
الضربة  ى 

ّ
تتلق الــتــي  القطاعات  أول  يــكــون  مــا  دائــمــًا 

أن  إلــى  كــورونــا، مشيرًا  مواجهة  تدابير  مــن  الكبرى 
القرار الجديد سيفاقم الخسائر كثيرًا ويتطلب دعمًا 
حــكــومــيــًا، خــصــوصــًا بــعــد خــســائــر األشــهــر املــاضــيــة، 
أعقاب  فــي  تــم تسريح آالف املوظفن  أنــه  إلــى  منبهًا 

تفشي الفيروس منذ بداية العام الجاري.

الكويت: خسائر كبيرة للسياحة والسفر والفنادق في األعياد

ثقة الصناعيين 
األتراك تتعاظم

ــنـــك املــــركــــزي  ــبـ كـــشـــف الـ
األعمال  ثقة  أن  التركي 
الــصــنــاعــيــن زادت  بـــن 
فــي  ــقــــاط  نــ  106.8 ــى  ــ إلــ
األول  كانون  ديسمبر/ 
ــارنــــة مــع  ــقــ الــــــجــــــاري، مــ
خـــــالل  نــــــقــــــاط   103.9
ــاضــــي، علما  املــ الــشــهــر 
أو   100 عــنــد  نتيجة  أن 
أكثر تشير إلى التفاؤل، 
بينما يدل أي رقم دون 
إلــى التشاؤم. على  ذلــك 
صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــشــفــت 
ــيــــة  ــمــ الــــــجــــــريــــــدة الــــرســ
خـــفـــضـــت  تــــــركــــــيــــــا  أن 
ــــالك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة االسـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ضـ
السجائر  على  الــخــاص 
ومـــنـــتـــجـــات الـــتـــبـــغ إلـــى 
قــد  خــــطــــوة  فـــــي   ،%63
ــم فــــــي تــخــفــيــف  ــاهــ ــســ تــ
بـــعـــض الـــضـــغـــوط عــلــى 
الــــــتــــــضــــــخــــــم. وبــــلــــغــــت 
ــــالك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة االسـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ضـ
الـــخـــاص ســابــقــا %67. 
وبحسب وكالة رويترز، 
الضريبة  مبلغ  سيبقى 
تغيير  دون  مــن  الثابت 
املعلنة  املستويات  عند 
فــي يوليو/ تــمــوز ألول 
6 أشهر من 2021، علما 
أن املشروبات الكحولية 
 %6.06 تــشــكــل  والـــتـــبـــغ 
من سلة التضخم، فيما 
ا  تــمــثــل الــســجــائــر جـــزء

كبيرا منها.

الدوالر يرتفع أمام ليرة لبنان
سعر  قليال  ارتفع  لبنان،  في  الميالد  عيد  عطلة  رغم 
إلى  السوداء  السوق  في  األميركي  الدوالر  صرف 
بعد  للمبيع،  ليرة  و8325  للشراء  ليرة   8275 بين  هامش 
هبوطه بنحو ألف ليرة خالل تعامالت األسبوع، علما أن 
المعتمد لدى »مصرف  الرسمي  الصرف  متوسط سعر 
لبنان« المركزي منذ العام 1997 يبلغ 1507.5 ليرات، في 
حين أن هبوط الدوالر بين حين وآخر ال ينعكس هبوطًا 

في أسعار السلع بالمتاجر.

أعلى سعر للروبل الروسي في أسبوع
في  أسبوع  في  مستوى  أعلى  الروسي  الروبل  سجل 

مقابل   90 متخطيا  الجمعة،  اليوم  ضعيفة  تعامالت 
مقرر  وضرائب  النفط  أسعار  ارتفاع  من  بدعم  اليورو 
تحويل  على  الشركات  تحفز  الشهر  بنهاية  تحصيلها 
ارتفع  لرويترز،  ووفقا  تملكها.  التي  األجنبية  العمالت 
خسائر  ليقلص   ،73.65 إلى  الدوالر  مقابل   %0.4 الروبل 
الفائت، لكنه بقي متداوال بعيدا  تكبدها في األسبوع 
أوائل 2020 قبل  المسجلة في   61 من مستويات قرب 

أن تضرب كورونا.

الصين تزيد استيراد النفط األميركي
الواليات  من  الخام  النفط  من  الصين  واردات  ارتفعت 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  ضعفا   13 المتحدة 

مستوى  أعلى  ثالث  إلى  سنوي،  أساس  على  الماضي 
مشتريات  وتيرة  الشركات  سرعت  إذ  اإلطالق،  على 
الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع 
للجمارك  العامة  اإلدارة  من  بيانات  وكشفت  واشنطن. 
أوردتها رويترز، أن واردات الصين بلغت 3.61 ماليين طن 

أو ما يعادل 878 ألفا و839 برميال يوميا.

... وتلغي سندات بـ22 مليار دوالر
بقيمة  لسندات  إصدار   200 نحو  صينية  شركات  أرجأت 
الشهر  أوائل  منذ  دوالر(  مليار   22.31( يوان  مليار   145.7
الماضي، بما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين بعد 

فورة حاالت التخلف عن السداد، بحسب رويترز.

أخبار اقتصادية

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ال تترك الحكومة املصرية مناسبة 
إال وتؤكد فيها النجاح الساحق 

لبرنامج اإلصالح االقتصادي 
وتحسن مؤشرات االقتصاد منذ 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، 
وتستشهد بتقارير وإشادات 

صادرة عن مؤسسات مالية عاملية 
وإقليمية، خاصة تلك التي منحت 
مصر قروضًا ضخمة، بمن فيها 

صندوق النقد والبنك الدوليان، أكبر 
ني ملصر، وكذلك مؤسسة 

َ
مقرض

التمويل الدولية ووكاالت التصنيف 
االئتماني وآخرها »فيتش«، وقبلها 

»بلومبيرغ« األميركية و»دويتشه 
بنك« األملاني وغيرهما.  

آخر تلك اإلشادات ما هو منسوب 
ملصرف »سيتي بنك« األميركي 

الذي توقع أن ينمو اقتصاد 
مصر 4.6% خالل العام املالي 
2020/2021، و5.4% في العام 

املقبل، مع تعافي السياحة خالل 
النصف األول من 2021، لتخفف 

من الضرر االقتصادي الذي تسبب 
به كورونا، وتحّسن إيرادات قناة 

السويس مع ارتفاع أسعار النفط.  
ال ينكر أحد تحقيق اقتصاد مصر 

معدالت نمو جيدة في العام املالي 
2019-2020 املنتهي في يونيو 
املاضي، خاصة أن 9 أشهر من 

العام أفلتت من تداعيات الجائحة، 
وتحديدًا بني يوليو/ تموز 2019 

ونهاية مارس/ آذار 2020. 
كذلك ال ينكر أحد تماسك 

االقتصاد في عام 2020 مقابل 
تعثر دول عربية أخرى، ومنها 
لبنان الذي أوقف سداد ديونه 

الخارجية، فيما تتعثر دول أخرى 
في صرف رواتب موظفيها، 

ومنها العراق. وال أحد ينكر تجنب 
االقتصاد الدخول في مرحلة 

 كبرى مع 
ً
كساد حادة أصابت دوال

تفشي الوباء وإغالق اقتصاداتها.
لكن ما لم تقله حكومة مصر 

واملشيدون بها أن هذا التماسك 
جاء من عاملني؛ األول هو من 

االقتراض الخارجي الذي توسعت 
فيه الحكومة بدرجة ملحوظة عقب 
انتشار كورونا، وما عكسه الوباء 
من ارتدادات خطرة على احتياطي 
النقد األجنبي وميزان املدفوعات 

وقطاعات ُمدّرة للنقد األجنبي. فقد 
استدانت الحكومة نحو 17 مليار 

دوالر خالل أشهر قليلة.
أما العامل الثاني فهو أن التحسن 

جاء على حساب جيب املواطن 
، واستمرار 

ً
»املخروم« أصال

الحكومة في تطبيق برنامج 
تقشفي حاد مع عودة االقتراض 
من صندوق النقد، وما تبعها من 

فرض مزيد من الضرائب والرسوم 
وتقليص الدعم واإلعانات، وزيادة 

تكاليف النقل العام واملرافق 
والخدمات ومنها الكهرباء واملياه، 
وبالتالي كان لتماسك املؤشرات 

فاتورة اجتماعية ضخمة أسفرت 
عن وقوع ثلث املصريني تحت خط 

الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى 
نحو 10%، وزيادة معدالت الفقر 

املدقع.
ببساطة، نعم تماسكت األرقام لكن 

على حساب املواطن الذي يواجه 
أعباء معيشية شديدة القسوة، 
ويشاهد يوميًا هدر املال العام 

بحجة املشروعات الضخمة.

المؤسسات 
سعيدة، فهل 

المصري سعيد؟
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اقتصاد

2020 عام التحّول من الركود إلى التدهور

%70
ــف مــــســــؤول فــي  ــشـ كـ
لـ»العربي  الصناعات  اتحاد 
 %70 ــحــو  ن أن  الــجــديــد« 
لن  المحاجر  منتفعي  من 
بل  يــجــددوا  تراخيصهم، 
االستيراد،  إلــى  سيتجهون 
ــا الــتــي  ــركــي خــاصــة مـــن ت

ستصبح أسعارها أرخص.

تحقيق

 مساحات زراعة السكر 
تراجعت %13.3  

إلى 520 ألف فدان

من المتوقع خروج 
5 أو 6 شركات إسمنت 

بحلول العام 2021

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ــات مـــصـــريـــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ تــــعــــرضــــت صـ
ــات خـــالل الــعــام  كــثــبــرة لــعــدة أزمــ
مبيعاتها  تــراجــع  نتيجة   ،2020
أكثر من 50% محليًا، وصادراتها بأكثر من 
35%، والــســبــب الــرئــيــســي انــتــشــار فــيــروس 
املنتج املصري  إلى خــروج  كورونا، إضافة 
من املنافسة في األسواق الخارجية نتيجة 
ــه بــســبــب أســـعـــار  ــاجـ ــتـ ارتــــفــــاع تــكــالــيــف إنـ

الطاقة املرتفعة نسبيًا على املصانع.
وذكـــــر عــــدد مـــن خـــبـــراء الــتــســويــق أســبــابــا 
أخـــرى لــهــذا الــتــراجــع، منها صـــدور قـــرارات 
غير مدروسة كقرار وقف أعمال البناء ملدة 
6 أشــهــر، والــســمــاح بــدخــول منتجن جــدد 
لذلك،  حاجة  دونما  الصناعات،  بعض  في 
أدى لوجود فائض  ما  اإلسمنت،  كصناعة 
يقدر بنحو 40 طنا،  االستهالك  عن حاجة 
الوطني، كما  للمنتج  وعــدم وجــود حماية 

حدث في صناعة األلومنيوم.
ورفــــع جــهــاز مــشــروعــات  الــخــدمــة الوطنية 
ــــوزارة الـــدفـــاع، رســــوم  الــتــرخــيــص  الــتــابــع لــ
ــام والــغــرانــيــت من  ــرخـ الــســنــوي ملــحــاجــر الـ
120 ألـــف جنيه إلـــى 480 ألــفــا، إضــافــة إلــى 
تحصيل 15 جنيها عن كل  طن رخــام، و34 
جنيها عن كل طن غرانيت، بعد نقل تبعية 
املــحــاجــر مــن »املــحــلــيــات« إلــيــه.  ويــتــوقــع أن 
ينخفض عدد املحاجر بعد سيطرة الجيش 
 عليها من 800 محجر إلى 200، كانت تغذي 
2500  مصنع رخام، فيما يبلغ عدد العاملن 
كما  عــامــل.  ألــف   150 فيها نحو   املباشرين 
ــام والـــغـــرانـــيـــت  ــ ــرخـ ــ تـــراجـــعـــت صـــــــــادرات الـ
 ،%20 بنسبة  مــن   2020  األول  الــنــصــف  فــي 
مسجلة 87 مليون دوالر مقابل   110 مالين 

خالل الفترة املقابلة من العام 2019.

السكر
ـــعـــانـــي صـــنـــاعـــة الـــســـكـــر مــــن ركــــــود خــانــق 

ُ
ت

ــيـــعـــات، بــســبــب إغـــــراق  ــبـ ــع املـ ــراجــ  نــتــيــجــة تــ
الــــســــوق بــالــســكــر املـــســـتـــورد  والـــــــذي وصـــل 
ســعــره فــي الــبــورصــات العاملية إلــى نحو 4 
 جنيهات للكيلو، في الوقت الذي يصل سعر 

 7 إلــى  املصرية  الشركات  في  تكلفة  إنتاجه 
جنيهات.  وأشــار مسؤول في وزارة الزراعة 
إلى أنه رغم صدور قرار بحظر  السكر، إال أن 
القرار لم يؤثر في املبيعات  املحلية لوجود 
مخازن مكدسة بالسكر املستورد قبل صدور 
 الــــقــــرار.  ولــفــت إلــــى أن  املـــســـاحـــات املـــزروعـــة 
بنجر السكر هذا املوسم،  تراجعت بنحو 80 
ألــف  فــدان تــعــادل 13.3%، مسجلة 520 ألف 
فــدان مقابل   600 ألــف فــدان املوسم  املاضي، 
مــا أدى إلـــى انــخــفــاض اإلنـــتـــاج بــنــحــو 150 
ألف  طن مسجال   1.4 مليون طن، مقابل 1.55 
تستهلك  أن مصر  ُيذكر    .2019 مليون سنة 
حوالى 3.3 مالين طن سكر  سنويا،  بينما 
)البنجر  السكر  املحلي  مــن  إنتاجها  يصل 
إلــى   2.3 مليون طــن،  ويتم تلبية  والقصب( 

بقية االحتياجات  باالستيراد. 

الجلود
يؤكد عدد من خبراء صناعة ودباغة الجلود 
أحـــد  مظاهرها  كــارثــة،  مهنتهم  تــعــانــي  أن 
إلــقــاء جــلــود  األضـــاحـــي فــي  الــنــفــايــات ألول 

ــنــــة، نـــتـــيـــجـــة  تـــراجـــع  ــــخ  املــــهــ ــاريـ ــ ــــي تـ مــــــرة فـ
السوق  بــإغــراق  السماح  عليها  بعد  الطلب 
باملنتجات  الصينية  املتمثلة بـ  »الكوتشي«.  
لعدم  تحايلوا  املــســتــورديــن  أن  وأوضــحــوا 
فرض رسوم على املنتج  الكامل فاستوردوا 
الجزء العلوي من  الكوتشي فقط )الفوندي(، 
 كأحد  مستلزمات اإلنتاج، ومعها  ماكينات 

»النعل«،  مــع  يتم  حقن   »الـــوش«  إذ  الحقن، 
في ورش تابعة لكبار  املستوردين بمناطق 
فـــي الـــقـــاهـــرة والــقــلــيــوبــيــة،  ويـــخـــرج املــنــتــج 
كامال منافسا للصناعة  الوطنية، ومضيعا 
حّصلها على 

ُ
 عــلــى  الــدولــة رســومــا كــانــت ت

املــنــتــج  الــصــيــنــي كـــامـــل الـــصـــنـــع.  وأظـــهـــرت 
بيانات املجلس التصديري للجلود، تراجع 
سجلت   78.4  إذ   ،%25.3 بنحو   الــصــادرات 
مالين   105 مقابل  فــي   2019  دوالر   مليون 
دوالر خالل   2018،  فيما انخفضت صادرات 
 قــطــاع دبــاغــة الــجــلــود خـــالل   2019  مسجلة 
مليون  مقابل   99.5  دوالر  مليون   74 نحو 

 دوالر في   2018 بانحفاض نحو %25.5. 

الحديد
وتـــراجـــعـــت صـــــــادرات الـــحـــديـــد 37% خــالل 
النصف األول 2020 مقارنة بالفترة نفسها 
مـــن 402  قــيــمــتــهــا  إذ  انــخــفــضــت  مـــن   2019، 
وكــشــف  مـــلـــيـــونـــا.   252 دوالر  إلـــــى  مـــلـــيـــون 
ــة الـــصـــنـــاعـــات  ــدى غــــرفــ ــ مــــصــــدر مــــســــؤول لــ
»العربي الجديد«  أن أحد أسباب  املعدنية  لـ

تـــراجـــع  صـــــــادرات الـــحـــديـــد يـــعـــود الرتـــفـــاع 
الـــطـــن  إلــــى نــحــو   550 دوالرا  ــتـــاج  تــكــلــفــة إنـ
مقارنة بالدول املنافسة، حيث يكلف إنتاج 
الطن  التركي مثال   460 دوالرا، وذلك نتيجة 
املــصــريــة  الــطــاقــة للمصانع  ارتـــفـــاع أســعــار 
املنتج.  ويشير  والتي تمثل 10% من تكلفة 
املسؤول إلى أن الحكومة تحاسب الشركات 
وحــدة  دوالرات  لكل  مليون   4.5 سعر  على 
حــراريــة، فــي حــن أنــه فــي الـــدول املنافسة ال 
يــتــعــدى  الــــدوالريــــن، الفــتــا إلـــى تــوقــف نحو 
40% من خطوط اإلنتاج في املصانع نتيجة 
الــعــقــاري.  وبلغ  بالسوق  املستحكم  الــركــود 
إنــتــاج الــحــديــد بــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
نحو   2019 الــثــانــي  تشرين   حتى  نوفمبر/ 
6.6 مالين طن، مقابل   7.4  مالين عن الفترة 

نفسها من 2018، بتراجع نسبته %10.8. 

اإلسمنت
ــت فـــــي »اتــــحــــاد  ــنــ ــمــ ــبـــة اإلســ وحــــــــــذرت شـــعـ
ــأزم الــوضــع  الــصــنــاعــات املــصــريــة« مــن أن تـ
الـــراهـــن  مـــن دون تــدخــل الــحــكــومــة  سيدفع 
لـــخـــروج مـــزيـــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات مـــن  هــذه 
الرئيسية  القطاع. وأكــدوا أن أحد األسباب 
 لتفاقم األزمـــة فــي الــوقــت الــراهــن هــو  زيــادة 
بنحو  الــســوق  عــن  حاجة  املنتجة  الكميات 
التنفيذي  الرئيس  سنويا.   طــن  مليون   40
لــــشــــركــــة   »الفــــــــــــــارج  مــــــصــــــر«، ســــولــــومــــون 
بومغارتنر أفيليس، وصف قطاع اإلسمنت 
بأنه »على حافة الهاوية«. وتوقع في مؤتمر 
صحافي، خــروج 5 أو 6 شركات عاملة في 
وجود  نتيجة   ،2021 العام  القطاع  بحلول 
فائض كبير في  اإلنتاج،  يعادل نحو %40 
مــن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة لــلــقــطــاع  فــي الــســوق 

 املحلي. 
وكشفت بعض شركات اإلسمنت في بيانات 
تكبدها خسائر  البورصة،  عن  إلــى  مرسلة 
الــعــام 2020، على  مــن  األول  النصف  خــالل 
ضوء تراجع املبيعات وزيادة املعروض عن 

حاجة السوق بنحو 40 مليون طن.

األلومنيوم
شــركــة  مــصــر  لأللومنيوم  خــســائــر  سجلت 
)حـــكـــومـــيـــة( نــحــو   1.6 مــلــيــار  جــنــيــه حتى 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، مــقــابــل 
أرباح في العام املالي املاضي  بلغت 570.9 
مــلــيــونــا، نتيجة تــراجــع املــبــيــعــات وارتــفــاع 
حجم  الراكد في املخازن إلى 110 آالف طن، 
ما أوقــف   125 خلية عن العمل، وهــي تمثل 
نــحــو 25% مــن طــاقــة الــشــركــة.  مــســؤول في 
إن  ارتفاع  الجديد«  »العربي  لـ قــال  الشركة 

ــاب الــرئــيــســيــة  ــبــ أســـعـــار الـــطـــاقـــة أحــــد األســ
 %42 نحو  تمثل  الــشــركــة،  إذ  خسائر  وراء 
مــن تكلفة اإلنــتــاج، وهــو مــا يكلف  الشركة 
ــــدفــــع لــشــركــة 

ُ
ســـنـــويـــا 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه ت

الــكــهــربــاء،  وكــذلــك تــراجــع الـــصـــادرات التي 
ــاج نــتــيــجــة تــداعــيــات  ــتـ  تــمــثــل 55% مـــن  اإلنـ
ـــاع تــكــلــفــة املـــنـــتـــج قــيــاســا  ــفــ ــ ــا، وارتـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــعـــادن.  ــة املـ بـــأســـعـــار املــنــافــســن فـــي بـــورصـ
وأظهر تقرير صادر عن املجلس التصديري 
 ملواد  البناء تراجع قيمة صادرات مصر من 
العام  مــن  النصف  األول  األلــومــنــيــوم خــالل 
2020 إلى 241 مليون دوالر، نزواًل من 287 
 ،2019 مــن  نفسها  الفترة  فــي  دوالر   مليون 

بانخفاض نسبته %16. صناعات مصر 
في خطر داهم

صحيح أن الركود أصاب العديد من الصناعات المصرية األساسية في األعوام السابقة، إال أن 
2020 شّكل عام التحّول الكبير من مجرد ركود في األعمال إلى تسجيلها مؤشرات تراجع 

في مختلف المجاالت، من السكر والجلود والحديد، إلى اإلسمنت واأللومنيوم
منع استيراد السيراميك والبورسلين 3 أشهر

على ضوء الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الصناعات املصرية في 
األجنبية  املنتجات  منافسة  عن  غالبا  وعجزها  قطاعاتها،  مختلف 
رخيصة  بأسعار  املستهلكني  مغرية  السوق  تغرق  التي  املستوردة 
املصرية،  والصناعة  التجارة  الوطني، أصــدرت وزارة  باملنتج  قياسًا 
األربعاء املاضي، قرارا قضى بوقف استيراد السيراميك والبورسلني 
اليوم  اعتبارا مــن  التنفيذ  الــقــرار حيز  أن يدخل  ملــدة 3 أشــهــر، على 
الــتــالــي لــنــشــره بــالــجــريــدة الــرســمــيــة. وأمــــام الــضــغــوط املــتــزايــدة من 
أصحاب املصانع والشركات واملسؤولني فيها على الجهات الرسمية 

املعنية تالفيا إلفالس شركات ووقف خطوط إنتاجية وربما صرف 
عمال الحقا، نقل بيان عن وزيــرة التجارة والصناعة، نيفني جامع، 
توضيحها أن هــذا الــقــرار »يــأتــي فــى إطــار منظومة اإلجــــراءات التي 
بينها  ومــن  االستهالكية،  السلع  استيراد  لتنظيم  الـــوزارة  تتخذها 
السيراميك والبورسلني، وخصوصا خالل هذه املرحلة التي تشهد 
تفشي جائحة وبــاء كورونا عامليا«. كما قالت إن ذلك »يساهم في 
تداعيات  أي  مــن  املصرية  الصناعة  إنتاجية  مــعــدالت  على  الحفاظ 

محتملة من جراء انتشار الفيروس«.

تراجع بيع 
المنتجات بأكثر 
من 50% محليًا 
وتصديرها 
إلى الشركاء 
التجاريين %35 
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

عـــــّبـــــرت قــــطــــاعــــات عـــمـــالـــيـــة فــي 
األردن عن استيائها من استثناء 
الــحــكــومــة الــقــطــاعــات املــتــضــررة 
مــن كــورونــا، مــن رفــع الــحــد األدنـــى لألجور 
ــــذي ســُيــطــبــق اعـــتـــبـــارا مــــن بــــدايــــة الـــعـــام  الــ
2021، بــعــدمــا قــــررت لــجــنــة شــــؤون الــعــمــل 
األربــــعــــاء املـــاضـــي بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــعــمــال 
معن القطامن، عدم شمولها بزيادة أجور 
تــســتــمــر 6 أشـــهـــر، عــلــمــًا أن الـــوزيـــر يــصــدر 
املتضررة بهدف  بالقطاعات  قائمة  شهريا 
دعــمــهــا، والـــســـمـــاح لــهــا بــتــخــفــيــض رواتــــب 

العاملن لديها ووقف بعضهم عن العمل.
ممثلن  تضم  التي  الثالثية  اللجنة  وكانت 
قد  العمل  والعمال وأصــحــاب  الحكومة  عن 
قررت في فبراير/ شباط املاضي، رفع الحد 
األدنى لألجور، ليصبح، حسبما أعلن وزير 
العمل في الحكومة السابق نضال البطاينة، 
260 دينارا تعادل 364 دوالرا، بدال من 220 
دينارا )308 دوالرات( ابتداء من العام املقبل. 
وعـــّبـــر الــعــمــال فـــي تــقــريــر نــشــرتــه »الــعــربــي 
الــجــديــد« قبل أســبــوعــن، عــن مخاوفهم من 
تأخير تطبيق قرار رفع الحد األدنى لألجور 

مــا حـــدث باستثناء  كـــورونـــا، وهـــذا  بحجة 
قطاعات كبيرة ومهمة وتشغل عشرات آالف 

العمال من تطبيق القرار.
األردنـــــي«، أحمد  العمالي  »املــرصــد  رئــيــس 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــرار  عـــوض، قـــال لـــ
مــجــحــف بــحــق شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــال 
الذين ُحرموا من صرف زيادة الحد األدنى 
ــور، بـــحـــجـــة األضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت  ــ ــــألجــ لــ
بالقطاعات التي يعملون لديها، مضيفا أن 
ضرار، 

َ
»األولى أال يتم تحميل العمال تلك األ

وضـــــــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى دعــــــم وتـــعـــويـــض 
القطاعات املتضررة مباشرة وعدم املساس 
بحقوق العمال املعيشية، بخاصة في هذه 
الــتــي يعاني فيها األردنـــيـــون من  الــظــروف 
بسبب  تفاقمت  سيئة  اقــتــصــاديــة  ــاع  أوضــ
الجائحة، ما أدى إلى ارتفاع معدالت الفقر 

والبطالة«.
كـــمـــا أكـــــد ضـــــــرورة إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــقـــرار 
الحكومي، من أجل إنصاف العمال، والعمل 
على تحسن أحوالهم املعيشية ولو بالحد 
قّرت على الحد 

ُ
األدنى، بيد أن الزيادة التي أ

األدنـــــى مــتــواضــعــة جــــدا، وال تــتــنــاســب مع 
ارتفاع التضخم وزيادة األسعار.

وقــد أعــلــن البنك الــدولــي األســبــوع املــاضــي، 
أن أزمــة كــورونــا زادت مــعــدالت الفقر بنحو 
38 نقطة مئوية في صفوف األردنين، و18 
نقطة بن الالجئن السورين، وفق تقديراته. 
كذلك، ارتفعت البطالة إلى 23.9% في الربع 

الـــثـــالـــث، وفــقــا ملـــا ورد فـــي بــيــانــات رســمــيــة 
صادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة.

قرارات غير مدروسة
ــال رئــيــس »اتــحــاد الــنــقــابــات املستقلة«،  وقـ
سليمان الجمعاني، إنه ال يوجد أي منطق 
يــســّوغ اســتــثــنــاء الــقــطــاعــات املــتــضــررة من 
قــرار رفــع الحد األدنــى لألجور، مشيرا إلى 
أن سياسة الحكومة القاضية باتخاذ مثل 
بمعنى  بالعشوائية،  تتسم  الــقــرارات  هــذه 
ــة وال تــرتــبــط بــمــبــادئ  أنـــهـــا غــيــر مــــدروســ

العدالة االقتصادية واالجتماعية.
وأشــار، حسبما أورده املرصد العمالي في 
تــقــريــر مــفــصــل حـــول ســلــبــيــات الـــقـــرار، إلــى 
ــى لــألجــور  ــ ــادة الـــحـــد األدنــ ــ أهــمــيــة ربــــط زيــ
سنويًا بتطور معدالت التضخم ومستوى 
ــة الـــظـــروف  ــ خـــط الـــفـــقـــر، انـــطـــالقـــا مـــن دراســ
فـــي األردن، ال  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
نمو  ونسب  املعيشة  تكاليف  لجهة  سيما 

االقتصاد الوطني.
ــاق نـــفـــســـه، قـــــال رئـــيـــس »اتـــحـــاد  ــيـ ــسـ ــي الـ فــ
ــلـــة«، أحــــمــــد مــــرعــــي، إن  ــقـ ــتـ الـــنـــقـــابـــات املـــسـ
اســتــثــنــاء الــقــطــاعــات املـــتـــضـــررة مـــن زيــــادة 
الــحــد األدنــــى لــألجــور، يشكل ضـــررًا كبيرًا 
هم  املعيشية  ومستوياتهم  العاملن  على 
سرهم، موضحا أن غالبية هؤالء يعملون 

ُ
وأ

بقرار  عــن خدماتهم  استغنت  قطاعات  فــي 
التي  التبعات  نتيجة  العمل،  أصــحــاب  مــن 
مــن أضــرار  كــورونــا  تمليها عليهم جائحة 
اقتصادية، األمر الذي يتطلب الوقوف إلى 
األعباء  زيـــادة  وليس  العمال  هــؤالء  جانب 
تتحّمل  أن  الحكومة  على  أن  ورأى  عليهم. 
فـــارق األجـــور الـــذي تضمنه الــقــرار، تزامنا 
مع دعمها القطاعات املتضررة من كورونا 

بمنحها إعفاءات ضريبية استثنائية.
للعاملن  العامة  »النقابة  رئيس  قــال  بـــدوره، 

الخرطوم ـ هالة حمزة

حـــذرت قــيــادات زراعــيــة ســودانــيــة مــن تسبب 
ــزراعـــي وزيـــــادة سعر  ــرار تــحــريــر الـــوقـــود الـ قــ
إلــــى 259 جــنــيــهــا، فـــي شل  الـــغـــالـــون مـــن 28 
حركة القطاع بسبب تأثيره سلبا في اإلنتاج 
ومدخالته، من نقل وسماد وغيرهما، وقالت 
»العربي الجديد« إن سعر برميل الغازولن  لـ
الـــذي يــحــتــوي عــلــى 44 غــالــونــا ســيــرتــفــع من 

1150 جنيها فقط إلى 9 آالف.
بالنيل  املحريب  تنظيم  في  الزراعي  القيادي 
»الــعــربــي  ــام، قـــال لـــ ــ األزرق، عــمــار يــاســن اإلمـ
الــجــديــد« إن الــتــحــريــر ضــاعــف ســعــر الــوقــود 
الـــزراعـــي، بــمــا يــؤثــر سلبا فــي ارتـــفـــاع تكلفة 
نقل املحاصيل من مناطق اإلنتاج إلى أسواق 
االستهالك بنسبة تصل إلى 70%، فضال عن 
زيادة التكلفة الزراعية بنسب تصل إلى %40، 
ليكون املواطن هو املتضرر األخير من وصول 

السلع الزراعية إليه بأسعار عالية.
وقال األمن السابق التحاد املزارعن، املزارع 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مختار،  عبدالحميد 
املشكلة تكمن في تحقيق الوفرة في السلعة، 

مشيرا إلى أن الندرة مع ارتفاع أسعار الوقود 
الزراعي يتسببان في شلل شبه كامل للقطاع، 
مــتــوقــعــا أن يــشــمــل رفــــع الـــدعـــم عـــن الـــوقـــود 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي والـــصـــنـــاعـــي والــقــطــاعــات 
ــم  ــة األخــــــــــرى. وقـــــــال إن الـــــدعـــــم، رغـ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
مستشهدا  للفساد،  فــرص  يعزز  إيجابياته، 
بــدخــول بــعــض الــســمــاســرة والــوســطــاء على 
ــار بـــالـــوقـــود املــخــصــص لــلــقــطــاع  خـــط االتــــجــ
والـــتـــالعـــب بـــه قــبــل وصـــولـــه إلــــى املــــزارعــــن، 
مـــن خــــالل بيعه  ســعــيــا وراء جــنــي األربـــــــاح 
فــي الــســوق الـــســـوداء. واقـــتـــرح تــوحــيــد سعر 
الوقود وتوظيف املبالغ التي كانت تخصص 
لــدعــمــه فــي تــأهــيــل الــبــنــي التحتية الــزراعــيــة 
الزراعية،  املشاريع  من طرق وجسور وإنــارة 

وتوفير التراكتورات وتمليكها للمزارعن من 
محدودي الدخل بأقساط مريحة.

نــائــب رئــيــس جمعيات االنــتــاج الـــزراعـــي في 
»العربي  لـ والية القضارف، حسن زروق، قال 
ــي تــرفــع  ــزراعــ ــادة الــــوقــــود الــ ــ الـــجـــديـــد« إن زيــ
تكلفة االنتاج ورسوم الترحيل، مشيرا إلى أن 
الوقود،  التحرير لم يصاحبه وفــرة في  قــرار 
حيث يعاني السودان من ندرة مستمرة فيه 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، شــاكــيــا إهـــمـــال الــحــكــومــة 
ــزراعـــي بشقيه  االنــتــقــالــيــة لــالنــتــاج عــامــة والـ
النباتي والحيواني خاصة. وقال األمن العام 
السابق التحاد مزارعي الشمالية، عامر علي 
»العربي الجديد« إن رفع الدعم يؤثر  صالح، لـ
كثيرا برفعه تكلفة إنتاج فدان القمح إلى أكثر 
مــن 51 و52 ألـــف جــنــيــه، ويــــؤدي إلـــى تــراجــع 

املساحات الزراعية.
املكلف، خيري  والتعدين  الطاقة  وزيــر  وكــان 
ــر ســعــر  ــريـ ــلــــن تـــحـ ــــري، أعــ ــيـ ــ ــمـــن خـ ــدالـــرحـ ــبـ عـ
البنزين ليزيد سعر لتره املستورد من 28 إلى 
120 جنيها، ولتر الغازولن من 23 إلى 106 
جنيهات، على أن تخضع األسعار للمراجعة 

أسبوعيا تبعا للسوق العاملية.

صنعاء ـ محمد راجح

وصل جنون األسعار الــذي يجتاح األســواق 
الــيــمــنــيــة إلـــى الــبــيــض الــــذي يــعــد أهـــم سلعة 
عوامل  تداخل  مع  اليمن،  في  متاحة  غذائية 
ــفـــاض الـــتـــدريـــجـــي في  طــبــيــعــيــة، مــثــل االنـــخـ
درجــة الــحــرارة الــذي ساهم في زيــادة أسعار 
عديد من املنتجات الزراعية مثل الخضروات 
تشكل  التي  السلعة  هــذه  والبيض.  والفواكه 
ركــيــزة أساسية ال تخلو منها مــوائــد األســر 
وشحيحة،  مــحــدودة  أصبحت  التي  اليمنية 
تمثل أولوية يلجأ إليها اليمنيون محدودو 
الـــدخـــل فـــي كـــل األوقــــــات لــتــنــاولــهــا لــســهــولــة 
ــاح  ــتـ ــار مـ ــ ــيـ ــ ــــخـ تـــحـــضـــيـــرهـــا وإعــــــــدادهــــــــا وكـ
باستمرار، في ظل تالشي كثير من الخيارات 
الـــغـــذائـــيـــة األخـــــــرى الـــتـــي بـــاتـــت بـــعـــيـــدة عــن 
مــتــنــاولــهــم، مــثــل الــلــحــوم والـــدواجـــن وبعض 
توفرها  التي  املــأكــوالت  أو  البقوليات  أنـــواع 

املطاعم واملطابخ املنزلية.
ــة الـــحـــرارة منذ  تسلل الــبــرد وانــخــفــاض درجـ
الثاني أثرا كثيرًا في  بداية نوفمبر/ تشرين 
األسواق اليمنية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا 
في أسعار البيض التي قفزت من 40 إلى 60 
ريااًل في صنعاء وإلى نحو 80 ريااًل في عدن 
جــنــوب الــيــمــن وبــعــض املــحــافــظــات واملــنــاطــق 

النائية. وأرجع تجار ومتعاملون في األسواق 
انخفاض  إلــى  البيض  أسعار  ارتفاع  أسباب 
عــادة  والـــذي يصاحب  منها  املحلي  اإلنــتــاج 
ــبـــرودة وانــخــفــاض  دخــــول الــشــتــاء وتــأثــيــر الـ
درجــة الــحــرارة على مــزارع الــدواجــن وعملية 
إنتاج البيض، األمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــي األســــــــــــواق وارتــ املــــــعــــــروض مـــنـــهـــا فــ
ــل إنــتــاج الــيــمــن مــن البيض  أســعــارهــا. ووصـ
مليون   1.380 نحو  إلــى  املاضي  العام  نهاية 

بيضة، بزيادة ملحوظة عن عام 2018 والذي 
وصل فيه اإلنتاج نحو 1.169 مليون بيضة.

وحــســب بــيــانــات حــديــثــة لــإحــصــاء الــزراعــي 
ــــري الــيــمــنــيــة اطــلــعــت  ــة والــ ــزراعــ فـــي وزارة الــ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن إنــتــاج اليمن 
من املنتجات الحيوانية يبلغ نحو 209 ألف 
طن من اللحوم الحمراء وحوالي 187 ألف طن 
من اللحوم البيضاء وما يقارب 369 ألف طن 
حجم اإلنتاج من األلبان ومشتقاتها. وتقدر 
الــصــادرة  األســـرة  ميزانية  نتائج مسح  آخــر 
قــبــل الــحــرب عــن الــجــهــاز املـــركـــزي لــإحــصــاء 
إنـــفـــاق نــحــو أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي أســـــرة على 

البيض بنحو 16 مليار ريال سنويًا.
لكن الباحث في جهاز اإلحصاء خالد العليمي 
يــــرى أن هـــنـــاك تــغــيــرًا كــبــيــرًا فـــي مــســتــويــات 
ــاق فــرضــتــهــا الـــحـــرب ومــــا رافـــقـــهـــا من  ــفــ اإلنــ
تـــبـــعـــات أثــــــرت عـــلـــى األنــــمــــاط االســتــهــالكــيــة 
واملعيشية لليمنين، في ظل ارتفاع األسعار 
وتراجع الدخل وفرص العمل والتي ال تسمح 
في  للمستهلكن  الغذائية  الــخــيــارات  بتعدد 
ــبـــات الــيــومــيــة.  الــيــمــن وتــقــلــيــص عــــدد الـــوجـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك ثباتًا  وأضـــاف لـــ
فـــي عــــدد األســـــر الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل يــومــي 
على استهالك البيض في اليمن ألنها سلعة 

متوافرة بكميات مناسبة.

استياء 
عّمال األردن

قفز سعر البيض من 40 إلى 60 رياًال في صنعاء 
)فرانس برس(

إنهاء دعم الوقود يشل اإلنتاج الزراعي

هبوط إنتاج البيض يرفع أسعاره

حرمان شرائح واسعة من رفع 
الحد األدنى لألجور

قرار حكومة األردن 
زيادة الحد األدنى لألجور 

لفترة محددة أفرح 
المستفيدين، لكن شرائح 
عمالية واسعة مستاءة 

جدًا من استثنائها 
»العشوائي«

السودان معيشة

اليمن

المؤسسات عاجزة عن 
تحّمل زيادة األجور 56 

دوالرًا شهريًا

ارتفاع تكلفة نقل 
المحاصيل إلى أسواق 

االستهالك %70

فـــي الـــغـــزل والــنــســيــج واأللــــبــــســــة«، فــتــح الــلــه 
ــنــــادا إلـــــى تـــقـــريـــر »املـــرصـــد  ــتــ الـــعـــمـــرانـــي، اســ
الــعــمــالــي«، إن تطبيق قـــرار رفــع الــحــد األدنــى 
سلبا  سينعكس  الحالي  الوضع  في  لألجور 
بحيث  املعنية،  القطاعات  فــي  العاملن  على 
منهم،  العديد  خــدمــات  عــن  االستغناء  سيتم 

بحكم عــدم قــدرة أصــحــاب العمل على تحمل 
زيــــادة األجــــور والــبــالــغــة نــحــو 56 دوالرا في 
املختصة  الــثــالثــيــة  اللجنة  وكــانــت  الــشــهــر. 
بشؤون العمل قالت إن القطاعات واألنشطة 
االقتصادية األكثر تضررا من آثار الجائحة 
أو غير املسموح لها بالعمل بموجب أوامر 

الدفاع أو بالغات أو قــرارات، تحدد بقائمة 
الــقــطــاعــات واألنــشــطــة االقــتــصــاديــة األكــثــر 
تضررًا لديسمبر/ كانون األول 2020، بناء 
ــري الــعــمــل  ــ عــلــى تــنــســيــب مـــشـــتـــَرك مـــن وزيــ
والــصــنــاعــة والــتــجــارة والــتــمــويــن، عــلــى أن 

يصادق عليها رئيس الوزراء.

زيادة الحد األدنى لألجور 
تسري 6 أشهر وتستثني 
العاملين في القطاعات 
المتضررة من جائحة 
كورونا )فرانس برس(
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