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الريال اإليراني يرتفع رغم اغتيال زادة
طهران ـ العربي الجديد

ارت ـف ـع ــت ال ـع ـم ـلــة اإلي ــرانـ ـي ــة على
غـيــر امل ـتــوقــع ف ــي ال ـس ــوق ال ـحــرة،
أمـ ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،رغـ ـ ــم الـ ـت ــوت ــرات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن اغ ـت ـي ــال أه ــم ع ــال ــم نـ ــووي في
إي ـ ـ ــران ،وال ـت ـح ــرك ــات ال ـع ـس ـكــريــة األم ـيــرك ـيــة
املتمثلة في نشر حاملة طائرات في الخليج.
وصـعــد الــريــال اإلي ــران ــي إل ــى نـحــو  248ألــف
ريال للدوالر الواحد ،بينما كان سعر العملة
األميركية يدور في نطاق  256ألف ريال خالل
تعامالت األسبوع املاضي.
ويأتي صعود العملة اإليرانية رغــم اغتيال
العالم النووي اإليراني محسن فخري زادة،
يوم الجمعة املاضي ،وهو ما قد يزيد التوتر
في املنطقة وخارجها ،حيث توعدت طهران
بــال ـثــأر بـعــد أن اتـهـمــت إســرائ ـيــل بــالــوقــوف
وراء االغـتـيــال ،الــذي جــاء بعد أيــام مــن نشر

البحرية األميركية حاملة الطائرات نيميتز
في الخليج ،لكنها ذكرت أن هذا التحرك ليس
له صلة بأي تهديد معني.
وتحرك الريال على مدار األيام املاضية على
خالف األجواء املحيطة باالقتصاد اإليراني،
إذ س ـج ــل ص ـ ـعـ ــودًا م ـل ـح ــوظ ــا خ ـ ــال ب ــداي ــة
تـعــامــات األس ـبــوع املــاضــي ،عـلــى الــرغــم من
مخاوف البعض من تداعيات اإلغــاق الذي
فــرضـتــه الـحـكــومــة عـلــى الـكـثـيــر مــن املـنــاطــق
واألنشطة االقتصادية لكبح تفشي فيروس
ك ــورون ــا .وتــأتــي تــداعـيــات جــائـحــة كــورونــا،
بينما يعاني االقتصاد من عقوبات أميركية
خانقة استهدفت الـقـطــاعــات الحيوية على
رأسها النفط والبنوك ،وذلــك منذ انسحاب
تــرامــب مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي فــي الـثــامــن من
مايو/أيار  .2018لكن العملة اإليرانية تنفست
الصعداء بعد فــوز املرشح الديمقراطي جو
بايدن باالنتخابات الرئاسية األميركية التي

جرت في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني
الـ ـج ــاري مـتـغـلـبــا ع ـلــى ت ــرام ــب ،ال ـ ــذي هــوى
الــريــال بسبب العقوبات الـتــي أعــاد فرضها
على طهران نحو  %800منذ نحو عامني.
وكــان محمود واعظي ،مدير مكتب الرئيس
اإليـ ــرانـ ــي ،ق ــد قـ ــال ف ــي ت ــدوي ـن ــة ع ـلــى مــوقــع
التواصل االجتماعي «إنـسـتـغــرام» فــي وقت
سابق من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،
إن االق ـت ـصــاد يـتـعــرض لـلــزعــزعــة مــن جانب
إج ـ ــراءات الـحـظــر األمـيــركـيــة غـيــر املـسـبــوقــة،
ومن جانب انتهازيني ونفعيني يرتزقون من
ظروف الحظر .ووفق الرئيس اإليراني حسن
روحــانــي مــؤخــرا ،ف ــإن الـعـقــوبــات األميركية
خفضت  200مليار دوالر من إيــرادات إيران،
قائال« :نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع
الحظر» األميركي .وطيلة العامني املاضيني،
نتيجة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة وال ـتــزام الــدول
بها رغم رفض الكثير منها لهذه العقوبات،

ل ــم تـتـمـكــن إيـ ــران م ــن تـصــديــر نـفـطـهــا «ول ــو
ق ـطــرة واحـ ـ ــدة» بــال ـطــرق الــرس ـم ـيــة ،بحسب
نائب الرئيس اإليراني ،محمد باقر نوبخت.
ل ـكــن طـ ـه ــران ل ــم تـ ـت ــوان ع ــن االل ـت ـف ــاف عـلــى
العقوبات ،حيث كشفت وكالة «رويترز» في
 28سبتمبر/أيلول املاضي عن قفزة ملحوظة
ف ــي صـ ـ ـ ــادرات ال ـن ـف ــط اإلي ــرانـ ـي ــة خـ ــال ه ــذا
الشهر ،والتي قدرتها بناء على بيانات من
«تانكر تــراكــرز» وشركتني أخريني ،بني 400
ألف إلى  1.5مليون برميل يوميا من الخام
واملكثفات ،األمر الذي يظهر قدرة طهران على
اإلفالت من قبضة الحظر األميركي املشدد.
وفاقم انتشار كورونا الواسع منذ فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تواجهها إي ــران ،لـتــودع الـبــاد عامها املالي
الـ ـس ــاب ــق ،ف ــي ال ـع ـش ــري ــن م ــن م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار،
بانكماش بلغت نسبته  ،%7.2وبتضخم بلغ
 %41.2بحسب بيانات البنك املركزي.

أخبار

السعودية وروسيا تسعيان
التفاق نفطي

استدعت اململكة العربية السعودية
وروسيا مجموعة صغيرة من
دول ما يعرف بتحالف «أوبك»+
إلجراء محادثات اللحظة األخيرة
في نهاية هذا األسبوع ،لتقرير ما
إذا كانت ستؤجل زيادة اإلنتاج
النفطي في يناير /كانون الثاني

املقبل .وتتوقع أغلبية واضحة
من مراقبي أوبك  +أن تحافظ
املجموعة على قيود املعروض
عند املستويات الحالية لبضعة
أشهر ،بسبب عدم اليقني املستمر
بشأن قوة الطلب ،وفق تقرير
لوكالة بلومبيرغ األميركية ،أمس
السبت.
ومع ذلك ،فإن القرار ليس
مؤكدًا بأي حال من األحوال
وسط شكاوى عامة من العراق
ونيجيريا ،وخالف خاص مع
اإلمارات العربية املتحدة.
وقام تحالف «أوبك »+الذي يضم
 23دولة من املنظمة والدول
املنتجة من خارجها ،بإجراء
تخفيضات كبيرة في اإلنتاج
خالل انتشار وباء كورونا،
لتعويض االنهيار التاريخي في
الطلب على الوقود.
وكان التحالف يخطط لتخفيف
بعض القيود في بداية عام 2021
تحسبا للتعافي االقتصادي
العاملي ،وإعادة حوالي 1.9
مليون برميل يوميا من اإلنتاج
إلى السوق ،بعد أن تتمكن من
استئناف مماثل خالل الصيف.
ولكن مع عودة ظهور الفيروس
مؤخرًا ،مما أدى إلى عمليات
إغالق جديدة ،وتفاقم توقعات
الطلب في أوائل العام املقبل،
أشارت «أوبك  »+إلى أنها قد
ً
تؤجل الزيادة التالية بدال من ذلك.
الحكومة المصرية تنفي
تحمل أعباء العاصمة
اإلدارية

()Getty

إنفاق قياسي
لألميركيين

ّ
تهافت األميركيون عبر اإلنترنت على اإلفادة من عروض الشراء املغرية التي وفرها لهم يوم التنزيالت «بالك فرايدي» ،فأنفقوا قسمًا من األموال التي
ّادخروها منذ الربيع بفعل استحالة السفر أو الخروج من منازلهم بسبب جائحة كورونا .وكشف إحصاء أجرته شركة املعلوماتية «أدوبي ديجيتال
إنسايتس» أن املستهلكني األميركيني أنفقوا الجمعة ما ال يقل عن  6.2ماليني دوالر في الدقيقة على اإلنترنت ،أي أن إجمالي ما أنفقوه خالل هذا اليوم
بلغ  4.5مليارات دوالر .وبهذا الرقم املذهل ،يتوقع أن يكون «بالك فرايدي» هذه السنة قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا ،إذ ّ
يرجح أن تكون نسبة الزيادة في
اإلنفاق عن العام املاضي قد بلغت ما بني  %20و ،%29وفق البيانات التي نقلتها وكالة فرانس برس.

نفت الحكومة املصرية تحمل
املوازنة العامة للدولة أعباء تمويل
مشروعات العاصمة اإلدارية
الجديدة شرق القاهرة ،والتي
تضم مباني للوزارات املختلفة
وقصرًا رئاسيا.
وقال املركز اإلعالمي ملجلس
الوزراء ،بالتواصل مع شركة
العاصمة اإلدارية الجديدة،
إنه «انتشر فى بعض املواقع
اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعي أنباء بشأن تكبد
ً
أعباء
املوازنة العامة للدولة
إضافية نتيجة تمويل مشروعات
العاصمة اإلدارية الجديدة».
وأضاف« :شددت الشركة على أن
تمويل كافة مشروعات العاصمة
اإلدارية يتم خارج املوازنة
العامة للدولة تمامًا ،وأن ميزانية
العاصمة اإلدارية الجديدة مستقلة
ومنفصلة تمامًا عن املوازنة
العامة للدولة ،وتعتمد على إيرادات
الشركة من حصيلة بيع األراضي
باملشروع للمستثمرين ،ومن ثم
توجيه إنفاقها في تمويل عمليات
اإلنشاء وسداد مستحقات
املقاولني والعمال بها».

الكويت :تراجع تحويالت الوافدين %75
الكويت ـ أحمد الزعبي

أظ ـهــر تـقــريــر أن ت ـحــويــات الـعــامـلــن األج ــان ــب في
الكويت تراجعت بأكثر مــن  %75منذ بــدايــة العام
الـ ـج ــاري ح ـتــى ن ـهــايــة أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول ،ما
ي ـظ ـهــر ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا عـلــى
مــداخ ـيــل ال ــواف ــدي ــن .وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر الـ ـص ــادر عن
الشركة الكويتية للصيرفة (تملك أكبر  4شركات
صرافة في الدولة) إلى أن تحويالت الوافدين خالل
األشـهــر الـعـشــرة األول ــى مــن  ،2020بلغت مــا يقرب
مــن  3مـلـيــارات دوالر ،مـقــارنــة مــع  12مـلـيــار دوالر

خالل نفس الفترة من العام املاضي .وأفاد التقرير،
الذي اطلعت عليه «العربي الجديد» ،بأن تحويالت
الوافدين خالل الربع األول من العام بلغت نحو 2.1
مليار دوالر ،بينما لــم تسجل خــال الــربــع الثاني
ســوى نحو  200مليون دوالر ،قبل أن تصعد إلى
 700مليون دوالر في الفترة من يوليو/تموز حتى
نهاية أكتوبر/تشرين األول.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـه ـنــد اح ـت ـلــت امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى من
إجمالي تحويالت الوافدين بنسبة  %40ثم مصر
بـنـسـبــة  ،%32وب ـن ـغ ــادش بـنـسـبــة  .%15ووص ــف
زياد معرفي ،مدير عام الشركة الكويتية للصيرفة،

ت ــراج ــع ال ـت ـحــويــات بـغـيــر امل ـس ـبــوق ،مــوضـحــا في
ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن ـه ــا ب ـل ـغــت أدن ــى
مستوى منذ  29عاما.
وقال معرفي إنه خالل عامي األزمــة املالية العاملية
فــي  2008و ،2009بـلـغــت تـحــويــات الــوافــديــن 7.5
مليارات دوالر ونحو  9مليارات دوالر على الترتيب.
وأكــد أن إغــاق ما يقرب من  47فرعًا من أصل 274
فــرعــا ملـكــاتــب ال ـصــرافــة فــي الـكــويــت خ ــال األشـهــر
املــاضـيــة تبسب تــراجــع الـتـحــويــات ،حـيــث أقــدمــت
ش ــرك ــات الـ ـص ــراف ــة ع ـل ــى ت ـس ــري ــح ن ـح ــو  %20مــن
عـمــالـتـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة مــن إبــريــل/ن ـي ـســان وحـتــى
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س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول .وتـ ــزامـ ــن ت ــراج ــع ال ـت ـح ــوي ــل مــع
حمالت مناهضة للوافدين شنها بعض البرملانيني
وال ـن ـش ـط ــاء ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
بجانب إجــراءات حكومية للحد من أعــداد العمالة
الوافدة.
وقال الخبير االقتصادي الكويتي حجاج بوخضور
ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن «الــوافــديــن كــانــوا وال زالــوا
حتى اآلن أكثر الفئات املتضررة من جائحة كورونا
التي فاقمت أزماتهم ،فضال عن الحمالت العنصرية
التي ستؤثر على سمعة الكويت التي عــرف عنها
أنها بلد اإلنسانية».
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مالية

مال وناس

حظر التجوال
ينقذ التجار

تونس :ثلت موارد 2021من االقتراض
تونس ـ إيمان الحامدي

أظهر مشروع موازنة العام املقبل في تونس،
أن االق ـ ـتـ ــراض ي ـم ـثــل أك ـث ــر م ــن ث ـلــث امل ـ ــوارد
امل ـق ــدرة خ ــال  ،2021األم ــر ال ــذي يـشـيــر إلــى
اس ـت ـمــرار ال ـص ـعــوبــات املــال ـيــة ل ـلــدولــة ،الـتــي
تـضــررت بشدة مــن جائحة فـيــروس كورونا
الـجــديــد .وب ــدأ بــرملــان تــونــس ،أم ــس السبت،
فــي مناقشة مـشــروع مــوازنــة الـعــام الجديد،
الـتــي ق ــدرت بنحو  52.6مليار ديـنــار (18.7
مليار دوالر) ،بــزيــادة بلغت نسبتها %1.8
ع ــن امل ــوازن ــة امل ـع ـ ّـدل ــة ل ـل ـعــام الـ ـج ــاري .2020
ويمثل االقتراض الجانب األكبر من التمويل
فــي م ـشــروع امل ــوازن ــة ،وف ــق رص ــد لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ح ـيــث ت ـن ــوي ال ـح ـكــومــة اق ـت ــراض
حوالي  19.5مليار دينار ،بما يعادل  %37من
إجمالي املوازنة ،من بينها  2.9مليار دينار
سيتم تعبئتها من السوق الداخلية.
وت ــواج ــه ت ــون ــس ص ـعــوبــات لـتـعـبـئــة املـ ــوارد
املــالـيــة ال ــازم ــة ل ــردم ف ـجــوات امل ــوازن ــة ،فيما
ض ـغ ــط الـ ـ ـش ـ ــارع ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــات لـتـحـســن
ال ـظــروف املعيشية .وص ــادق الـبــرملــان ،مساء

رفع األسعار يسلب مدخرات
األسر في إغالق الشمال السوري
جاء حظر التجوال
الكامل الذي فرضته
اإلدارة الذاتية في
مناطق شمالي شرق
سورية ،لينقذ األسواق
الراكدة بفعل ارتفاع
األسعار ،لتزداد أرباح التجار،
بينما جاءت آثار القرار
بمثابة سلب لمدخرات
األسر الزهيدة
عبد اهلل البشير

بالرغم مــن حالة االسـتـقــرار التي
تعيشها مناطق سيطرة اإلدارة
الذاتية شمالي شــرق ســوريــة ،إال
أن السكان يشتكون من واقع اقتصادي بالغ
الصعوبة ،وارت ـفــاع أسـعــار غير معهود في
السلع الضرورية للحياة اليومية.
ومـ ــع دخ ـ ــول ح ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــوال ال ـك ــام ــل ال ــذي
فرضته اإلدارة الذاتية حيز التنفيذ فــي 26
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لكبح انتشار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وج ـه ــت اإلدارة دعـ ــوات
لألهالي بضرورة شراء ما يلزم لهذا الحظر،
األم ــر ال ــذي تسبب فــي حــالــة ازدحـ ــام شديد
فــي أس ــواق املـنــاطــق الـتــي فــرض فيها ،وهي
مناطق القامشلي والحسكة والرقة والطبقة.
وانـتـقــد الخبير االقـتـصــادي شــوقــي محمد،

تقرير
الجزائر ـ حمزة كحال

تدخل الـجــزائــر عــام  ،2021وهي
مثقلة بمخلفات أزمتي كورونا
وت ــراج ــع ع ــائ ــدات ال ـن ـف ــط ،الـتــي
عطلت االقتصاد وأدت إلى تراجع النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـن ـحــو  ،%8وف ـ ــق ال ـب ـيــانــات
الرسمية ،جراء الغلق الذي أقرته الحكومة
منذ م ـ ــارس/آذار املــاضــي ،ومــس باألخص
قطاعات األشغال العمومية والبناء والنقل
والتجارة.وبجانب تــراجــع عــائــدات النفط،
ي ــواج ــه االق ـت ـصــاد تـبـعــات ان ـخ ـفــاض قيمة
الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات
ع ــن ال ـع ـمــل ،ح ـيــث أع ـل ــن ال ــدي ــوان الــوطـنــي
لــإح ـصــاء ع ــن «أرقـ ـ ــام مـقـلـقــة» وم ــؤش ــرات
حمراء ،منها اقتراب نسبة البطالة من %20
بـعــدمــا ثـبـتــت عـنــد  %11.4ف ــي نـهــايــة عــام
.2019
ومـ ــع إجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـج ــر ،م ـن ـيــت ال ـشــركــات
املـمـلــوكــة لـلــدولــة بـخـســائــر تـبـلــغ نـحــو 4.5
مـلـيــارات دوالر ،مــن جــراء األزم ــة الصحية،
حسب تقديرات وزيــر املالية أيمن بــن عبد
الرحمن .بينما لم يتم تقييم خسائر القطاع
الخاص بعد ،لكن العديد من املتاجر املغلقة،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك امل ـطــاعــم وامل ـق ــاه ــي ووكـ ــاالت
السفر ،تواجه خطر اإلفالس.
واعـتــرف رئـيــس ال ــوزراء عبد العزيز جــراد
بـ ــأن «ال ـج ــزائ ــر تـعـيــش وض ـع ــا اق ـت ـصــاديــا
صعبًا غير مسبوق ناتجا عن أزمة هيكلية
لـلـحـكــومــات ال ـســاب ـقــة ،إض ــاف ــة إل ــى انـهـيــار
أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا».
وح ــذر خـبــراء االقـتـصــاد مــن أنــه إذا لــم يتم
اتخاذ أي إجراء ملواجهة الوضع على نطاق
واسع ،فإن اللجوء إلى االستدانة الخارجية
سيصبح أمرًا ال مفر منه.
وقــال الخبير االقتصادي جمال نور الدين
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن «امل ــرح ـل ــة تتطلب
التطبيق وليس التنظير فقط ،فاالقتصاد
ع ـلــى أع ـت ــاب دخـ ــول مــرح ـلــة ان ـك ـمــاش غير
م ـس ـب ــوق ــة ،وقـ ـ ــد تـ ـف ــوق أزم ـ ـ ــة  1986ال ـتــي
عــاش ـت ـهــا ال ـج ــزائ ــر ج ـ ــراء تـ ـه ــاوي ع ــائ ــدات
ال ـن ـف ــط» .وأضـ ـ ــاف نـ ــور ال ــدي ــن أن «األزم ـ ــة

إجـ ــراءات الحظر الـشــامــل ال ــذي يستمر ملدة
ع ـشــرة أيـ ــام ،مـقــدمــا قـ ــراءة اق ـت ـصــاديــة لـهــذا
القرار وتبعاته على السكان .وقال إن عملية
املبيعات التي تمت في اليوم السابق لفرض
الحظر ،بمثابة سلب ملدخرات األسر.
وأضــاف أنه ال يمكن إنكار أن ارتفاع الطلب
أدى إلــى تنشيط حــركــة األس ــواق ،وبالتالي
تـحــريــك العجلة االق ـت ـصــاديــة ،ولـكــن ارتـفــاع
األسعار جعل فوائدها االقتصادية محدودة،
وتقتصر على فئة التجار غالبًا.
وتــابــع الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ،فــي حــديــث مع
«العربي الجديد» ،أن البعض حقق إيــرادات
عــالـيــة ،ول ــم يـقــدمــوا أي قيمة مـضــافــة داخــل
االقتصاد املحلي ،ولم تتشكل دخول جديدة
(أي فــرص عمل لبعض األف ــراد) ،هــي عملية
ان ـت ـقــال أم ـ ــوال ف ـقــط م ــن ج ـيــوب ال ـن ــاس إلــى
جيوب التجار بمزيد من األرباح.
وقال إن األموال ستتحول إلى سوق العمالت
غ ــال ـب ــا ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن ال ـح ــرك ــة ال ـت ـجــاريــة
س ـت ـتــوقــف ،وهـ ــذا م ــا ق ــد ي ـحــدث م ـضــاربــات
جديدة بسوق الصرف ،كما أن األمــوال التي
ُصـبــت فــي يــد فئة قليلة مــن األف ــراد ستكون
كفيلة بإعادة حلقة تجارة املواد واستيرادها
مـ ــن ج ــدي ــد وه ـ ــذا س ـي ــرف ــع عـ ــائـ ــدات رسـ ــوم
املعابر.
وق ــدر محمد إجـمــالــي األرب ــاح الـتــي تحققت

األسرة تحتاج لنحو
 600ألف ليرة لتأمين الحد
األدنى من االحتياجات
الشهرية

للتجار خالل األيام التي لحقت قرار الحظر،
ب ــأن ـه ــا تـ ـع ــادل أرب ــاحـ ـه ــم ملـ ــدة ث ــاث ــة أش ـهــر
م ــاض ـي ــة ع ـل ــى األق ـ ــل ك ـم ـق ــارن ــة بـ ــن ال ـط ـلــب
الحالي والطلب خالل الفترة املاضية نتيجة
ارتفاع الدوالر واألسعار.
وأضــاف «حــاالت فرض األسعار االحتكارية
وغ ـي ــاب ال ـت ـمــويــن سـمـحــت لـلـتـجــار بــالـبـيــع
بأسعار عالية ،وبالتالي تحقيق أرباح على
حساب القوة الشرائية املتهالكة للناس».
ونوه إلى أن الكثير من البضائع التي كانت
قد اقتربت مهلة انتهاء صالحيتها تم بيعها
خ ــال س ــاع ــات ،وخــاصــة تـلــك املـ ــواد ال ـتــي ال
ً
تتحمل مهال طويلة ،مما أنقذ التجار بعد
تــراجــع الطلب نتيجة ارت ـفــاع األس ـعــار .كما
أن التجمعات الـتــي حــدثــت فــي األس ــواق قد
تساهم في تفشي فيروس كورونا ،مما يزيد
أعـبــاء مواجهته والـحــد مــن انـتـشــاره ،بينما
يتضرر الكثير من الناس.
ووفـ ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات م ـح ـل ـيــة ،ت ـح ـت ــاج عــائـلــة
م ـك ــون ــة م ــن  5أف ـ ـ ــراد ل ـن ـحــو  600ألـ ــف ل ـيــرة
سورية ( 206دوالرات) ،لتأمني الحد األدنى
من االحتياجات الشهرية في الوقت الحالي،
بينما ال يتعدى دخل املوظفني لدى حكومة
النظام السوري ،املقيمني في مناطق اإلدارة
الذاتية  60ألــف ليرة ســوريــة ( 20.6دوالرًا)،
وتمنح اإلدارة الذاتية للعاملني لديها رواتب
تـتــراوح ما بني  200و 250ألــف ليرة سورية
( 87 - 68دوالرًا).
وق ــال مـصــدر مطلع لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن
غــاء األسـعــار ال يعد اإلشـكــال الوحيد الذي
يواجهه سكان مناطق شمال شرق سورية،
فعندما يكون هناك غالء بسوية متصاعدة
وم ـن ـت ـظ ـمــة ،رب ـم ــا ي ـك ــون ه ـن ــاك م ـج ــال لــدى
السكان لتدبير واقعهم االقتصادي ووضع
خطة اقتصاد منزلي ،ووضع برنامج شهري

عمان ـ العربي الجديد

للمصاريف واالحتياجات التي يتطلبونها،
لكن الـفــوضــى وتــأرجــح األس ـعــار الـحــاد بني
ارت ـ ـفـ ــاع وآخـ ـ ــر وغـ ـي ــاب أي نـ ــوع م ــن أنـ ــواع
االسـتـقــرار االقـتـصــادي أو املجتمعي تخلق
الكثير من املشاكل بالنسبة للسكان.
وأك ــد امل ـصــدر أن ه ـنــاك غـيــابــا لـلــرقــابــة في
األسـ ـ ــواق بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،ف ـمــن الـطـبـيـعــي
ف ــي مــدي ـنــة ال ـقــام ـش ـلــي ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـثــال
أن يشتري املــواطــن سلعة مــن مكان معني،
وت ـك ــون م ــوج ــودة ف ــي م ـكــان آخ ــر بــأسـعــار
مضاعفة لــذات السلعة أو سعر أقــل ،وهــذا
يسبب أزم ــة لـلـعــوائــل .ولـفــت إل ــى أن هناك

ن ــوع ــا م ــن ال ـف ـس ــاد ي ـت ـخ ـلــل ع ـم ـل ـيــة ت ــوزي ــع
املــوارد يخلق بدوره أزمة اقتصادية ويزيد
األسـعــار ،ما يفاقم معاناة الناس ،مضيفا:
«ما يؤخذ بعني االعتبار في املناطق شرق
الـفــرات الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية،
أن ه ـن ــاك ن ــوع ــا م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار الـسـيــاســي
وهـ ـن ــاك س ـل ـطــة أمـ ــر واق ـ ـ ــع ،ول ـي ـس ــت ه ـنــاك
ح ــروب أو م ـعــارك ،مــع وج ــود نـفــط وزراع ــة
ومعبر مفتوح على إقليم كردستان العراق،
خــاصــة أن إدارة إقليم كــردسـتــان الـعــراق ال
تمنع دخول املواد ،لكن تحكم بعض التجار
واملـتـنـفــذيــن خـلــق أزم ــة معيشية وضــاعــف

موارد شحيحة ال تمحو مخلفات أزمتي كورونا والنفط

خطة إنعاشية من  3محاور كبرى

20%

أقــرت الحكومة الجزائرية
في أغسطس /آب الماضي،
خطة إنعاشية لالقتصاد
بقيمة  26مــلــيــار دوالر،
تــتــضــمــن ثـــاثـــة مــحــاور
رئــيــســيــة ،منها مكافحة
البطالة التي تقترب بنهاية
العام الحالي من .%20

حكومة المشيشي
تنوي اقتراض
 19.5مليار دينار

قائمة أردنية للقطاعات المتضررة من كورونا

خيارات صعبة
لموازنة الجزائر
وكــانــت الـحـكــومــة قــد أق ــرت فــي أغـسـطــس/
آب امل ــاض ــي ،خـطــة إنـعــاشـيــة مــن  3مـحــاور
كـبــرى و 20بـنـدًا إصــاح ـيــا ،ص ــادق عليها
الرئيس عبد املجيد تبون بـ  26مليار دوالر،
وتضمن املـحــور األول اإلص ــاح املــالــي من
مراجعة النظام الجبائي ،واعتماد قواعد
جديدة لحوكمة املــوازنــة ،وتحديث النظام
املصرفي ،أمــا محور التجديد االقتصادي
فـ ـ ــورد ف ـي ــه  12بـ ـن ــدا ،وركـ ـ ــز ع ـل ــى تـحـســن
ف ـع ـلــي ملـ ـن ــاخ األعـ ـ ـم ـ ــال ،وت ـب ـس ـيــط ق ــوان ــن
االستثمار وإزال ــة العراقيل البيروقراطية
الـتــي تـكـبــح املـسـتـثـمــريــن ،وامل ـح ــور األخـيــر
يتعلق بمكافحة البطالة وخلق الوظائف،
فتضمن تكييف مناهج التكوين (التدريب)
مع حاجيات سوق العمل ،وتشغيل حاملي
الشهادات املهنية .كما خصصت الحكومة

الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،عـلــى ق ــان ــون مــالـيــة مـعــدل
ملــوازنــة  2020تبلغ قيمتها اإلجـمــالـيــة 49.7
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ( 18.2م ـل ـي ــار دوالر) ،حـيــث
مـنــح الـبـنــك امل ــرك ــزي ،تـفــويـضــا اسـتـثـنــائـيــا،
ل ـل ـم ـســاه ـمــة املـ ـب ــاش ــرة ف ــي ت ـم ــوي ــل امل ــوازن ــة
التعديلية للعام الجاري ،عبر منح تسهيالت
لفائدة الخزينة العامة في حدود  2.81مليار
دينار ( 1.13مليار دوالر) ملدة سداد  5سنوات.
ووف ـ ــق ال ـب ـي ــان ــات الــرس ـم ـيــة س ـج ـلــت تــونــس
انكماشًا بنسبة  %7.3خالل العام الجاري ،إال
أنها تخطط للخروج من نسبة النمو السالبة
وتحقيق نمو بـ  %4خــال العام املقبل ،وفق
مشروع املوازنة .وقال رئيس الحكومة هشام
املشيشي ،أمام البرملان ،أمس ،إن النمو يسجل

أدنى مستوياته منذ االستقالل ،مؤكدا نزول
الجائحة الصحية بنسبة النمو العامة إلى ما
دون  %7مع نهاية العام الجاري مع تواصل
ّ
تعطل كل محركات اإلنتاج ومنها الصناعة
وال ـس ـيــاحــة وال ـخ ــدم ــات ،إل ــى جــانــب تــراجــع
كبير في الطلب الخارجي نتيجة تأثر شركاء
تونس االقتصاديني بأزمة كورونا .وأضاف
املشيشي أن قانون موازنة  2021يكشف واقع
البالد دون أي مواربة ،مشيرا إلى أن حكومته
مصرة على مصارحة الشعب بحقيقة األرقام
االقتصادية واملضي قدما نحو اإلصالحات.
ّ
ورج ـ ــح م ـش ــروع ق ــان ــون امل ــوازن ــة املـحــافـظــة
على سعر صــرف الدينار مقابل الــدوالر في
حدود  2.8دينار للدوالر الواحد ،إلى جانب
زيادة املداخيل الجبائية (الضريبية) بنسبة
 %13.9لـتـبـلــغ  29.7مـلـيــار دي ـن ــار .وتــرتـفــع
نفقات األج ــور الـعــام الـقــادم إلــى  20.1مليار
دينار بما يعادل  %16.6من الناتج املحلي
اإلجـ ـم ــال ــي ،وت ـص ــل ن ـف ـقــات ال ــدع ــم إلـ ــى 3.4
مليارات دينار منها  2.4مليار دينار لدعم
الـغــذاء و 401مليون دينار لدعم املحروقات
(الوقود) و 600مليون دينار لدعم النقل.

استثمار

تواجه موازنة الجزائر للعام المقبل  2021تحديات ثقيلة في ظل المخلفات المتراكمة التي
أنتجتها جائحة فيروس كورونا والهبوط الحاد في عائدات تصدير النفط ،بينما ال يبدو أن
الموارد الشحيحة ستنجح في محو آثار األزمتين الثقيلتين على االقتصاد

ً
املالية الحالية زادتـهــا حــدة أزمــة كــورونــا،
ستفتح أب ــواب ظلت مغلقة لسنوات بسب
اإلنفاق «السخي» للحكومات في املاضي».
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 1882مليار ديـنــار (مــا يـعــادل  14.5مليار
دوالر) م ــن مـيــزانـيــة  ،2021إلع ـ ــادة تقييم
امل ـشــاريــع الـحـكــومـيــة امل ـج ـمــدة بـفـعــل أزم ــة
كورونا في مجال السكن والصحة والــري،
باإلضافة إلى األشغال العامة.
وحـســب تـبــريــرات الـحـكــومــة ،فــإن املشاريع
املـ ـجـ ـم ــدة ت ـح ـت ــاج إلعـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ـ ــة بـسـبــب

الحكومة تقدر
العجز في موازنة 2021
بنحو  22مليار دوالر
احتياطي النقد األجنبي
يتراجع إلى  57مليار دوالر
بنهاية أغسطس/آب

تجاوز األشغال التواريخ الزمنية املحددة،
باإلضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية،
وهو ما دفع بكلفة بعض املشاريع الضخمة
لـتـتـضــاعــف بـنـسـبــة  ،%50رغ ــم أن قــانــون
ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـمــوم ـيــة ي ـح ــدد أع ـل ــى نسبة
لـلـمــراجـعــة بـ ـ  %20ف ــي ال ـظ ــروف ال ـقــاهــرة،
إال أن الـظــروف االستثنائية التي تمر بها
الـ ـج ــزائ ــر أب ــاح ــت ل ـل ـح ـكــومــة تـ ـج ــاوز ه ــذه
ال ـقــوانــن ،مــن أج ــل تـحــريــك مـيــاه املـشــاريــع
املجمدة ،والتي بدورها ستسمح آلالف من
املقاوالت (الشركات) بالعودة إلى العمل.
ويرى الخبير املالي نبيل جمعة لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» أن «الـ ـخـ ـط ــط اإلن ـع ــاش ـي ــة ال ـتــي
وضـعـتـهــا الـحـكــومــة م ــن ال ـجــانــب الـنـظــري
ت ـب ـقــى مـ ـفـ ـي ــدة ،ب ــال ــرغ ــم مـ ــن وجـ ـ ــود ن ـقــاط
ال ـض ـعــف فـيـهــا وب ـع ــض ال ـس ـل ـب ـيــات ،إال أن
اإلشكال يكمن في التطبيق».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ج ـم ـع ــة أن «مـ ـخـ ـط ــط اإلن ـ ـعـ ــاش
االق ـت ـص ــادي ال يـ ــزال حـبـيــس األوراق بعد
قــرابــة  4أشـهــر مــن املـصــادقــة عـلـيــه ،وحتى
ال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات واإلع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءات

غياب الرقابة على
األسواق يزيد
الصعوبات المعيشية
(فرانس برس)

آث ــاره ــا ب ــوت ـي ــرة م ـت ـص ــاع ــدة» .وت ــاب ــع «كــل
امل ــؤش ــرات املــوضــوعـيــة كــانــت ت ــدل عـلــى أن
تسير األم ــور نحو اسـتـقــرار اقـتـصــادي في
املنطقة ،كون هناك منظمات محلية ودولية
تعمل في شرق سورية ،إضافة للموارد في
املنطقة ،وهناك التحالف الدولي ،ومشاريع
مدعومة وممولة مــن قبل جهات خارجية
تابعة لبعض الــدول مثل الواليات املتحدة
وفرنسا ودول عربية ،لكن ال تنعكس هذه
املـســاعــدات على الـشــارع والـنــاس العاديني
عموما ،هناك وسطاء محليون وإقليميون
ينهبون كل ما يدخل إلى هذه املناطق».

الـضــريـبـيــة ال ـتــي تـعـتـبــر ق ـ ــرارات إداري ـ ــة ال
ت ــزال عــالـقــة ،وبــالـتــالــي اإلش ـك ــال يكمن في
البيروقراطية أو ما يعرف بالفساد اإلداري
الذي جمد كل شيء في الجزائر».
الموارد المتراجعة حجر عثرة

ل ـك ــن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ــؤك ــد أن امل ـ ـ ـ ــوارد امل ــال ـي ــة
املتراجعة تقف حجر عثرة أمــام محاوالت
إن ـع ــاش االق ـت ـصــاد املـتـعـثــر بـسـبــب ثنائية
جــائـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا وه ـب ــوط أسـعــار
النفط ،األمر الذي يضع الحكومة في مأزق
حقيقي في تجسيد الخطط التي جاءت في
موازنة العام املقبل .2021
ف ـخ ـب ــراء االقـ ـتـ ـص ــاد يـ ـ ــرون أن أكـ ـب ــر عـقـبــة
تــواجــه مساعي الحكومة لبعث االقتصاد
خـ ــال الـ ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ،ه ــي ن ـق ــص املـ ـ ــوارد
املالية ،فـعــادة مــا تلجأ إلــى عــائــدات النفط
واحتياطي النقد األجنبي لتغطية الخطط
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إال أن امل ـع ـط ـي ــات ه ـ ــذه املـ ــرة
تغيرت ،فـعــائــدات النفط ال ت ــزال متهاوية،
واح ـت ـيــاطــي الـنـقــد األج ـن ـبــي يـتــآكــل بشكل
م ـت ـس ــارع ول ـ ــم ت ـع ــد الـ ـج ــزائ ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
مـســاره الهبوطي ،الرتـفــاع اإلنـفــاق خاصة
على االستيراد.
ويـ ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ـس ـت ـشــار
السابق لدى الحكومة عبد الرحمان مبتول
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن «الحكومة بحاجة
إلى تمويالت استثنائية لرفد موازنة ،2021
التي تقدر الحكومة العجز فيها بنحو 22
مليار دوالر» ،مشيرا إلى أن هذا العجز يعد
مـبــدئـيــا ف ــي ظ ــل اإلن ـف ــاق الـحـكــومــي املـقــدر
بحوالي  8112مليار دينار ( 64مليار دوالر)
مقابل إيرادات متوقعة بحوالي  5328مليار
دينار (ما يعادل  42مليار دوالر).
وأضـ ـ ـ ــاف م ـب ـت ــول أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ــام ـه ــا
خ ـيــارات قليلة ،منها االق ـتــراض مــن البنك
املركزي الذي يحوز سيولة تعادل  50مليار
دوالر حسب آخــر تقرير للبنك ،كما يمكن
لـلـحـكــومــة أن تـتـجــه نـحــو طـبــاعــة األمـ ــوال،
وهي العملية املجمدة سياسيا ،لكن يمكن
اللجوء إليها ما دام قانون القرض والنقد
يمسح بها إلى غاية  ،2022أو أن تتجه نحو
االستدانة الخارجية وهي أسوأ الحلول».
هبوط متواصل الحتياطي
النقد األجنبي

وت ــراج ــع احـتـيــاطــي الـنـقــد األجـنـبــي بنحو
 15.6مليار دوالر في أقل من سنة ونصف
الـسـنــة ،حيث استقر بحلول أغـسـطــس/آب
املــاضــي عـنــد  57مـلـيــار دوالر ،بينما بلغ

بنهاية إبــريــل/نـيـســان  2019حــوالــي 72.6
مـلـيــار دوالر ،فــي حــن سـجــل نـهــايــة 2018
نحو  79.88مليارا .وتتوقع الحكومة تراجع
االحتياطي إلــى  51.6مليار دوالر بنهاية
العام الجاري ،وإلى ما دون  40مليار دوالر
بنهاية .2021
ورغـ ـ ــم هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام «ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء» ،ت ـحــرص
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي كـ ــل م ـ ــرة ع ـل ــى إطـ ــالـ ــة عـمــر
«التفاؤل» ،حيث تتوقع أن يرفع احتياطي
العملة بعد سنة  2022بعد ارتـفــاع أسعار
النفط مـجــددًا ،والـتــي تشكل عــائــداتــه %96
م ــن م ــداخ ـي ــل الـ ـب ــاد وامل ـ ـصـ ــدر األس ــاس ــي
الحتياطي البالد من النقد األجنبي ،وفق
البيانات الرسمية.
جائحة كورونا
عمقت
الصعوبات
االقتصادية
()Getty

أصــدرت وزارة العمل األردنية قائمة محدثة
بــالـقـطــاعــات امل ـت ـضــررة مــن جــائـحــة فـيــروس
ك ــورون ــا واإلج ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة لـلـحــد من
ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،لـتــأتــي الـسـيــاحــة ومـنـشــآت
استقدام العمالة األجنبية ،ال سيما املنزلية،
فـ ــي صـ ــدارت ـ ـهـ ــا .وأع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر ال ـع ـم ــل مـعــن
القطامني ،أمس السبت ،أن عددا من القطاعات
واألنشطة االقتصادية أضيفت للقائمة ،في
ظل الظروف التي تمر بها ،مؤكدًا أن القائمة
الشهرية تصدر دوريــا بعد مراجعة أوضاع
جميع القطاعات واألنشطة االقتصادية من
خ ــال وزارتـ ــي الـعـمــل والـصـنــاعــة والـتـجــارة
والتموين .وأوضح الوزير ،في بيان صحافي،
أن قــائـمــة نــوفـمـبــر/تـشــريــن الـثــانــي الـحــالــي،
تشمل املنشآت السياحية املرخصة ،بما فيها
مكاتب الـحــج والـعـمــرة ،ومـنـشــآت التوظيف
امل ــرخ ـص ــة ،وم ـن ـش ــآت اس ـت ـق ــدام واس ـت ـخ ــدام
العاملني في املنازل ،ومنشآت النقل الجوي
والبري والبحري لألفراد ،بما فيها شركات
النقل الدولي املتخصص لألفراد.
كما تشمل القائمة منشآت تــزويــد وتموين
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات وخـ ـ ــدمـ ـ ــات صـ ـي ــان ــة الـ ـط ــائ ــرات
وخدمات املسافرين واألسواق الحرة وفروع
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أي من املنشآت العاملة في املطارات واملعابر
ال ـح ــدودي ــة ،وم ـن ـشــآت وســائــل الـنـقــل ال ـعــام،
وم ـن ـش ــآت ت ـنـظـيــم ال ـح ـف ــات وامل ـه ــرج ــان ــات
واملؤتمرات واملعارض.
وجاءت منشآت تأجير السيارات السياحية،
وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات وم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـتـ ــدريـ ــب امل ـه ـن ــي،
ض ـمــن األن ـش ـط ــة امل ـت ـض ــررة أيـ ـض ــا ،وق ـطــاع
الصناعات الجلدية واملنسوجات ،واملطاعم
الشعبية وامل ـقــاهــي ،وامل ـحــات فــي األس ــواق
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وقـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــات الـخـشـبـيــة
واألثــاث ،ومنشآت تجارة األلبسة واألحذية

واإلكـ ـسـ ـس ــوارات .وتـضـمـنــت ال ـقــائ ـمــة كــذلــك
شــركــات تطبيقات النقل الــذكـيــة والتاكسي
األص ـ ـفـ ــر ،ومـ ـنـ ـش ــآت الـ ـحـ ـض ــان ــات وري ـ ــاض
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،وم ـ ـن ـ ـشـ ــآت املـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
والثقافية ،ومراكز األلعاب اإللكترونية.
وت ـت ــزاي ــد ت ــداع ـي ــات اإلغ ـ ــاق امل ـت ـكــرر بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا .وكـشـفــت ب ـيــانــات ص ــادرة
عن البنك املركزي ،في وقت سابق من الشهر
الـجــاري ،أن عــدد الشركات الجديدة التي تم
تسجيلها مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي وحتى
نهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي تراجع
بنسبة  ،%51مـقــارنــة مــع الـفـتــرة نفسها من
العام املاضي.
وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات ،ال ـت ــي اط ـل ـع ــت عـلـيـهــا
«العربي الجديد» ،أن عدد الشركات املسجلة
ل ــدى دائـ ــرة مــراقـبــة ال ـشــركــات خ ــال األشـهــر
العشرة األول ــى مــن الـعــام الحالي وصــل إلى
 2056شركة في عدة قطاعات مختلفة ،مقارنة
مع  4224شركة تم تسجيلها في خالل الفترة
ذاتها من .2019
ووفـقــا للبيانات ،تــراجــع حجم رأسـمــال تلك
الشركات إلى  71.5مليون دينار ( 100مليون
دوالر) حـتــى نـهــايــة أكـتــوبــر/تـشــريــن األول،
مـقــارنــة مــع  168مـلـيــون ديـنــار خــال الفترة
املناظرة من العام املاضي.

إنهاء أزمة السيولة بحلول ديسمبر
قال وزير املالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ،إنه سيتم بحلول شهر
ديسمبر/كانون األول املقبل ،القضاء نهائيًا على مشكلة السيولة املالية
املسجلة على مستوى مراكز بريد الجزائر والبنوك .ونقلت وكالة األنباء
الجزائرية عن عبد الرحمن قوله إنه «تم القيام بأولى الخطوات للقضاء
على هذا املشكل ،من خالل السماح للمواطنني الحاملني للبطاقات البريدية
بسحب مبلغ قدره  50ألف دينار» .وخالل أزمة السيولة لم يعد بمقدور
املواطنني صرف معاشاتهم كاملة ،وإنما أصبح لزامًا عليهم التوجه أكثر
من مرة لصرفها بشكل متقطع .وكانت مشكلة أزمة السيولة النقدية قد

اتسعت خالل اآلونة األخيرة ،لتنتقل من البنوك إلى مراكز البريد ،األمر
الذي تسبب في مشاكل في صرف رواتب ومعاشات ماليني الجزائريني،
ً
وتعتمد مراكز البريد جدوال زمنيًا لسحب أجور عمال القطاع العمومي
واملتقاعدين وأعــوان (أفــراد) الشرطة والجيش ،حيث يتم صرف أجور
وأع ــوان األمــن والجيش من  16إلــى  19من كل شهر ،تليها معاشات
املتقاعدين من  20إلى  23من كل شهر ،على أن تصرف أجور العمال
من  26إلى  3من الشهر املوالي ،ما يجعل الضغط والطلب يرتفعان في
الثلث األخير من كل شهر.

