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العراق يأمل بجمع  88مليار دوالر
في مؤتمر الكويت إلعادة اإلعمار
الكوي���ت  -أ ف ب :تأمل الحكوم���ة العراقية بأن تجمع نحو 88
مليار دوالر على شكل تعهدات؛ إلعادة إعمار البلد الغني بالنفط
الذي خاض حربًا مدمرة استمرت ثالث سنوات ضد تنظيم الدولة
اإلس�ل�امية ،وذلك في مؤتم���ر دولي انطلقت أعمال���ه بالكويت،
أمس.
ويس���عى مس���ؤولون في "مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار
العراق" ،الذي يستمر ثالثة أيام إلى الحصول على تعهدات من
مانحين ومستثمرين إلعادة إعمار منازل ومدارس ومستشفيات
العراق وبناه التحتية االقتصادية.
وينض���م وزي���ر الخارجي���ة األميرك���ي ريكس تيلرس���ون إلى
المؤتم���ر ،بعدما أجرى محادث���ات في القاه���رة ،أمس ،المحطة
األولى في جولته الشرق أوسطية.
وأفادت وزارة الخارجية في واشنطن بأنها لن تقدم "مساهمات
مباش���رة" لتمويل جهود إعادة اإلعمار لكن أكثر من  150شركة
أميركية تشارك في المؤتمر.
وأعلنت بغداد أنها "انتصرت" على تنظيم الدولة اإلس�ل�امية
في كانون األول ،بعدما اس���تعادت الق���وات العراقية ،مدعومة
بالتحالف الدولي الذي تقوده واش���نطن ،أجزاء واسعة من البالد
كانت المجموعة المتطرفة س���يطرت عليها في منتصف العام
.2014
ويعول العراق الذي ش���هد حروبًا من���ذ الثمانينيات ،وحصارًا
منذ اجتياح الكويت عام  ،1990على المانحين الدوليين ،خصوصًا
القطاع الخاص.
لكن الفس���اد المستشري يعد أحد أكبر التحديات أمام بغداد
في سعيها لجمع األموال .وفي العام  ،2017احتل العراق المرتبة
 166م���ن بي���ن  176دولة على الئحة البلدان األكثر فس���ادًا التي
تصدرها منظمة الشفافية الدولية.
وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في أولى جلسات
المؤتمر :إن العراق بحاجة إلى  88,2مليار دوالر إلعادة اإلعمار.
وأوض���ح لوكالة فرانس برس في وقت الحق أن األموال س���يتم
إنفاقها بش���كل رئيس على البنى التحتي���ة وإعادة مئات آالف
النازحين إلى مناطقهم.
من جهته ،قال مدير عام وزارة التخطيط قصي عبد الفتاح :إن
إعادة إعمار العراق تتطلب جمع  22مليار دوالر بشكل عاجل ،و66
مليار دوالر أخرى على المدى المتوسط.
ورأى رجا أرش���اد ريحان ممثل البنك الدول���ي أن هناك حاجة
الس���تثمارات في ش���تى القطاعات ،مش���يرًا إل���ى حاجة قطاع
اإلس���كان وحده إلى  17,4مليار دوالر .وقال :إن هناك حاجة لـ30
مليار دوالر من أجل البنى التحتية في مجاالت الطاقة والصناعة.
وبحس���ب تقديرات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،فإن
كلفة عمليات إعادة اإلعمار للمناطق المتضررة قد تصل إلى مئة
مليار دوالر.

وقال مصطفى الهيتي ،مدي���ر "صندوق إعادة إعمار المناطق
المتض���ررة م���ن العملي���ات اإلرهابي���ة" :إن العراق ب���دأ "بعض
الخطوات إلعادة اإلعمار .لكن لم نس���تطع إنج���از أكثر من واحد
بالمئة مما يحتاج إليه العراق".
وأضاف" :نريد مساعدات واستثمارات إلعادة الخدمات والبنى
التحتية" ،مش���يرًا إلى وجود  2,5مليون نازح بحاجة للمس���اعدة،
وتض���رر  138ألف منزل ودمار أكثر من نص���ف هذا العدد جراء
الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتخل���ل جلس���ات الي���وم األول ،المخصصة للمنظم���ات غير
الحكومية ،إعالن عدد من هذه المنظمات تعهدات لدعم الوضع
اإلنس���اني في الع���راق بلغت قيمتها اإلجمالي���ة أكثر من 330
مليون دوالر.
وأكبر التعه���دات كانت من اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر
بحجم  130مليون دوالر.
كما تعهدت عدة منظم���ات كويتية غير حكومية بمبلغ قدره
 122,5مليون ،فيما كانت بقية التعهدات من منظمات في تركيا
والسعودية وقطر والعراق وبريطانيا.
م���ن جهتها ،اعتب���رت المفوضي���ة العليا لش���ؤون الالجئين
التابعة لألم���م المتحدة أن "مؤتمر الكويت يوفر منبرًا رئيس���ًا
إلعادة تأكي���د أهمية الع���ودة الطوعية واآلمنة والمس���تدامة
للنازحين العراقيين وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة
في تحقيق هذا الهدف".
وف���ي هذا الس���ياق ،دعت منظم���ة األمم المتح���دة للطفولة
وبرنام���ج الموئل التاب���ع للمنظمة األممية إلى االس���تثمار في
البني���ة التحتية ،وقالتا في بيان مش���ترك :إن "واحدًا من أربعه
أطفال يعيشون في الفقر".
أما منظم���ة الصحة العالمي���ة ،فدعت المجتم���ع الدولي إلى
االس���تثمار في قطاع الصحة المنهار ،مش���يرة إلى الدمار الذي
لحق بأكثر من  14مستشفى و 170منشأة صحية.
بدورها ،حذرت منظمة األغذية والزراعة (فاو) من أن "العراق خسر
 %40من إنتاجه الزراعي خالل األربع س����نوات الماضية التي سيطر
فيها داعش على مساحات واسعة من األراضي" .وسيخصص اليوم
الثاني من المؤتمر ،الي����وم الثالثاء ،للقطاع الخاص ،واليوم األخير
إلعالن المساهمات المالية للدول المشاركة.
ويتزام���ن انعقاد المؤتمر في يوم���ه الثاني مع اجتماع لوزراء
خارجية بلدان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية،
وبينهم تيلرسون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.
وأفادت وكالة األنباء الكويتية الرسمية بأن  74دولة ومنظمة
ستكون ممثلة في االجتماع الذي من المقرر أن يشمل جلستين:
األول���ى تناق���ش "آخر تط���ورات تنظي���م (داعش) في س���ورية
والعراق" ،بينما تناقش الثانية "مكافحة اإلرهاب بمناطق العالم
عامة ومتابعة جهود التحالف في محاربة (داعش) خاصة".

"أوبك" تتوقع زيادة الطلب على
النفط وإمدادات المنافسين في 2018
لن���دن  -رويترز :قال���ت "أوبك" ،أمس :إن الطل���ب العالمي على
النفط س���ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في 2018؛ بسبب متانة
االقتص���اد العالم���ي ،ليضيف بذلك دعمًا إل���ى جهود المنظمة
الرامية إلى التخلص من تخمة المعرض من الخام في األس���واق
العالمية عبر خفض اإلمدادات.
لكن منظم���ة البلدان المص���درة للبترول قالت ف���ي تقريرها
الش���هري :إن سوق النفط لن تتوازن مجددًا إال قرب نهاية 2018
ألن األس���عار األعلى تش���جع الواليات المتحدة ومنتجين آخرين
غير أعضاء على ضخ المزيد.
وأضافت "أوبك" :إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار
 1.59مليون برميل يوميًا هذا العام بزيادة  60ألف برميل يوميًا
عن التوقعات السابقة.
وتابعت المنظمة ،الت���ي تتخذ من فيينا مقرًا ،في التقرير :إن
"التطورات االقتصادية الصحية والمستقرة خالل اآلونة األخيرة
ف���ي مراكز طلب النفط العالمية الكب���رى كانت المحرك الرئيس
وراء نمو الطلب النفطي القوي".
وأردفت" :هذه الصل���ة الوثيقة بين النمو االقتصادي والطلب
النفطي من المتوقع أن تستمر ،على األقل في األجل القصير".
وسجلت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا بعد نشر التقرير ،محافظة
بذلك على المكاس���ب التي حققتها في اآلون���ة األخيرة ليجري
تداوله���ا دون  64دوالرًا للبرمي���ل .وتجاوزت األس���عار  70دوالرًا
للبرميل هذا العام للمرة األولى منذ أواخر .2014
وفي مقابل توقعات الطلب القوي ،قالت "أوبك" :إن المنتجين
غير األعضاء س���يزيدون المع���روض بمق���دار  1.4مليون برميل
يومي���ًا هذا العام .وهذه زيادة مقداره���ا  250ألف برميل يوميًا
عن الش���هر السابق وهي الثالثة على التوالي من توقع كان يبلغ
 870ألف برميل يوميًا في تشرين الثاني.
وأضاف تقرير "أوبك"" :تعافي سعر النفط المطرد منذ صيف
 2017وتج���دد االهتمام بفرص النمو أفضى إلى قيام ش���ركات
النف���ط الكبرى بتعويض تأخرها على صعيد أنش���طة التنقيب
ه���ذا العام ،س���واء في قطاع النف���ط الصخري أو أعم���ال المياه
العميقة .من غير المتوقع أن تس���تعيد السوق توازنها إال قرب
نهاية العام الحالي".
والموع���د ال���ذي تتوقع "أوبك" أن تعود س���وق النفط فيه إلى
التوازن ليس بأقرب من التوقعات السابقة على الرغم من الطلب
األعل���ى وانخفاض المخزونات ومس���توى االمتثال القوي باتفاق
خفض اإلمدادات.

وقب���ل عام ،بدأت "أوبك" وروس���يا ومنتجون آخ���رون من خارج
المنظم���ة خفض اإلمدادات في مس���عى للتخلص من تخمة في
المعروض من الخ���ام تكونت منذ  ،2014ومدد المنتجون االتفاق
حتى نهاية العام .2018
وتاب���ع التقرير :إن إنت���اج "أوبك" انخفض ف���ي كانون الثاني
استنادًا إلى البيانات التي تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية
بواقع ثمانية آالف برميل يوميًا إلى  32.302مليون برميل يوميًا.
وارتفع مستوى التزام اإلحدى عش���رة دولة من أعضاء "أوبك"
المشاركة في االتفاق بمستويات اإلنتاج المستهدفة إلى 137
بالمئة ،وفق حس���ابات رويترز التي استندت إلى بيانات "أوبك"
مقارنة مع  129بالمئة في كانون األول استنادًا إلى تقرير الشهر
الماضي.
وف���ي داللة على التقدم ،قالت "أوب���ك" :إن مخزونات الخام في
االقتصادات المتقدمة انخفضت بمقدار  22.9مليون برميل في
كان���ون األول لتصل إلى  2.888ملي���ار برميل ،أو ما يزيد بمقدار
 109ماليين برميل عن متوسطها لخمس سنوات.
وقدم التقرير أرقامًا متعارضة بش���أن إنتاج النفط في فنزويال
حيث يتراجع اإلنتاج بسبب أزمة اقتصادية.
وأبلغ البل���د الواقع في أمي���ركا الجنوبية "أوب���ك" بأن إنتاجه
تعاف���ى في كانون الثان���ي إلى  1.769ملي���ون برميل يوميًا من
أدنى مستوى في عدة سنوات والذي هبط إليه في كانون األول،
في حين أظهرت أرقام من مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة
لمراقب���ة إنتاجها أنه تراجع إل���ى  1.60مليون برميل يوميًا وهو
مستوى منخفض جديد.
وتس���تخدم "أوبك" متوسطًا ألرقام من س���تة مصادر ثانوية
ً
لمراقبة إنتاجها بدال من األرق���ام التي تقدمها الدول األعضاء،
بسبب نزاعات قديمة حول معدالت اإلنتاج الحقيقية.
ومع توقع أن يزيد المنتجون خارج "أوبك" اإلنتاج بمعدل أعلى
م���ن التعديل الصعودي للطلب خف���ض تقرير "أوبك" تقديرات
الحاجات العالمية للخام ف���ي  2018بمقدار  230ألف برميل إلى
 32.86مليون برميل يوميا.
وإذا واصل���ت "أوبك" ضخ الخام عند مس���توى كان���ون الثاني
وبقي���ت العوامل األخرى بال تغيير فإن الس���وق ق���د تتجه إلى
عجز قدره حوالى  560ألف برميل يوميًا ،ما يش���ير إلى مزيد من
االنخفاض في المخزونات.
وكان تقرير "أوبك" للش���هر الماضي أش���ار إلى عجز أكبر عند
حوالى  670ألف برميل يوميًا.

المفوضية األوروبية تدعو إلى فرض
عقوبات على دول المالذات الضريبية
باري���س  -أ ف ب :دع���ا المف���وض األوروب���ي للش���ؤون
االقتصادية بيار موسكوفيس���ي إل���ى فرض عقوبات على
الدول التسع المدرجة على قائمة االتحاد األوروبي السوداء
للمالذات الضريبية ،مطالبا بالش���فافية بشأن االلتزامات
التي قطعتها الدول الـ 55على "القائمة الرمادية".
وقال موسكوفيس���ي لش���بكة "فرانس  "2التلفزيونية
االثنين" :أطالب بفرض عقوبات على دول القائمة السوداء"
داعي���ا إلى "عدم مرور أموال ميزاني���ة االتحاد األوروبي أو
المصارف العامة األوروبية ( )...عبر الشبكات المالية لدول
تعتبر بمثابة مالذات ضريبية".
وأوض���ح أن المصرفين العامي���ن األوروبيين المعنيين
بذلك هما بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية.
وقال" :سنقترح ذلك خالل األسابيع التالية".
وبع���د أق���ل من ش���هرين من وض���ع القائمة الس���وداء
للمالذات الضريبية ،سحب االتحاد األوروبي في  23كانون

الثان���ي ثمانية بلدان من أصل  17مدرج���ة عليها ،ما أثار
احتجاجات المنظمات غير الحكومية.
ونقلت هذه البلدان إلى القائم���ة الرمادية للدول التي
تعهدت بااللتزام بالقواعد الضريبية.
وردد موسكوفيس���ي "أطل���ب من وزراء مالي���ة (االتحاد
األوروب���ي) اإلفصاح عن كل االلتزام���ات المتخذة وجعلها
ش���فافة" معتبرا أن "الش���فافية أساس���ية ف���ي مكافحة
التحايل والتهرب الضريبي".
ولم تعد القائمة الس���وداء التي أقرها االتحاد األوروبي في
 5كانون األول  2017في س���ابقة بتاريخ التكتل ،تضم سوى
تس���ع دول هي :البحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وباالو
وساموا وساموا األميركية وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو.
أما الدول الثماني التي ش���طبت عن القائمة الس���وداء
ونقلت إل���ى القائم���ة الرمادية ،فهي االم���ارات العربية
المتحدة وتونس وبنما وكوريا الجنوبية ومونغوليا وماكاو
وغرينادا وباربادوس.
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ضعفا ما تم تسويقه خالل عام 2016

غزة " :الزراعة" تتوقع تصدير  50ألف طن من المنتجات الزراعية خالل العام الحالي
كتب حامد جاد
توق���ع مدير عام اإلدارة العامة للتس���ويق لدى وزارة الزراعة
في غزة تحس���ين الس���قا أن يصل اجمالي حجم صادرات قطاع
غزة م���ن المنتجات الزراعية خالل الع���ام الحالي لنحو  50ألف
ط���ن ،وذلك بارتفاع يصل الى أكثر من ضعف ما تم تس���ويقه
وتصديره من المنتجات الزراعية للقطاع خالل عام . 2016
وأوضح السقا في حديث لـ "االيام" أن إجمالي صادرات القطاع
م���ن المنتجات الزراعية بلغ خالل الع���ام الماضي  2017نحو 34
الف طن بالمقارنة مع نحو  20الف طن خالل عام  2016مبينًا أن
الزيادة التدريجية في حجم ما تصدره غزة من مختلف اصناف
المنتجات الزراعي���ة يرجع الى اهتم���ام المزارعين المتصاعد
بالتسويق الى الضفة منذ ان س���مح الجانب االسرائيلي بذلك
ف���ي نهاية عام  2015حي���ث بلغ حجم ما قاموا بتس���ويقه الى
الضفة واالسواق الخارجية آنذاك نحو  13الف طن.
وبين الس���قا أن مجمل م���ا تم تصديره وتس���ويقه من تلك
المنتجات الزراعية خالل الش���هر الماضي إلى الضفة والسوق
االس���رائيلية واألس���واق الخارجية بلغ نح���و  5500طن ،وبلغ ما
تم تصديره خالل األس���بوعين األخيرين من الشهر الحالي من

المنتجات الزراعية ذاتها نحو  2500طن.
ونوه إلى أن س���وق الضفة الغربية استحوذت على ما نسبته
نح���و  %65م���ن مجمل م���ا تم تس���ويقه من اصن���اف الخضار
المختلفة والنس���ب المتبقية تم نقلها وتسويقها الى السوق
االسرائيلية والسوق االردنية.
ولفت السقا الى ان المنتجات الزراعية التي تم تسويقها
الى االسواق المذكورة شملت أصنافًا مختلفة من الخضروات
ومن بينه���ا منتجات المحاصي���ل التصديرية من البندورة
الكرزية والفلفل حلو المذاق والتوت االرضي "الفراولة".
ونوه في هذا الس���ياق الى أن ارتفاع سعر الفراولة في سوق
غزة حاليًا يرجع الى اس���تمرار تسويقه الى الضفة ،حيث يعد
هذا المحصول مرتفع التكلفة االنتاجية ،اذ تصل تكلفة زراعة
الدونم الواحد لنحو  11الف ش���يكل ،وبالتالي يفضل المزارعون
تسويقه في الضفة.
وبين أنه تم منذ بدء موس���م التصدير في شهر كانون األول
الماضي تس���ويق نحو  1100طن الى سوق الضفة ونحو  70طنًا
الى السعودية عبر االردن ونحو  13طنًا الى روسيا.
ال���ى ذلك وفي س���ياق ذي صلة بدور الوزارة ف���ي معالجة ما
ترت���ب على ارتفاع اس���عار الدجاج الالحم بعد أن وصل س���عر

الشركات األوروبية تقلل من
أهمية تداعيات بريكست
بروكسل  -أ ف ب :أظهر استطالع نشر ،أمس ،أن معظم الشركات األوروبية ترى
أن العالقات بين االتحاد األوروبي وبريطانيا ستس���تمر دون اضطرابات تذكر بعد
بريكست ،رغم التوترات التي تشهدها المفاوضات.
وجاءت النتيجة المفاجئة في استطالع أجرته شركة "أف تي آي" لالستشارات،
ش���مل " 2500صانع قرار من أعلى المس���تويات" ،وسلط األضواء على مدى المباالة
مسؤولي األعمال بمخاطر انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقال رئيس فريق عمل بريكس���ت في "أف ت���ي آي" ،جون مالوني" :نرى تقلبات
ً
ً
بين الدول والقطاعات (المختلفة) لكن إجماال ،كان هذا ردًا متفائال ومفاجئًا".
وأش���ار االستطالع إلى تفاؤل في أوساط المس���تطلعين ،وسط ثقة لدى معظم
الشركات بأن عالقة بريطانيا المستقبلية باالتحاد األوروبي ستحافظ على مبادئ،
مثل :حرية حركة األفراد وانتهاء س���لطة محكمة االتحاد األوروبي القضائية على
بريطانيا.
وأفاد اإلحصاء بأن أوس���اط الم���ال واألعمال غير مبالية بالتوت���رات الحالية في
ظ���ل الخالف بين االتحاد األوروبي وبريطانيا على ش���روط المرحلة االنتقالية بعد
بريكست ووجود التباس بشأن العالقات المستقبلية.
وقال هان���ز هيك ،من "أف تي آي" :إن "النتائج تش���ير إلى س���وء قراءة للواقع
السياسي".
لكن االنقس���ام األبرز بين المس���تطلعين كان بش���أن مدى قدرة بريطانيا على
الوصول إلى القطاع المالي في االتحاد األوروبي.
وذك���رت "أف تي آي" أن  71بالمئة من الش���ركات البريطانية تعتقد أنه يمكن
الحفاظ على هذه القدرة مقارنة بـ 59بالمئة في ألمانيا و 51بالمئة في فرنسا.

األقصر تستضيف مؤتمرًا اقتصاديًا
عربيًا أوائل آذار المقبل
األقص���ر (مصر)  -د ب أ :تس���تضيف مدينة األقص���ر التاريخية ،بصعيد مصر،
في الفترة من الثاني إلى الرابع من آذار المقبل ،جلس���ات المؤتمر الس���نوي الـ 24
لمنتدى البحوث االقتصادية للشرق األوسط.
ويرأس جلس���ات المؤتمر عب���د اللطيف الحمد ،رئيس مجل���س أمناء المنتدى،
ورئيس الصندوق العربي لإلنماء االفتصادي واالجتماعي ،ووزير المالية الكويتي
األس���بق ،ويش���ارك فيه وزراء ،وخبراء ،وأكاديميون من بلدان المنطقة ،وعدد من
دول العالم.
وق���ال الدكتور إبراهيم البدوي ،مدير المنت���دى :إن الموضوع الرئيس للمؤتمر
هو "األوضاع الجديدة في االقتص���اد العالمي ..التحديات والتوقعات في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ،وأن اختيار الموضوع الرئيس المطروح للمناقشة
بالمنتدى ،جاء ف���ي ضوء اعتبارات موضوعية ترتبط بم���ا يجرى في اقتصاديات
المنطقة والعالم ،من تحوالت ،وحرصًا من المنتدى ،على إلقاء الضوء على الفرص
الماثلة في التغيرات الجارية والمستقبلية.
وأش���ار إلى أن المؤتمر يبح���ث كيفية التعامل مع الصعوب���ات الكامنة ،خاصة
أن منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا ،ش���هدت عدة أزمات اقتصادية في
السنوات السابقة ،كرد فعل ألزمات عالمية.
يذكر أن منتدى البحوث االقتصادية ،قد أنش���ئ في الع���ام  ،1993وهو بمثابة
ش���بكة إقليمي���ة لالقتصاديين البارزي���ن بالمنطقة ،تعمل وف���ق أرفع المعايير
العالمية ،وتتعاون مع طيف واس���ع من المؤسسات والخبرات عبر العالم ،و يحظى
المنتدى بسابقة أعمال حافلة في مجال إجراء البحوث االقتصادية بمجال التنمية
المستدامة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم أنشطة المنتدى ،إنتاج البحوث التي تتناول تحديات التنمية الملحة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتتمثل أهداف المنتدى الرئيسة في
بناء القدرات البحثية الرصينة باإلقليم الجغرافي الذي يغطيه المنتدى.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر
قبل نشر بيانات أميركية
لندن  -رويترز :ارتفعت أس���عار الذهب امس ،مع هب���وط الدوالر عقب موجة صعود
في األسبوع الماضي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم
في الواليات المتحدة في وقت الحق من األس���بوع الستشفاف إشارات على وتيرة رفع
أسعار الفائدة األميركية.
وصع���د الذهب في التعام�ل�ات الفوري���ة  0.6بالمئة إل���ى  1323.63دوالر لألوقية
(األونصة) صباح امس .وفي األس���بوع الماضي نزل المعدن األصفر  1.2بالمئة مس���جال
خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.
وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة  0.8بالمئة إلى  1325.60دوالر لألوقية.
ونزل مؤش���ر الدوالر ،الذي يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست عمالت،
 0.38بالمئ���ة إلى  .90.096وفي األس���بوع الماضي ارتفع المؤش���ر  1.4بالمئة مع فرار
المستثمرين ألصول أكثر أمنا في ظل تهاوي األسواق في األسهم العالمية.
وتصدر بيانات أس���عار المس���تهلكين األميركيين يوم األربعاء وس���تعطي مؤشرا
أوضح عن وتيرة التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة .وكانت مخاوف من زيادة معدل
التضخم أدت لهبوط أسواق األسهم العالمية األسبوع الماضي.
وهبطت أسعار الذهب  2.5بالمئة في األسبوعين السابقين.
وم���ن بين المعادن النفيس���ة األخرى ،ارتفعت الفض���ة  0.8بالمئة إلى  16.48دوالر
لألوقية.
وصعد البالتين  0.6بالمئة إلى  970.10دوالر لألوقية .وكان قد نزل يوم الجمعة إلى
 953دوالرا لألوقية ،وهو األقل منذ العاشر من كانون الثاني.
وزاد البالديوم  1.2بالمئة إلى  985.97دوالر لألوقية .وفي الجلس���ة الس���ابقة المس
المعدن أقل مستوى منذ  25تشرين األول.

ً
الكيلو جرام في سوق غزة الى  17شيكال ،اشار السقا الى انه تم
يوم امس ادخال أول شحنة من قطع الدجاج المجمد ،وذلك من
اصل الكمية التي س���محت الوزارة ذاتها بإدخالها الى القطاع
حتى نهاية الشهر الحالي وتقدر بنحو  700طن.
ولفت الس���قا الى انه حال عدم انخفاض االسعار حتى نهاية
الشهر الحالي سيتم السماح بإدخال كميات أخرى من الدجاج
المجمد وليس القطع منه فقط لتمكين ش���ريحة واس���عة من
المس���تهلكين في قطاع غزة من شراء الدجاج المجمد في ظل
عدم قدرتهم على شراء الدجاج الطازج.
وكانت وزارة الزراعة في غزة س���محت اعتب���ارًا من يوم أمس
وبعد توقف دام قرابة ثالثة أش���هر منذ باس���تيراد أجزاء من
الدجاج المجم���د (الجناح والظهر) وذلك تنفيذا لقرار صدر عن
وزير الزراعة س���فيان سلطان بإدخال الدجاج المجمد إلى سوق
غزة.
ولفت ال���ى أن ارتفاع اس���عار الدجاج يعود للخس���ائر التي
تكبده���ا مربو الدواجن بعد أن وصل س���عر الكيل���و الواحد من
الدجاج إلى س���تة ش���واكل ،ما دف���ع بالعديد م���ن المزارعين
للعزوف عن تربية الدواجن ،االمر الذي ترتب عليه مؤخرًا تراجع
كمية اإلنتاج وانخفاض العرض في سوق المحافظات الجنوبية.

القطاع الخاص السعودي يشكو
تداعيات رسوم العمالة األجنبية
الرياض-األناضول :تقدمت عدد من الغرف التجارية الصناعية
في السعودية ،بشكوى لوزارة العمل السعودية ،نتيجة تطبيق
رس���وم العمالة األجنبي���ة المجمع���ة أو ما يس���مى بـ"الفاتورة
المجمعة" ،مش���يرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم ،ما قد
يؤدي إلفالسهم وخروجهم من السوق.
وقالت غرف���ة تجارة وصناع���ة المنطقة الش���رقية ،في وثيقة
موجهة لوزير العمل عل���ي الغفيص" :ورد إلى الغرفة العديد من
المطالبات من رجال األعمال والشركات من أن تطبيق وزارة العمل
للفاتورة المجمعة ،س���يكون له تأثير س���لبي بالغ ومباش���ر على
القطاع الخاص بش���كل عام ،وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بش���كل خاص" .وم���ن المنتظر أن تضاعف الحكومة الس���عودية،
بحلول  ،2020من الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف
أجنبي ،على أن يتم السداد مطلع كل عام عن ً 12
شهرا السابقة.
وبحس���ب وزارة العمل بالمملكة ،فإنه على الشركات التي تقل
فيها العمالة األجنبية عن نظيرتها السعودية ،سداد  300ريال
(م���ا يعادل نحو  80دوالرا) ش���هريًا ،ع���ن كل موظف أجنبي عن
 ،2018سترتفع إلى  700ريال شهريًا ( 186.7دوالر) في .2020
أما الش���ركات الت���ي يزيد فيها ع���دد العمال���ة األجنبية عن
نظيرتها المحلية ،فهي مطالبة بس���داد  400ريال ( 106.7دوالر)
ً
ش���هريا ،عن كل موظف أجنبي عن  ،2018سترتفع إلى  800ريال
ً
شهريا ( 213.3دوالر) بحلول .2020

ووفق الوثيقة نفس���ها ،فإن "الفاتورة المجمعة س���تؤدي إلى
خسائر فادحة للشركات ،وبالتالي إغالقها وخروجها من السوق،
خاصة في ظل األوضاع االقتصادية التي تمر بها السعودية".
من جهته���ا ،أك���دت الغرفة التجاري���ة الصناعي���ة في أبها
(جنوب) ،أن رس���وم العمال���ة الوافدة على الش���ركات الصغيرة
ُ
والمتوسطة ،التي تشكل  90بالمائة من قطاعات منطقة عسير،
لم تكن في الحسبان في ظل األوضاع االقتصادية الحالية.
وقالت الغرفة في وثيقة ،إن "االس���تمرار في الرسوم سيؤدي
إلى إفالس  40بالمائة من تلك الشركات".
وأظه���رت وثيقة أخرى حصل���ت عليها األناض���ول ،أن رئيس
مجلس الغرف الس���عودية ،تقدم بطلب نيابة عن رجال األعمال
ف���ي المملكة ،لوزي���ر العمل ،يدع���وه فيه للقاء رج���ال األعمال
لمناقشة التحديات التي تواجههم.
وتعتمد الس���عودية وبقي���ة دول الخليج ،بش���كل كبير على
العمالة األجنبية ،إذ بلغ عدد المش���تغلين في المملكة بنهاية
الربع الثالث من  ،2017نحو  13.76مليون ش���خص 10.69 ،ماليين
منهم أجانب ( 77.7بالمائة).
وكثفت الس���عودية من توطين العمال���ة المحلية في العديد
من القطاعات االقتصادية ،واش���ترطت عمال���ة محلية فقط في
قطاعات عدة مث���ل التأمين واالتص���االت والمواصالت ،مع بلوغ
نسب بطالة المواطنين في المملكة  12.8بالمائة.

البتروكيماويات ترفع البورصة السعودية
وسط صعود طفيف للمنطقة
دبي  -رويترز :انتعش���ت معظم أس���واق األس���هم في الشرق
األوس���ط ،امس ،ف���ي تعاف قادته الس���عودية بفضل أس���هم
البتروكيماويات مع استعادة أس���عار األسهم والنفط العالمية
بعض قوتها بعد خسائرها الحادة األسبوع الماضي.
وارتفع المؤش���ر السعودي  1.3بالمئة مع صعود جميع أسهم
البتروكيماوي���ات األربعة عش���ر .وزاد أكبرها ،س���هم الش���ركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) 1.7 ،بالمئة.
تش���ير قوة أس���هم البتروكيماويات المرتفعة الس���عر مثل
"س���ابك" إلى دعم جيد للسوق من مش���تريات المؤسسات قبل
محفزات متوقعة في وقت الحق هذا العام مثل قرار "ام.اس.سي.
آي" في حزيران بش���أن تصنيف السعودية كسوق ناشئة وقرار
مماثل من "فوتسي" في آذار.
وقال بنك االس���تثمار المجموعة المالية "هيرميس" إن كانون
الثاني ش���هد أعل���ى تدفقات صافي���ة لألم���وال األجنبية على
أسهم الشرق األوسط وش���مال افريقيا منذ نيسان  2015بحجم
بلغ مليار دوالر اس���تحوذت السعودية على نصيب األسد منها،
 703ماليين دوالر ،من خالل مبادالت ومس���تثمرين مؤهلين من
المؤسسات األجنبية .ومن بين األسهم القيادية الرابحة األخرى،
صعد مصرف الراجحي  2.2بالمئة.
وقفز سهم االتحاد التجاري للتأمين التعاوني  5.2بالمئة بعد
أن أعلنت عن قف���زة  87بالمئة في صافي رب���ح الربع األخير من
العام الماضي حيث زاد إجمالي أقساط التأمين  35بالمئة .لكن
س���هم سالمة للتأمين التعاوني تراجع  0.9بالمئة بعد انكماش
األرباح الفصلية ستة بالمئة.
وف���ي دبي نزل المؤش���ر  0.2بالمئة حيث تراجع س���هم "دي.
اكس.ب���ي انترتنمنتس" للمتنزهات الترفيهية  0.5بالمئة بعد
أن أعلنت تفاقم صافي خس���ائرها إل���ى  1.12مليار درهم (305

ماليين دوالر) العام الماضي من  485مليون درهم في .2016
لكن س���هم العربية للطيران ،األكثر تداوال ،ارتفع  0.8بالمئة
بع���د تحول الش���ركة إلى الربحية ف���ي الربع الراب���ع محققة 26
مليون درهم من خس���ارة بلغت  33ملي���ون درهم قبل عام .غير
أن "س���يكو" البحرين كان قد توقع ربحا أعلى من ذلك بكثير عند
 68مليون درهم.
وزاد مؤشر أبوظبي  0.6بالمئة مع صعود سهم شركة أبوظبي
الوطنية للطاقة  11.9بالمئة في أنشط تداول له منذ آب الماضي.
ويرتفع الس���هم منذ أعلنت الش���ركة نهاية األس���بوع الماضي
عودتها إلى الربحية في العام الماضي.
وفي قطر انخفض المؤش���ر  0.6بالمئة تحت وطأة سهم بنك
قط���ر الوطني الذي هبط  4.6بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في
توزيعات األرباح.
وهوى س���هم أريد لالتصاالت  5.4بالمئة بعد أن قالت الشركة
إن صافي الربح الس���نوي هبط عش���رة بالمئة مع تأثر اإليرادات
سلبا بانخفاض قيمة العمالت في بعض األسواق لكن أرباح الربع
الرابع زادت  13بالمئة.
رغم ذلك فاق عدد األسهم القطرية الرابحة األسهم الخاسرة
بواقع  29إلى  12مع صعود سهم الخليج للمخازن  3.5بالمئة.
وفيما يلي مس���تويات إغالق مؤشرات أسواق األسهم العربية
اليوم :السعودية ..ارتفع المؤشر  1.3بالمئة إلى  7426نقطة.
دبي ..تراجع المؤش���ر  0.2بالمئة إل���ى  3315نقطة .أبوظبي..
ارتفع المؤش���ر  0.6بالمئة إلى  4610نقاط .قطر ..تراجع المؤشر
 0.6بالمئة إلى  8988نقطة .مصر ..ارتفع المؤشر  0.4بالمئة إلى
 14891نقطة .الكويت ..صعد المؤش���ر واح���دا بالمئة إلى 6707
نقاط .البحرين ..ارتفع المؤش���ر واح���دا بالمئة إلى  1347نقطة.
سلطنة عمان ..زاد المؤشر  0.2بالمئة إلى  5003نقاط.

ماني�لا ّ
توس��ع الحظر على عم��ل الفيليبينيي��ن في الكويت
مانيال -أ ف بّ :
وس���عت الفيليبي���ن امس ،الحظر الذي تفرضه
على عمل مواطنيها في الكويت بع���د توجيه الرئيس رودريغو
دوتيرتي انتقادات حادة لالم���ارة الخليجية على خلفية تقارير
بتعرض عمال فيليبينيين لالستغالل واساءة المعاملة.
وتقول السلطات الفيليبينية ان  252الفا من رعاياها يعملون
في الكويت ،معظمهم في العمالة المنزلية.
ويعمل أكثر من مليوني فيليبيني في منطقة الشرق االوسط
ويضخون ملي���ارات الدوالرات في اقتص���اد بالدهم من األموال
التي يرسلونها ألسرهم سنويا.
واعلن وزي���ر العمل الفيليبيني سيلفس���تر بيللو فرض "حظر
تام" على الوظائف الجديدة في الكويت يش���مل الفيليبينيين
الذي���ن حصلوا عل���ى تصاريح عمل والذين لم يغ���ادروا بعد الى
الكويت.
ولم تستبعد السلطات الغاء التصاريح الممنوحة للفيليبينيين
الذي���ن يعملون حاليا في الكويت او العائدين للعمل في االمارة
بموجب عقود عمل جديدة.
وقال بيللو "مع ورود تقارير عن استغالل ووفيات لفيليبينيين
مغتربين عاملي���ن في الكويت ،تم فرض حظ���ر تام على جميع
العاملين في الخارج" ،مضيفا ان "هذا القرار يدخل مباش���رة حيز
التنفيذ".
وقالت آبيغيل دي فيغا المتحدثة باس���م وزارة العمل ان هذه

الخطوة ستطال آالف العمال.
وكان دوتيرتي منع الش���هر الماضي مواطنيه من السفر الى
الكويت للعمل ،علما ان الحظر اس���تثنى م���ن كانوا حصلوا على
تصريح عمل.
كم���ا وجه دوتيرت���ي الجمع���ة الماضي انتق���ادات حادة الى
الكويت ،مس���تعرضا صورة لجثة فيليبيني���ة ُعثر عليها داخل
ثالجة قال إنها "تعرضت للشواء كخنزير".
وكان دوتيرت���ي تح���دث م���رارا ع���ن تع���رض الفيليبينيين
لالس���تغالل في الش���رق االوس���ط ،وتوعد بفرض حظر على عمل
الفيليبينيي���ن ف���ي المنطقة .واتهم مش���غلين عربا باغتصاب
العام�ل�ات الفيليبينيات في الش���رق االوس���ط ،واجبارهن على
العمل  21ساعة في اليوم واطعامهن الفتات.
وقال دوتيرتي الجمعة في مؤتم���ر صحافي في مدينة دافاو
مسقط رأسه في جنوب البالد "متى ستنتهي هذه المعاملة غير
االنس���انية للعامالت الفيليبينيات؟" ،وتابع مخاطبا الكويتيين
"هل هن���اك خطأ في ثقافتك���م؟ هل هناك خط���أ في منظومة
قيمكم؟".
ورفضت السفارة الكويتية في مانيال التعليق على االتهامات.
وترد منذ زمن تقارير بتعرض الفيليبينيين الى االس���تغالل،
والعمل االضاف���ي ،واالغتصاب والموت في ظ���روف غامضة في
المنطقة.

