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حركة األسهم

سوريا تفرض غرامة على المتالعبين بسوق الذهب

أنقرة تدين أنشطة التنقيب عن الغاز في قبرص

مؤشر سوق األسهم السعودية يغلق مرتفعًا

تنفيذ مشاريع في اليمن بـ 616 70 في المئة من المغاربة يتعاملون مع المصارف
مليون دوالر

فر�صت دم�ص��ق غر�مة مالية ت�ص��ل �إىل مليوين 
لرية �صورية على �ملتالعبني ب�صوق �لذهب، وقد 
ترتفع �إىل 5 ماليني لرية يف حال كانت �لكمية 

كبرية، بالإ�صافة �إىل م�صادرة �لب�صاعة.
و�رصح غ�صان جزماتي، رئي�س جمعية �ل�صاغة 
يف دم�ص��ق، ل�صحيف��ة "�لوط��ن" �ملحلي��ة، �أن 
�لغر�م��ة فر�ص��ت بع��د �أنب��اء ع��ن قي��ام ع��دد 
م��ن �ل�صاغ��ة بابت��كار طريق��ة جدي��دة للغ���س 
و�لتالع��ب للتهرب من دفع �ل�رصيبة �مل�صتحقة 
عل��ى �لدمغة يف �جلمعية، وذل��ك ب�صكل رئي�صي 
يف �لأق��ر�ط لأنها من قطعت��ني فيقوم �ل�صائغ 
بدمغه��ا يف �جلمعي��ة ولك��ن عن��د بيعه��ا يبيع 

قطع��ة مدموغة و�لأخ��رى م��ن دون دمغة وقد 
تك��ون م��ن عي��ار �أق��ل وبالنتيج��ة يب��اع كيلو 

�لقرط �ملدموغ على �أنه 2 كيلو ذهب مدموغ.
وطال��ب جزماتي، �ملو�طنني بالتاأكد عند �رص�ء 
�لأق��ر�ط م��ن �أن �لقطعت��ني مدموغت��ان بدمغة 

جمعية �ل�صاغة.
وخوفا من تهري��ب �لذهب �ل�صوري �إىل بريوت، 
يف ظل �زدياد �لطلب عليه يف �ل�صوق �للبنانية، 
�صكل��ت جلن��ة  " �إن �جلمعي��ة  ق��ال جزمات��ي: 
للك�صف على �ملتقدمني لالنت�صاب �إليها و�لتاأكد 
من مكان �ملحل �لذي ميلك��ه وبقية �لثبوتيات 
�ملطلوب��ة، ملنع �أي كان م��ن ��صتغالل �نت�صابه 
جلمعي��ة �ل�صاغ��ة و��صتغ��الل ذل��ك بالتهري��ب 

�ل�رصيبي".

�أد�ن رئي���س �ل��وزر�ء �لرتك��ي ب��ن عل��ي يلديرمي 
�أن�صط��ة �لتنقي��ب عن �لغاز يف �ملي��اه �لقرب�صية 
يف �لبح��ر �ملتو�ص��ط وو�صفه��ا باأنه��ا "خطرة"، 
خالل زيارة قام بها �ىل �لق�صم �ل�صمايل للجزيرة 

�لذي �حتلته �نقرة قبل 43 عاما.
نيقو�صي��ا  يف  خط��اب  خ��الل  يلدي��رمي  وق��ال 
مبنا�صبة �لذكرى �ل43 لغزو �لق�صم �ل�صمايل من 
�جلزي��رة �ن "تركيا َتعّد �ن حق��ول �لنفط و�لغاز 

يف �رصقي �ملتو�صط فر�صة للتعاون".
ونقلت وكالة �أنباء �لنا�صول عن رئي�س �لوزر�ء 
قوله �ن "�ملبادر�ت �لحادية للجانب �لقرب�صي 
�ليون��اين يف غ��ري حمله��ا وخط��رة وتف�صي �ىل 
طريق م�صدود". تاأتي هذه �لت�رصيحات �حلازمة 
بعد �قل من ��صبوعني على ف�صل �ملفاو�صات يف 
�صوي���رص� لتوحيد �جلزيرة �ملق�صم��ة منذ 1974 
�لآخ��ر م�صوؤولي��ة  ويتب��ادل �جلانب��ان حتمي��ل 
ف�صله��ا. و�كت�ص��ف �حتياطي م��ن �لغ��از يقدر ب� 
127،4 ملي��ار م��رت مكع��ب يف 2011 قبال��ة 

�صو�حل قرب�س يف حقل �فروديتي. لكن ��صتثمار 
�حلقل مل يبد�أ بعد.

وتاأمل قرب�س يف �لعثور على كميات �قت�صادية 
متكنه��ا من بن��اء م�صنع ت�صيي��ل وت�صدير �لغاز 

�ىل �أوروبا و�آ�صيا بحلول 2022.
�أب��رز نق��اط  �لغ��از يف �جلزي��رة م��ن  وث��رو�ت 
�خل��الف ب��ني �لقبار�ص��ة �ليوناني��ني و�لتر�ك 
وح��ذرت �أنقرة �ل�رصكات �لعاملية من �ل�صتثمار 
يف حقول �لغاز من دون �لتو�صل �ىل �تفاق بني 
�لطرف��ني. وقرب���س �لتي يقطنها ملي��ون ن�صمة، 
مق�صم��ة من��ذ �ن �جت��اح �جلي���س �لرتك��ي ع��ام 
1974 �صطره��ا �ل�صمايل، رد�ً على �نقالب كان 

يهدف �ىل �إحلاق قرب�س باليونان.
وم��ّذ�ك، ل متار���س �جلمهوري��ة �لقرب�صية �لتي 
�ن�صم��ت ع��ام 2004 �ىل �لحت��اد �لوروب��ي، 
�صلطتها �ص��وى على �ل�صطر �جلنوبي حيث يعي�س 
�ل�صم��ايل  �لثل��ث  ويف  �ليوناني��ون.  �لقبار�ص��ة 
�ملحت��ّل، �أعلن �لقبار�صة �لت��ر�ك ب�صكل �أحادي 
�إقام��ة "جمهورية �صمال قرب���س �لرتكية" �لتي 

ل تعرتف بها �صوى �نقرة.

�أغلق موؤ���رص �لأ�صهم �ل�صعودي��ة �لرئي�صة مرتفعًا 
2.47 نقط��ة ليقف��ل عند م�صت��وى 7263.60 
نقط��ة، وبتد�ولت بلغ��ت قيمتها �أك��ر من 2.2 

بليون ريال.
وبلغ عدد �لأ�صهم �ملتد�ولة �أكر من 102 مليون 
�صه��م تقا�صمتها �أكر من 71 �ألف �صفقة �صجلت 
فيه��ا �أ�صه��م 94 �رصكة �رتفاع��ًا يف قيمتها، يف 

ح��ني �أغلق��ت �أ�صه��م 75 �رصك��ة عل��ى تر�ج��ع.
و»م��الذ  »�إك�ص��رت�«  ���رصكات  �أ�صه��م  وكان��ت 
للتنمي��ة«  و»�ل�رصقي��ة  و»�أ�صي��ج«  للتاأم��ني« 
و»�لإمن��اء« �لأك��ر �رتفاعًا، �أم��ا �أ�صهم �رصكات 
»�أ�ص��الك« و»ولء« و»�أ�صمن��ت �ليمامة« و»تبوك 
�لأك��ر  فكان��ت  �لعربي��ة«،  و»بوب��ا  �لزر�عي��ة« 

ن�ص��ب  تر�وح��ت  �إذ  �لتعام��الت،  يف  �نخفا�ص��ًا 
�لرتف��اع و�لنخفا�س ما ب��ني 9.97 يف �ملئة 

و1.93 يف �ملئة.
وكانت �أ�صهم �رصكات »�لإمناء« و»د�ر �لأركان« 
و»�جلزيرة« و»كي��ان �ل�صعودي��ة« و»�لر�جحي« 
�أ�صه��م  ه��ي �لأك��ر ن�صاط��ًا بالكمي��ة، وكان��ت 
و»�لر�جح��ي«  و»�صاب��ك«  »�لإمن��اء«  ���رصكات 
و»بات��ك« و»�لأبح��اث و�لت�صوي��ق« ه��ي �لأك��ر 

ن�صاطًا يف �لقيمة.
�ملو�زي��ة  �ل�صعودي��ة  �لأ�صه��م  موؤ���رص  و�أغل��ق 
»من��و« �لي��وم منخف�ص��ًا 39.60 نقط��ة ليقف��ل 
وبت��د�ولت  نقط��ة،   3606.35 م�صت��وى  عن��د 
بلغ��ت قيمتها �أكر من 3.4 ملي��ون ريال، وبلغ 
ع��دد �لأ�صه��م �ملتد�ول��ة �أكر م��ن 89 �ألف �صهم 

تقا�صمتها 191 �صفقة.

�مل�رصفي��ة  �حل�صاب��ات  ع��دد  �رتف��ع 
�ل�صخ�صي��ة بن�صبة 4 يف �ملئة يف �ملغرب، 
ليحتل بذلك �ملرك��ز �لأول يف �صمال �أفريقيا 
�ل�صمولي��ة  مع��دل  جله��ة  �ملتو�ص��ط  وجن��وب 

�مل�رصفية.
ع��دد  ب��اأن  �ملغرب��ي،  �ملرك��زي  �مل���رصف  و�أف��اد 
ثل  �حل�صاب��ات �ل�صخ�صي��ة »�زد�د �إىل 24 مليونًا، ما ميمُ

69 يف �ملئة من عدد �ل�صكان �لإجمايل.
وو�ص��ل ع��دد �ل�صبابي��ك �لإلكرتوني��ة �إىل 6821 وز�د عدد 

�لفروع �مل�رصفية �إىل 6300 يف �لد�خل«.
ذك��ر �أن ل��دى �مل�ص��ارف �ملغربي��ة نح��و 1400 ف��رع خ��ارج  يمُ
�ملغ��رب خ�صو�ص��ًا يف دول �لحتاد �لأوروبي، حي��ث ترتكز جالية 
قّدر تعد�دها ب�5 ماليني �صخ�س. ومتلك �مل�صارف �أي�صًا 44  كب��رية يمُ

فرعًا م�رصفيًا يف معظم دول �أفريقيا جنوب �ل�صحر�ء.
��درت �أرباح �مل�صارف �ملغربي��ة ب�12.2 بليون درهم )نحو 1.3 بليون  وقمُ
دولر( �لع��ام �ملا�صي، مرتفعة من 11.5 بليون درهم عام 2015، و10.9 
بلي��ون درهم يف 2014. وبلغ �لناجت �مل�رصيف �خلام نحو 64 بليون درهم يف 

2016، يف ح��ني �صّج��ل 61 بليون��ًا يف �لع��ام �ل��ذي �صبق��ه.
و�أك��د تقرير �صادر عن »جلن��ة �لرقابة �مل�رصفية« �لتابعة ل��� »�مل�رصف �ملركزي«، 
�أن جمم��وع ن�ص��اط ت�صع��ة م�صارف جتارية كب��رية بلغ 1.43 تريلي��ون درهم نهاية 

�لع��ام �ملا�ص��ي، مرتفعًا م��ن 1.35 تريليون يف �لع��ام �لذي �صبق��ه. وبلغت مديونية 
�لأ���رص 309 بالي��ني درهم بزيادة ن�صبة 4.3 يف �ملئ��ة، ومتثل نحو 30 يف �ملئة من 

�لناجت �لإجمايل.
وعّد �أن »هذه �لن�صبة مرتفعة �إذ� قي�صت بالدول �ل�صاعدة و�لأ�صو�ق �لنا�صئة، لكنها �أقّل 
م��ن �ملعدلت �مل�صجلة يف �لدول �ملتقدمة و�ل�صناعية مثل دول �لحتاد �لأوروبي، �إذ 

تتجاوز ديون �لأ�رصة ن�صبة 100 يف �ملئة من �لناجت �لإجمايل«.
وتطغ��ى قرو���س �لإ�صكان و�لعق��ار�ت على �لدي��ون �لأمُ�رصية بن�صب��ة 64 يف �ملئة، �إذ 
درت قرو�س �ل�صتهالك بنحو 110 باليني  و�صل��ت قيمتها �إىل 199 بليون درهم. وقمُ
درهم، وتلك �مل�صتحقة على �لقت�صاد �ملغربي ب�962 بليون درهم نهاية �أيار )مايو( 

بزيادة 57 بليون درهم يف �صنة.
و�أظه��رت �إح�ص��اء�ت »�ملركزي« حي��ازة �مل�صارف �لتجارية عل��ى موجود�ت نقدية، 
ق��در ب�1.2 تريليون درهم )نحو 124 بليون دولر(، منها 854 بليون درهم ود�ئع  تمُ
�صخ�صي��ة. وت�صل �لحتياط��ات �لذ�تية للم�صارف �ملودع��ة يف »�ملركزي« �إىل 109 

باليني درهم، ما ميثل نحو 9 يف �ملئة من �لتز�مات �مل�صارف.
و�أ�ص��ار بي��ان �ص��ادر عن »�مل���رصف �ملرك��زي«، �إىل �أن �ل�صيولة �لنقدي��ة يف �ملغرب 
»تغطي �لأخطار �ملحتملة، �إذ تعمل �مل�صارف بنظام »بازل 3« و�لحرت�ز�ت �ملر�فقة 
ل��ه، لفت��ًا �لنتباه �إىل �أنها »حققت عائد�ت عل��ى ن�صاطاتها وخدماتها �ملالية قدرت 

ب�45 بليون درهم، بزيادة نقطتني �أ�صا�س«.
��در حج��م �أخطار �لنك�صاف �ملايل بنحو 81 بلي��ون درهم بزيادة 3 يف �ملئة، بعد  وقمُ
تنامي حالت �لتع��ّر �ملايل لدى �ملتعاملني و�رتفاع �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها 
و�نهي��ار �رصكات كب��رية، على غر�ر »�صام��ري« �لنفطية �لتي كّب��دت �لنظام �مل�رصيف 

�ملغربي نحو بليون دولر بعد �إعالن �إفال�صها قبل ثالث �صنو�ت.

�أعل��ن »مرك��ز �ملل��ك �صلم��ان لالإغاث��ة و�لأعم��ال �لإن�صاني��ة«، �أن كلف��ة 
م�صاريع��ه �ملنّف��ذة يف �ليم��ن من��ذ �أن د�ّصن��ه خادم �حلرم��ني �ل�رصيفني 
�ملل��ك �صلمان بن عبد�لعزيز يف �أيار )ماي��و( 2015 وحتى �لآن، »بلغت 
615.839 ملي��ون دولر«. و�أو�صح يف تقرير، �أن عدد م�صاريع �ملركز 
»و�صل �إىل 139 لكل �ملحافظات �ليمنية، يف جمالت �صملت �مل�صاعد�ت 
�لإغاثي��ة و�لإن�صانية و�لإيو�ئية وبر�مج �لإ�صح��اح �لبيئي ودعم بر�مج 
�لزر�عة و�ملياه بطرق �حرت�فية، بالتعاون مع 84 �رصيكًا دوليًا وحمليًا، 
م��ع �لرتكيز عل��ى م�صاريع �لطفل و�مل��ر�أة ودعم �لالجئ��ني �ليمنيني يف 
جيبوتي و�ل�صومال مببلغ 615.839 مليون دولر«. و�أفاد �لتقرير باأن 
عدد م�صاريع بر�مج �لأمن �لغذ�ئي و�لإيو�ئي و�إد�رة �ملخّيمات وتن�صيقها 
»بل��غ 48 بقيم��ة 241.433 ملي��ون دولر، ��صتف��اد منه��ا 21 ملي��ون 
�صخ���س، يف حني بلغ ع��دد �ل�رصكاء 26 ». و�أ�ص��ار �إىل �أن »18 م�رصوعًا 
يف قطاع��ات �لتعليم و�حلماية وبر�م��ج �لتعايف �ملبّكر بقيمة 78.846 
ملي��ون دولر، ��صتف��اد منها �أكر من 3.915 ملي��ون �صخ�س من خالل 
13 �رصيكًا«. �أما يف جمال �ل�صحة و�لتغذية و�ملياه و�لإ�صحاح �لبيئي، 
فق��ّدم �ملركز 63 م�رصوعًا »بكلفة 239 مليون دولر، ��صتفاد منها �أكر 

من 72.311 مليون فرد.

كلفة مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة 200 بليون دوالر في خمس سنوات

توقع��ت موؤ�ص�ص��ة »مي��د« �رتفاع ع��دد م�صاري��ع �لطاقة 
�ملتج��ددة يف �ملنطق��ة �لعربية خ��الل �ل�صنو�ت �خلم�س 
�ملقبل��ة، �إذ ت�صع��ى حكوم��ات �ملنطق��ة �إىل تلبية �لطلب 
�ل�رصي��ع و�ملتز�يد عل��ى �لطاقة من خ��الل تنفيذ بر�مج 
طموحة. ويتطلب ذل��ك ��صتثمار�ت تتجاوز 200 بليون 
دولر، �إ�صاف��ة �إىل تو�صي��ع �ل�صبكات �لقائمة وحت�صينها 

بهدف ت�صهيل ��صتيعاب �لقدرة �لإ�صافية.
و�أ�ص��ارت �ملوؤ�ص�ص��ة يف تقري��ر يحم��ل عن��و�ن »�لطاقة 
�ملتج��ددة يف منطق��ة �ل���رصق �لأو�صط و�صم��ال �أفريقيا 
2017«، �إىل �أن »منطقة �ل�رصق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا 
ب��د�أت تطبي��ق برنام��ج غ��ري م�صب��وق لتطوي��ر �لطاق��ة 
�ملتج��ددة، �إذ يوج��د حالي��ًا �أكر م��ن 67 غيغاو�ط من 

م�صاريع �لطاقة �لنظيفة يف مر�حل تنفيذ خمتلفة تر�وح 
م��ا بني �لت�صمي��م و�لدر��ص��ة«. ونظ��ر�ً �إىل �لحتياطات 
�لهيدروكربوني��ة �ملتو�ف��رة يف �ملنطق��ة، ف��اإن �ل�رصق 
�لأو�ص��ط تاأخ��ر يف �عتم��اد �لطاق��ة �ملتج��ددة، ولك��ن 
ه��ذ� �لو�ق��ع بد�أ يتغ��ري جذريًا منذ 5 �صن��و�ت. ويف عام 
لف��ت �إمارة �أبوظبي تنفيذ �أول حمطة للطاقة  2013، كمُ
�ل�صم�صي��ة يف �ملنطقة، وهي حمط��ة »�صم�س 1« للطاقة 
�ل�صم�صي��ة �ملرك��زة �لتي تبل��غ قدرته��ا �لإنتاجية 100 
ميغ��او�ط. ومنذ ذلك �حل��ني، �أدى �لنخفا�س �لكبري يف 
كلفة �لطاقة �ل�صم�صي��ة �لكهر�صوئية �إىل �إطالق �ملر�فق 
�لإقليمي��ة بع���س �أك��رب م�صاري��ع �لطاق��ة �ل�صم�صية يف 
عمت بتعريفات منخف�صة قيا�صية. ويف  �لع��امل، و�لتي دمُ
�لدول �ل���12 �لتي �صمله��ا �لتقرير، بلغ �إجم��ايل �لقدرة 
�لفعلية ملر�فق تولي��د �لطاقة 271761 ميغاو�ط عام 

2015، �أكر من 7 يف �ملئة منها من �لطاقة �ملتجددة. 
ولك��ن �لأغلبي��ة �لعظمى من هذه �لق��درة �لإنتاجية هي 
طاق��ة كهرمائي��ة، �إذ �أطل��ق �ملغ��رب وح��ده يف �صم��ال 
�أفريقيا، و�أبوظب��ي ودبي يف �لإمار�ت، م�صاريع �لطاقة 
�ل�صم�صية �لتي تفوق قدر�تها �لإنتاجية 100 ميغاو�ط. 
توق��ع �أن يتغ��ري ذلك يف �ص��كل ملح��وظ يف �ل�صنو�ت  ويمُ
�ملقبلة، م��ع �لتعريفات �لقيا�صي��ة �ملنخف�صة مل�صاريع 
�لطاق��ة �ملتج��ددة عل��ى نط��اق �ملر�ف��ق يف �ملنطق��ة، 
ب��ّدل ت�ص��ور�ت �حلكومات و�ملر�فق حي��ال �لطاقة  ما يمُ
�ملتج��ددة. ويف ح��ني كان��ت �لطاق��ة �ملتج��ددة غائبة 
تقريبًا قبل 10 �صنو�ت، بات لدى �لدول �ل�12 �ملذكورة 
ن��وع من �أنو�ع �لطاق��ة �ملتجددة �مل�صتهدف��ة. و�أ�صاف 
�لتقرير: »يف حني �أن �لظ��روف �ملو�تية لتطبيق �لطاقة 
�ملتج��ددة يف منطق��ة �ل���رصق �لأو�صط و�صم��ال �أفريقيا 

معروفة من��ذ مدة طويلة، فاإن ت�صجي��ع �حلكومات على 
تعزي��ز �أم��ن �لطاق��ة م��ن خ��الل تنوي��ع �لوق��ود لتوليد 
ان على  �لطاق��ة و�نخفا�س كلفة �لتكنولوجي��ات، يح�صّ
�عتم��اد بر�م��ج �لطاقة �لنظيفة �لرئي�صي��ة«. وتابع »من 
�لعو�م��ل �لرئي�صي��ة ور�ء �حل�س على تنوي��ع �لطاقة يف 
�ملنطق��ة، �لرتفاع �حل��اد يف �لطلب عل��ى �لغاز بف�صل 
كفاءته �ملتز�يدة ومعدل �لنبعاثات �ملنخف�س مقارنة 
باأنو�ع �لوقود �لأحفوري �لأخرى، �إذ �أ�صبح �لغاز �لوقود 
�ملف�ص��ل لتوليد �لطاقة يف �ملنطق��ة على مدى �لعقدين 
با�صتثن��اء  �خللي��ج،  دول  »كل  �أن  و�أك��د  �ملا�صي��ني«. 
قط��ر، تو�جه �صوقًا حمدودة للغ��از، ل�صيما مع �لطلبات 
�ملتناف�صة م��ن قطاعات �لنفط و�ل�صناعة و�ملر�فق. �أما 
خ��ارج دول �خللي��ج، فقد عان��ى �لأردن ب�صب��ب �رتفاع 
فات��ورة ��صتري�د �لطاق��ة يف �ل�صن��و�ت �ملا�صية، و�أمُجرب 

على زيادة ��صتخ��د�م �لنفط ب�صبب تر�جع �إمد�د�ت �لغاز 
�لطبيع��ي م��ن م���رص«. و�أ�ص��اف: »يف �صم��ال �أفريقيا، 
حتولت م�رص �إىل م�صتورد للغاز �لطبيعي �مل�صال، بينما 
يعت��زم �ملغرب �إطالق م�رصوع طموح لتوليد �لطاقة من 
�لغ��از قيمت��ه 4.6 بلي��ون دولر لتعزيز �إم��د�د�ت �لغاز 
وق��در�ت �لتولي��د«. ويف وق��ت يجري ��صتك�ص��اف بد�ئل 
جدي��دة مث��ل �لطاقة �لنووي��ة و�لفح��م وتنفيذ جمموعة 
م��ن �مل�صاريع يف �ملنطقة، ف��اإن �لطاقة �ملتجددة تربز 
�رصيع��ًا كبديل مف�ص��ل للمحطات �لتقليدي��ة �لتي تعمل 
بالنف��ط و�لغاز. ولف��ت �لتقرير �لنتب��اه �إىل �أن »�حلافز 
�لرئي�ص��ي ور�ء �حل���س على ��صتخ��د�م �لطاقة �ملتجددة 
ه��و �لقت�صاد، �إذ �إن �لطاق��ة �ملتجددة ل حتقق �لتكافوؤ 
فق��ط مع توليد �لطاق��ة من �لوقود �لأحف��وري �حلر�ري 
�لتقليدي يف �ل�رصق �لأو�صط، ولكن �لأرباح �لقت�صادية 

عام 2016 كانت �أدنى من تلك �لتي حّققتها �ملحطات 
و�أدى  �لأحف��وري«.  بالوق��ود  تعم��ل  �لت��ي  �لتقليدي��ة 
�لنخفا���س يف �أ�صعار �لنفط �إىل زيادة م�صاركة �لقطاع 
�خلا���س يف �أ�ص��و�ق �ملر�فق يف �ملنطق��ة، وهذ� �لتوجه 
نتجني  نتج��ني �مل�صتقلني للطاق��ة، و�ملمُ نحو من��اذج �ملمُ
�مل�صتقل��ني للمياه و�لطاقة، مّك��ن بع�س �أكرب �ملطورين 
�لدولي��ني من تقدمي عرو�س تناف�صية ت�صمل بع�س �أدنى 

�لأ�صعار يف �لعامل لتنفيذ م�صاريع �لطاقة �ملتجددة.
وعل��ى �لرغم من �أن م�صاري��ع منتجي �لطاقة �مل�صتقلني 
�لت��ي ت�صتقطب مناق�صات تناف�صية �صت�صتمر يف ت�صجيع 
�إن�ص��اء �أ�صخ��م �مل�صاري��ع يف جم��ال �لطاق��ة �ملتجددة 
يف �ملنطق��ة، يو��ص��ل بع���س �حلكومات �لأق��ّل ثر�ًء يف 
�ملنطق��ة �عتم��اد �أط��ر و�صيا�صات بديلة لإط��الق بر�مج 

�لطاقة �ملتجددة على نطاق �أ�صغر.

تباين بشأن النمو االقتصادي بين فريق ترامب وخبراء أميركيين

مل تنج��ح بع���س �لو�قعي��ة �مل�صتج��دة، �لت��ي �ت�ص��م به��ا �أخ��ري�ً �لفري��ق 
�لقت�ص��ادي للرئي���س �لأمريكي دونال��د تر�مب، يف �إقن��اع �أغلبية �خلرب�ء 
و�لقت�صادي��ني �لأمريكي��ني باأن خط��ة تر�مب قادرة على دف��ع �لنمو �إىل 

معدل ٣ يف �ملئة �صنويًا.
وكان تر�م��ب وع��د �أثناء حملت��ه �لنتخابية، بدفع �لنم��و �إىل معدل ٤ يف 

�ملئة �صنويًا، �لن�صبة �لتي مل ت�صهدها �لبالد منذ �صتينات �لقرن �ملا�صي.
وترتب��ط �أهمية تقدمي ن�صب��ة و�قعية للنمو بالط��روح �لقت�صادية �لأخرى 
لرت�م��ب، فاعتب��ار �أن �لنم��و �صي�صج��ل ٣ يف �ملئ��ة �صنوي��ًا ي�صم��ح للفريق 
�لرئا�ص��ي بتنفيذ �قتطاعات �رصيبي��ة و��صعة، من دون �لتز�م خف�صات يف 

�لإنفاق، ومن دون �أن يوؤدي ذلك �إىل �رتفاع يف �لعجز �ل�صنوي للمو�زنة.
ويف �لوق��ت ذ�ته، تفر���س معدلت منو �أدن��ى �رص�ئب �أعل��ى و�إنفاقًا �أقل، 
�صم��ن �صيا�صة �ل�صعي �إىل تقلي�س �لعج��ز، ورمبا حتقيق فائ�س، وهو وعد 

�آخر من وعود تر�مب �لقت�صادية.
ووفق��ًا حل�صاب��ات تر�م��ب، �ملبنية عل��ى �عتب��ار �أن �لقت�ص��اد �لأمريكي 
�صيحق��ق معدلت منو ن�صبتها ٣ يف �ملئة �صنوي��ًا، �صيتقل�س عجز �ملو�زنة 
�لفيدير�لية من ٦٠٣ باليني دولر �صنويًا ب�صكل تدريجي، حتى ينقلب �إىل 
فائ���س مقد�ره ١٦ بلي��ون دولر بحلول ع��ام ٢٠٢٧. ووفق��ًا للح�صابات 
ذ�ته��ا، يتوق��ع فريق تر�مب �أن يتو�صع حجم �لقت�ص��اد �لأمريكي من نحو 

٢٠ تريليون دولر حاليًا، �إىل ٣٠ تريليونًا عام ٢٠٢٧.
ولك��ن مكتب مو�زن��ة �لكونغر���س، وهو هيئ��ة م�صتقلة ير�أ�صه��ا �قت�صادي 
مع��روف بتاأيي��ده �لط��روح �لقت�صادي��ة �لت��ي يتبناه��ا ح��زب تر�م��ب 
�جلمه��وري، ن�صف �لتوقعات �لرئا�صية عن بك��رة �أبيها، وعّد �أن منو �لناجت 

�ملحلي �ل�صن��وي �صيحافظ على ن�صبته �حلالي��ة �لبالغة 1.8 يف 
�ملئ��ة �صنويًا. ويعني ذلك، وفقًا حل�صابات �ملكتب �ملذكور، �أن 

من �ملتوقع تقل�س �لعجز �ل�صنوي للمو�زنة من ٦٠٣ باليني 
دولر �صنوي��ًا �إىل ٧٢ بليونًا، �أي �أن �خلزينة �صرت�كم عجز�ً 

قيمته ٧٢٠ بليون دولر خالل 10 �صنو�ت، من دون �أن 
تنجح يف حتقيق تو�زن �أو فائ�س، وفقًا لوعود تر�مب.
وينعك���س خف�س ن�صبة �لنم��و �ملتوقعة على و�رد�ت 

تريلي��ون   3.4 فتنخف���س  �لفيدير�لي��ة،  �خلزين��ة 
دولر خالل �لعقد �ملقبل، عن �لو�رد�ت �ملتوقعة 

وف��ق مو�زن��ة فري��ق تر�م��ب، �ل��ذي توق��ع �أن 
حتقق �حلكومة �لفيدير�لية عائد�ت �رصيبية 

قيمتها 6.9 تريليون دولر.
وو��صح �أن خف���س ن�صبة �لنمو �ملتوقعة 

يعن��ي �أن مكت��ب �ملو�زن��ة يتوق��ع �أن 
يبلغ حجم �لن��اجت �ملحلي �لأمريكي 

نح��و ٢٨ تريلي��ون دولر بحل��ول 
 ٣ بنح��و  �أق��ل  �أي   ،٢٠٢٧ ع��ام 

تريليون��ات دولر عن توقعات 
�لفريق �لرئا�صي.

ومل تعج��ب توقعات مكتب 
�ملو�زن��ة �لبيت �لأبي�س، 

�لرئي�س  خرب�ء  فانربى 
لل��رّد  �لقت�صادي��ون 

عل��ى �ل��رّد، وقالو� 
كان  �ملكت��ب  �إن 

�إقب��اًل  توق��ع 
عل��ى  كب��ري�ً 

�نخ��ر�ط �لأمريكي��ني يف »قانون �لرعاي��ة �ل�صحية« �ملعروف ب��� »�أوباما 
ك��ري«، �إل �أن تل��ك �لتوقع��ات خاب��ت. وقدم خ��رب�ء �لرئي�س خط��اأ توقعات 

�ملكتب للدللة على �أن توقعاته ل ت�صيب د�ئمًا.
ولكن بعي��د�ً عن �ل�صجال بني �لبيت �لأبي�س ومكت��ب �ملو�زنة، ويف �صياق 
م�صاب��ه، عقد »معهد بيرت�صون« للبحوث �لقت�صادية ندوة �صارك فيها عدد 
م��ن �خلرب�ء و�ملعنيني، حيث �صجل �صبه �إجماع على �أن �لقت�صاد �لعاملي 

�جتاز �لأزمة �لعاملية �لتي ن�صبت عام ٢٠٠٨، و�أنه ما�س يف �لنمو.
وتوقع �خلرب�ء منو�ً ملحوظًا يف �لهند يتجاوز 7.5 يف �ملئة �لعام �ملقبل، 

ويف منطق��ة �لحت��اد �لأوروب��ي مبع��دل 1.8 يف �ملئ��ة.
ولك��ن �خلرب�ء �أنف�صهم توقع��و� �أن تعاين �ل�صني بع�س �لهتز�ز �لذي يوؤدي 
�إىل تر�ج��ع �لنمو �إىل 6.2 يف �ملئة �لع��ام �ملقبل، وهو توقع قد ل ي�صيب، 
خ�صو�صًا يف �صوء حتقيق بكني ن�صب منو تقارب ٧ يف �ملئة خالل �لعام، 

ما يتو�فق مع �لأهد�ف �لتي �صبق �أن حددتها �حلكومة �ل�صينية.
ويف �لولي��ات �ملتحدة، مل يتوقع �خلرب�ء منو�ً ي�صل �إىل ٣ يف �ملئة �صنويًا 
كم��ا يزع��م فريق تر�م��ب �لقت�ص��ادي، بل توقع��و� �أن ي�ص��ل �إىل 2.2 يف 
�ملئ��ة �لعام �ملقب��ل، وهي ن�صبة �أعل��ى قلياًل من �ملعدل �ل�صن��وي للعقدين 

�ملا�صيني، و�أعلى ب�صكل طفيف مقارنة بتوقعات مكتب �ملو�زنة.
وم��ع �لأخ��ذ يف �لعتبار ن�صب��ة �لنمو �لت��ي قدمها »معه��د بيرت�صون« عن 
�لقت�صاد �لأمريكي و�صائر �لتوقعات �لقت�صادية للعقد �ملقبل، ي�صبح من 
�ملتع��ذر �أن حتقق �ملو�زن��ة �لفيدر�لية عائد�ت �رصيبي��ة �أو فائ�صًا �صنويًا 
كال��ذي يتم�ص��ك به فري��ق تر�مب، ما ي�صي ب��اأن در��صات �لفري��ق �لرئا�صي 
تتاأث��ر �أك��ر بالو�قع �ل�صيا�صي و�لوعود �لنتخابي��ة �لتي قدمها تر�مب �إىل 

موؤيديه، منها بالوقائع �لقت�صادية �أو �إجماع �خلرب�ء.
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