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حركة األسهم
سوق المشاريع الخليجية تتراجع 

في النصف األول من السنة

نمو االستهالك الصيني من الغاز 
الطبيعي 10 في المئة سنويًا

ميناء الملك عبدالله يرفع طاقته  مصر ترفع كفاءة اإلنتاجية لخفض الكلفة
من الحاويات 14 في المئة

�شه��دت �شوق امل�شاري��ع يف دول جمل�س التعاون 
اخلليج��ي تراجع��ًا يف الأداء خالل الن�شف الأول 
م��ن ال�شنة، ولكن توق��ع تقرير ا�شدرت��ه موؤ�ش�شة 
يف  اأداوؤه��ا  يتح�ّش��ن  اأن  بروجيكت���س«،  »مي��د 
الن�ش��ف الثاين مع ا�شتم��رار اقت�شادات املنطقة 
يف التكي��ف مع انخفا���س اأ�شعار النف��ط. ووفقًا 
لأحدث بيانات املوؤ�ش�شة العاملية، مت منح عقود 
بقيمة 56 بلي��ون دولر يف الأ�شهر ال�شتة الأوىل 
من العام احلايل، علم��ًا اأّن �شفقات ب�69 بليون 
دولر اأبرمت خالل الفرتة ذاتها من عام 2016، 
ا ن�شبته 19 يف املئة  اأي �شجلت املنطقة انخفا�شً
يف ه��ذا املج��ال. وبا�شتثن��اء اململك��ة العربي��ة 
ال�شعودي��ة، �شه��دت دول املنطقة كله��ا تدنيًا يف 
قيمة العق��ود امُلربمة من �شنة لأخرى، حيث بلغ 
ه��ذا النخفا���س اأدن��ى امل�شتوي��ات يف الكويت 
)46 يف املئة( والبحرين )84 يف املئة(. وحتى 
دبي �شه��دت انخفا�شًا ب�شيطًا بني الفرتتني على 
رغم اأنها كانت حتى الآن الأكرث قوة ون�شاطًا يف 
�ش��وق م�شاري��ع دول جمل�س التع��اون اخلليجي. 
ومع ذلك، فاإن توقعات الن�شف الثاين من ال�شنة 
تب���ر باخل��ر. وا�شتن��اداً اإىل امل�شاري��ع املتبعة 
والتي هي حاليًا يف مرحلة املناق�شة اإ�شافة اإىل 
العق��ود التي مت منحها يف �شه��ري متوز )يوليو( 
واآب )اأغ�شط���س(، تتوقع »مي��د بروجيكت�س« منح 
م�شاري��ع يبلغ جمموع قيمته��ا 61 بليون دولر 
فقط يف الن�شف الثاين من هذا العام، وهو حت�شن 
ملح��وظ مقارن��ة بالأ�شه��ر ال�شت��ة الأوىل. وبعد 
اإ�شافة اأرقام الأ�شهر ال�شتة الوىل، تبلغ توقعات 
ال�شن��ة كاًل لدول جمل���س التعاون اخلليجي 117 
بلي��ون دولر، اأي ما يع��ادل تقريبًا قيمة العقود 

املمنوح��ة ع��ام 2016. وعل��ى م�شت��وى الدول، 
ف��اإن دولة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، بقيادة 
قطاعي العق��ارات والنقل يف دبي، ل تزال ُتعترب 
اأك��رب �شوق يف املنطقة م��ع ما يقارب 38 بليون 
تليه��ا اململك��ة  العق��ود املمنوح��ة،  دولر م��ن 
العربي��ة ال�شعودي��ة بنح��و 36 بلي��ون دولر، ثم 

الكويت مع م�شاريع بقيمة 16.8 بليون دولر.
»مي��د  يف  والتحلي��ل  املحت��وى  مدي��ر  وق��ال 
بروجيكت���س« اإد جامي���س: »عل��ى رغ��م التباطوؤ 
ُتب���ّر  الآن،  حت��ى  ال�ش��وق  اأداء  ي�شه��ده  ال��ذي 
�شه��دت  فق��د  الن�ش��اط.  يف  بزي��ادة  املوؤ���رات 
املنطق��ة درجة عالية من الزخ��م بعد منح عقود 
الهند�ش��ة وال���راء والبناء التي تف��وق قيمتها 5 
بالي��ني دولر يف م�روع م�شفاة الدقم اجلديدة 
اإىل  اإ�شاف��ة  اآب،  بداي��ة  يف  عم��ان  �شلطن��ة  يف 
الإع��الن اأخراً عن جمموعة كبرة من امل�شاريع 
التي �شتنفذ يف دب��ي، وا�شتعادة اململكة العربية 
ال�شعودي��ة ن�شاطه��ا ب�ش��كل تدريج��ي، م��ا ي�شر 
ب��دوره اإىل تعزيز قوى ال�ش��وق«. واأ�شار جامي�س 
اإىل اأن »العام��ني املا�شي��ني كان��ا م��ن الأعوام 
ال�شعب��ة بالن�شب��ة اإىل �شل�شل��ة توري��د امل�شاريع، 
ل �شيم��ا مع تباطوؤ الإنف��اق احلكومي. ولكن مع 
تعزي��ز كف��اءة ���ركات البن��اء، وازدي��اد ن�شاط 
القط��اع اخلا�س، وارتفاع عدد م�شاريع ال�راكة 
بني القطاع��ني العام واخلا�س ب�ش��كل اأ�شبوعي، 
هناك فعاًل ما يدعو اإىل التفاوؤل«. واأ�شاف:«على 
املدى الطويل، هناك الكثر من الأ�شباب الأخرى 
الت��ي تدعو اإىل التف��اوؤل. فهن��اك حالًيا اأكرث من 
تريلي��وين دولر اأمرك��ي من امل�شاري��ع الن�شطة 
املعروف��ة الت��ي ه��ي قي��د الإع��داد يف كل اأنحاء 
دول جمل�س التعاون اخلليجي وفقًا لبيانات ميد 

بروجيكت�س. 

ب��دد تقري��ر اقت�ش��ادي التوقع��ات ح��ول تراجع 
ال�شته��الك ال�شيني من الغ��از الطبيعي، متوقعًا 
ارتفاع��ه مبعدل 10 يف املئة �شنوي��ًا، لي�شل اإىل 

230 بليون مرت مكعب يف العام احلايل.
وتوق��ع التقرير ال�شادر   من منتدى حول حتويل 
الطاقة يف البالد، ون�رته وكالة الأنباء ال�شينية 
)ت�شينخوا(، اأن يظل منو ا�شتهالك ال�شني من الغاز 
الطبيعي يف خانة مزدوجة الرقم يف 2017، بعد 
موؤ���رات على التباطوؤ خالل العامني املا�شيني. 
وبح�ش��ب التقرير ووفق��ًا لأرق��ام اأ�شدرتها جلنة 
الدول��ة للتنمية والإ�شالح، اأرف��ع هيئة للتخطيط 
القت�ش��ادي يف ال�ش��ني، ف��اإن ا�شته��الك ال�شني 
م��ن الغ��از الطبيع��ي خ��الل الن�ش��ف الأول م��ن 
الع��ام احل��ايل بل��غ 114.6 بلي��ون م��رت مكعب، 

بزي��ادة 15.2 يف املئ��ة عل��ى اأ�شا���س �شن��وي. 
واأو�ش��ح اأن جه��ود ال�ش��ني يف �ش��اأن ال�شيط��رة 
على التلوث واإ�شالح ال�ش��وق والنمو القت�شادي 
املط��رد والتح�ش��ن يف هي��كل ا�شته��الك الطاق��ة، 
جميعه��ا �شاهمت يف هذا النم��و. واأ�شدر التقرير 
ب�شكل م�شرتك كاًل م��ن م�شلحة الطاقة الوطنية، 
ومرك��ز بح��وث التنمي��ة التاب��ع ملجل���س الدولة 
ووزارة الأرا�شي وامل��وارد. وت�شجع ال�شني على 
ال�شتخدام الفعال الوا�شع النطاق للغاز الطبيعي 
يف قطاع��ات ت�شمل الوق��ود ال�شناع��ي والطاقة 

املولدة من طريق الغاز وكذلك النقل.
وتوقعت جلنة الدولة للتنمية والإ�شالح اأن ميثل 
ا�شته��الك الغ��از الطبيع��ي ح��واىل 10 يف املئة 
من اإجمايل الطاق��ة امل�شتهلكة يف البالد بحلول 
الع��ام 2020، وي�ش��ل اإىل 15 يف املئ��ة بحلول 

.2030

وال��رثوة  الب��رتول  وزي��ر  اأك��د 
املعدني��ة امل�ري ط��ارق املال، 
»اللت��زام ال�شارم بربامج ال�شيانة 
ال�شاملة والأم��ان ال�شناعي وال�شحة 
امل�شاري��ع  يف  املهني��ة  وال�شالم��ة 
البرتولي��ة، وبرامج تر�شي��د النفقات ورفع 
كف��اءة الإنتاجي��ة خلف���س كلف��ة الإنت��اج، 
الإنت��اج،  مع��دلت  زي��ادة  م��ع  بالتزام��ن 
باعتب��اره حجر الزاوي��ة يف دفع عجل��ة الن�شاط 
القت�ش��ادي«. واأ�شار املال خ��الل رئا�شته جل�شات 
اجلمعي��ات العامة ل�ركتي »ب��رتول خليج ال�شوي�س« 
)جابكو( و »الفرعونية للب��رتول« لعتماد نتائج ال�شنة 
املالي��ة -2016 2017، اإىل وجود »تن�شيق مع ال�ركاء 
الأجان��ب يف الت��زام اخلط��ط الإنتاجي��ة والربام��ج الزمنية، 
ل�رع��ة و�ش��ع الكت�شاف��ات اجلديدة عل��ى خريط��ة الإنتاج«. 
واأو�ش��ح اأن »زي��ادة ن�شاطات �ركة »بي ب��ي« ال�ريك الأجنبي 
م��ن خ��الل �ركتي »جابك��و« و »الفرعونية للب��رتول«، توؤكد الثقة 
املتزاي��دة يف ال�شتثم��ار يف �شناعة البرتول يف م�ر، خ�شو�شًا يف 
ظ��ل وجود م�شاريع ُتنفذ معه��ا حاليًا، �شتوؤتي ثماره��ا خالل ال�شنوات 
املقبل��ة وحتدي��داً يف رف��ع اإنتاج الغ��از الطبيعي«. وعر���س رئي�س �ركة 
»جابكو« نبيل �شالح الدين نتائج الأعمال، مو�شحًا اأن »متو�شط الإنتاج 

م��ن الزيت اخلام واملكثفات من حقول ال�رك��ة على مدار ال�شنة، بلغ نحو 
األف برميل يوميًا«.  72.5

ولف��ت اإىل »جن��اح »جابكو« يف اإ�شافة نحو 14 ملي��ون برميل من الزيت 
اخل��ام، و9 باليني قدم مكعبة من الغاز اإىل الحتياط، نتيجة تكثيف حفر 

الآبار اجلديدة وحت�شني الأداء«.
وو�شل بذل��ك حجم الحتياط من حقول »جابكو« اإىل 345 مليون برميل 

م��ن الزي��ت اخل��ام، و771 بلي��ون ق��دم مكعب��ة م��ن الغ��از.
واأعل��ن اأن »حج������م تر�شي��د النفقات بلغ 70 ملي����ون دولر نتيجة برامج 
�شبط الإنفاق وحت�شني كفاءة الأداء وحت�شني اقت�شادات الت�شغيل«، م�شراً 

اإىل اأن »جناح �شيا�شة تر�شيد النفقات اأدى اإىل تقلي�س كلفة الإنتاج«.
وذك��ر رئي���س »ال�رك��ة الفرعونية للب��رتول« ح�شن عب��ادي، اأن »متو�شط 
الإنت��اج م��ن الغ��از الطبيعي بلغ نح��و 395 مليون قدم مكعب��ة من الغاز 
يومي��ًا، و821 برمي��اًل م��ن املكثفات«. ولف��ت اإىل »النته��اء من م�روع 
املرحل��ة الثالث��ة لتنمي��ة حقول ���رق الدلتا البحري��ة بعد حف��ر البئرين 
حاب��ي16- وت��ورت8- واإكمالهم��ا، وو�شعهم��ا عل��ى خريط��ة الإنت��اج 

مبتو�شط اإنتاج 140 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا«.
وراأى اأن ال�شن��ة املالي��ة »�شه��دت خط��وات ملمو�شة لإجن��از مراحل العمل 
يف م���روع تنمية حقل غ��از »اآتول« البحري يف منطق��ة �شمال دمياط«. 
واأو�ش��ح اأن »ثالث اآبار بحرية ُحفرت قبل املوعد املخطط، وُت�شّنع حاليًا 
املعدات الالزمة ملرحلة الت�شغيل وُتوّرد قبل نهاية ال�شنة احلالية«، موؤكداً 
اأن »امل���روع ي�شه��د منظومة عم��ل متكاملة ت�شارك فيه��ا �ركات قطاع 
الب��رتول »اإنب��ي« و »برتوج��ت« و »�ش��ان م���ر« املتخ�ش�ش��ة يف تنفيذ 

امل�شاريع البرتولية«

ارتفع��ت الطاقة الإنتاجية مليناء امللك عبداهلل يف املدينة القت�شادية برابغ يف 
الن�ش��ف الأول من العام احل��ايل، اإىل 821.694 حاوية، م�شج��اًل ن�شبة ارتفاع 
بلغ��ت 14 يف املئة مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي، الذي بلغت طاقته 
الإنتاجي��ة 720.483 حاوية قيا�شية، وارتفاع عدد ال�شفن التي ا�شتقبلها خالل 
الف��رتة نف�شه��ا اإىل 398 �شفين��ة، يف مقاب��ل 349 �شفينة يف الن�ش��ف الأول من 
2016، بن�شب��ة بلغت 14 يف املئة. وكانت الهيئة العامة لالإح�شاء ك�شفت يف 
تقريره��ا اخلا���س بال�شادرات وال��واردات ال�شلعية للمملكة ع��ن ارتفاع واردات 
مين��اء امللك عب��داهلل ل�شهر اأيار )ماي��و( 2017 بن�شب��ة 60.7 يف املئة، مقارنة 
بال�شه��ر ذاته م��ن عام 2016، لرتتفع قيمة ال��واردات اإىل 1.277 مليون ريال، 
مقارن��ًة ب��� 795 مليون ري��ال يف اأيار 2016. واأو�شح الع�ش��و املنتدب ل�ركة 
تطوي��ر املوانئ )اجلهة املالكة واملطورة للميناء( عب��داهلل حميد الدين، اأنه اأعلن 
اأخ��راً عن اكتمال م���روع بناء وجتهيز غرف��ة عمليات مركزي��ة لربط ومراقبة 
اأنظمة الفح�س اجلمركي بالأ�شعة ال�شينية داخل امليناء، اإ�شافة اإىل تغطية جميع 
�شاحات الفح�س اجلمركي ب�شبكة ات�شال ل�شلكي، ومت ت�شليم امل�روع اإىل اإدارة 
اجلم��ارك يف ميناء امللك عب��داهلل. يذكر اأن »األفالي��ر« ال�ركة املتخ�ش�شة يف 
حتليل بيانات قدرات املوانئ، اأوردت يف تقريرها عن اأكرب 100 ميناء حاويات 
يف العامل ال�شادر يف الربع الأول من العام احلايل، اأن ميناء امللك عبداهلل ان�شم 

اإىل القائمة حمتاًل املرتبة 98.

ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في المغرب

التط��ور  م��ن  املغ��رب  يف  ال�شب��اب  ي�شتف��د  مل 
القت�ش��ادي والجتماعي والعمراين امل�شجل خالل 
العق��د الأخ��ر، نظ��راً اإىل ان�ش��داد اأفق �ش��وق العمل، 
وع��دم تواف��ق ال�شه��ادات التعليمي��ة م��ع حاج��ات 
�ش��وق العمل وحمدودي��ة فر�س العم��ل يف القطاع 
الع��ام، ما نتج عنه ارتفاع مع��دلت البطالة. واأفاد 
تقرير ل�«املندوبية ال�شامية يف التخطيط« ملنا�شبة 
»الي��وم العامل��ي لل�شب��اب«، ب��اأن مع��دلت العم��ل 
بالن�شب��ة لل�شباب ب��ني 15 و 24 عامًا تراجعت يف 
املغرب من 47 يف املئة اإىل 35 يف املئة فقط بني 
عام��ي 2004 و2014. ومل تتجاوز الن�شبة 32.8 

يف املئ��ة يف امل��دن ما يعن��ي اأن ثل��ث ال�شباب يف 
ه��ذه ال�شن ل يعمل��ون لأ�شباب له��ا عالقة ب�شعف 
املعرو���س م��ن الوظائف اأو عدم تواف��ق ال�شهادات 
التعليمي��ة م��ع حاج��ات �ش��وق العم��ل. وانخف�شت 
م�شارك��ة املراأة يف الن�شاط القت�شادي من 30 يف 
املئ��ة اإىل اق��ل من 18، يف حني بلغ��ت الن�شبة لدى 
الذك��ور 52 يف املئة، بعدم��ا كانت تقدر باأكرث من 
64 يف املئ��ة ع��ام 2004. ويقدر عدد هذه الفئة 
العمري��ة ب���6 ماليني �شخ���س من جمم��وع �شكان 
املغ��رب املق��در بح��واىل 34 مليون��ًا، يعي���س 59 
منه��م يف امل��دن. وبدت ه��ذه الأرق��ام �شادمة يف 
اقت�شاد يحقق ن�ش��ب منو بنحو 4 يف املئة، ومتكن 
من م�شاعفة الدخل القومي مرتني يف اقل من عقد. 

وعل��ى رغم تراجع مع��دلت الأمية اإىل نحو 11 يف 
املئ��ة لدى الفئة العمرية 15 اإىل 24 �شنة، فاإنها ل 
تزال مرتفعة يف الأرياف واملناطق النائية، وت�شل 
اإىل 32 يف املئ��ة على امل�شتوى الوطني، مع وجود 
فروقات بني املناطق واملدن. ولفت التقرير اإىل اأن 
14.8 يف املئة من ن�شاء املغرب اأمّيات يف مقابل 
7 يف املئ��ة للرج��ال. وتراجعت اأمّي��ة ال�شباب من 
29 اإىل 10 يف املئ��ة فق��ط بني 2004 و2014، 
لكنه��ا تعت��رب عالية يف ع�ر الث��ورة التكنولوجية 
والقت�ش��اد الرقم��ي. و�شبق ل��� »البنك ال��دويل« اأن 
نّبه احلكومة اإىل وجود طبقة يف املجتمع ُت�شمى ب� 
»نييت« )NEET( ل تعمل ول تتعلم ُتقدر بحواىل 
1.7 ملي��ون �شخ���س. ويعتقد »البن��ك الدويل« اأن 

عدم ق��درة اقت�ش��ادات منطقة �شم��ال اأفريقيا على 
ال�شتجابة اإىل مطالب ال�شباب يف العمل والندماج 

يجعلها معر�شة لأخطار اجتماعية.
واأ�شار امل�رف املركزي اإىل اأن �شوق العمل خ�رت 
الع��ام املا�شي 37 األف وظيف��ة، كما تراجع معدل 
العم��ل م��ن 47.4 اإىل 46.4 يف املئ��ة. ويف املدن 
ل يعم��ل �شوى 4 م��ن 10 اأ�شخا�س )40 يف املئة( 
وت�ش��ل الن�شب��ة اإىل 57 يف املئ��ة يف الأرياف، ما 
يعني اأن �شباب املدن اأكرث ت�رراً من البطالة التي 
تق��در باأق��ل م��ن 10 يف املئة، لكنها ترتف��ع اأربعة 
اأ�شعاف ل��دى الفئات الأكرث تعلم��ًا خ�شو�شا لدى 
الن�ش��اء اللواتي يحملن �شه��ادات جامعية. واأ�شاف 
»املركزي« اأن القطاع الزراعي مل يعد القطاع الذي 

يوؤمن اأكرث عدد فر�س عمل يف املغرب، وتراجع اإىل 
38 يف املئة اأمام قطاع اخلدمات والأ�شغال الذي 
يتطور بوترة اأ�رع، اإل اأنه يوؤمن فر�س عمل ه�شة 

وغر موؤمنة اجتماعيًا.
وتظه��ر الدرا�ش��ة اأن امل�شوؤولي��ة املبا���رة ل�شعف 
�ش��وق العم��ل يف املغ��رب تق��ع على عات��ق �شعف 
التاأهي��ل وج��ودة التعلي��م ب�ش��كل مبا���ر. ولف��ت 
»املرك��زي« يف هذا ال�شياق، اإىل اأن »موؤهالت الفئة 
القادرة على العمل املقدرة بحواىل 11 مليونًا تظل 
متوا�شع��ة مقارنة بدول �شاع��دة مناف�شة، اإذ ميلك 
13 يف املئة فقط �شهادات عليا بينما ميلك 27 يف 
املئ��ة �شهادات متو�شط��ة، يف حني اأن 60 يف املئة 
لي�س لديهم �شهادات على رغم مرورهم على مقاعد 

الدرا�ش��ة ويعم��ل معظمهم يف مه��ن هام�شية«. ول 
ي�شتفيد 78 يف املئة من اليد العاملة من اأي تغطية 
طبي��ة، وت�شل الن�شبة اإىل 93 يف املئة يف املناطق 
القروي��ة والزراعي��ة. وعلى عك�س التي��ار، يجد عدم 
احلا�شل��ني على اأي �شه��ادة تعليمية جمالت عمل 
اأك��رث من من حملة ال�شهادات العليا، اإذ تقل البطالة 
اإىل 3.7 يف املئ��ة ل��دى الفئ��ة الأوىل وترتف��ع اإىل 
22 يف املئة لدى الثانية املت�ررة من انخفا�س 

الوظائف بنحو 7 نقاط منذ العام 2000.
وهن��اك خماوف م��ن اأن ي��وؤدي الندم��اج ال�ريع 
اإىل  العامل��ي  القت�ش��اد  يف  املغرب��ي  لالقت�ش��اد 
ع�رنة و�شائل الإنت��اج واخلدمات ما يعني مزيداً 

من انخفا�س فر�س العمل وارتفاع البطالة.

 المركزي  اليمني: تحرير سعر الصرف سيجذب منحًا خارجية

اأكد نائب حمافظ البنك املركزي اليمني عّبا�س البا�شا، اأن قرار حترير 
�شعر �رف الريال اليمني �شي�شاهم يف جذب املنح وغرها من موارد 
النقد الأجنبي من اخلارج، بخا�شة برامج املنح التي �شيطلقها البنك 
الدويل واملانح��ون الآخرون قريبًا مثل برنام��ج التحويالت النقدية 
اخلا�س ب��� »�شندوق الرعاية الجتماعي��ة«، وحمفظة دعم الواردات 
ال�شلعي��ة وجهود الإغاثة الإن�شاني��ة ودعم بع�س امل�شاريع يف جمال 

خدمات التعليم وال�شحة العامة.
واأو�ش��ح يف بي��ان �شح��ايف اأن هذا الق��رار »ميّهد اأو�شاع��ًا منا�شبة 
لإطالق برنامج اإعادة الإعمار يف اليمن واملدعوم من قبل املانحني 
الرئي�شي��ني ويف مقّدمه��م ال�شعودي��ة«. واعترب البا�شا اأن ق��رار البنك 
املرك��زي »ه��و ت�شحيح لو�ش��ع قائم ولي���س النتق��ال ل�شيا�شة �شعر 
�رف جديدة«، م�شراً اىل اأن »�شيا�شة �شعر ال�رف يف اليمن اأ�شا�شًا 
قائم��ة على التعومي من��ذ عام 1996، ولي�س عل��ى ترتيبات التثبيت 

بعملة واحدة اأو �شلة من العمالت احلرة«.
وق��ال اإن �شع��ر ال���رف الر�شم��ي ال��ذي حت��ّدد اإداريًا ب���250 رياًل 

ميني��ًا لل��دولر الواحد، ظل من��ذ اأيار )ماي��و( 2016، »�شعراً 
دفرتي��ًا يف امل�ش��ارف لي���س اإل، ومل يكن له اأث��ر فاعل يف 

عملي��ات العر���س والطل��ب للنق��د الأجنب��ي، وا�شتغل من 
بع�س امل�ش��ارف لتعزيز منفعتها اخلا�ش��ة لال�شتحواذ 

عل��ى فارق �شع��ر ال�رف الناجت من ذل��ك يف م�شلحة 
ح�ش��اب املتاج��رة والك�شب ال�شهل، كم��ا نتج من ذلك 

بع���س املمار�شات املخّلة، وبه��ذا ميكننا اأن نعترب 
ان ذلك كان �شعراً وهميًا يف القت�شاد اليمني، اإن 

جاز التعبر«.
واأك��د نائ��ب حماف��ظ »املرك��زي« اليمن��ي اأن 

امل���رف »عج��ز من��ذ اأي��ار 2016 متام��ًا 
عن الوف��اء بالتزاماته جت��اه امل�شارف يف 

تغطي��ة العتم��ادات امل�شتندي��ة للواردات 
ري��اًل   250 ���رف  ب�شع��ر  ال�شلعي��ة 

الت��ي  اللتزام��ات  ت��زال  ول  لل��دولر، 
ن�شاأت عن ذلك قائمة حتى اليوم«.

اأيق��ن  »عندم��ا  البي��ان:  يف  وج��اء 
البن��ك يف اآذار )مار�س( 2016 اأن 

الحتياط��ات عل��ى و�ش��ك النفاد 
اّتخ��ذ ق��راراً باحلّد م��ن التدّخل 

واكتف��ى بدع��م �شع��ر ���رف 
�شلعتني من ال�شلع الأ�شا�شية 

وهما القم��ح والرز وتخّلى 
عن بقي��ة اأن��واع الدعم«. 

»ق��ّرر  اأن��ه  واأ�ش��اف 
مبوجب ذلك اأن ي�شتند 

موؤ�ّر الدعم اإىل �شعر 
ثابت يت��م التعامل 

به م��ع امل�شارف 
تقومي  لأغرا�س 

ه��ا  كز ا مر
لي��ة  ملا ا

ي��ة  ت�شو و

اللتزام��ات النا�شئ��ة ع��ن دع��م �شع��ر ���رف بع���س واردات ال�شل��ع 
الأ�شا�شي��ة وه��و 250 ري��اًل لل��دولر، اأم��ا �شعر ال���رف يف ال�شوق 
فا�شتمر على ال�شيا�شة ذاتها القائمة على التعومي وبالتايل ا�شتمر يف 

النحراف بعيداً من هذا ال�شعر املعلن«.
وذّك��ر البا�شا باأن البن��ك املركزي تبّنى منذ عام 1996 �شيا�شة �شعر 
���رف قائمة عل��ى التعومي يف اإطار برنام��ج الت�شحيح القت�شادي 
واملايل، واألغى وفقًا لذلك ترتيبات تثبيت �شعر �رف الدولر وتعّدد 
اأ�شعار ال�رف يف ال�شوق النقدية. ولفت اإىل اأن »التعومي يقوم اأ�شا�شًا 
على حتدي��د �شعر ال�رف وفقًا ملوؤ�ّراته يف ال�شوق وعوامل العر�س 
والطلب من النقد الأجنبي، ما يتطّلب بطبيعة احلال توافر احتياطات 
خارجي��ة واأدوات اأخرى اإ�شافة اإىل مقدرة يف ال�شيطرة على الئتمان 
بخا�شة ذلك املوّجه لتمويل عجز املوازنة العامة للدولة ميّكن البنك 
املركزي من التدّخل يف حال رغبته يف احلّد من حتّرك �شعر ال�رف 
وه��و ما يطل��ق عليه التعومي امل��دار«. واأو�شح البا�ش��ا اأن »من�شورات 
البن��ك املركزي ال�شابقة ع��ن �شعر ال�رف الر�شمي كانت تعك�س �شعر 
ال�ش��وق، فلم يكن هناك فارق كبر بني ال�شع��ر الر�شمي و�شعر ال�شوق، 

لمتالك البنك املركزي احتياطات خارجية منا�شبة )حينها(«.
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