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إيقاف التحقيق في قضية جنائية 
ضد رئيس »دويتشه بنك« السابق 

مقابل شروط

شركة اإلنشاءات البترولية
في أبوظبي تتطلع

ملشروعات »أدنوك«

مجموعة السيارات السويدية 
»ساب« تشهر إفالسها

إدخال نظام التداول اإللكتروني 
في بورصة اخلرطوم

مصفاة ميناء األحمدي
ستغلق جزئياً في يناير

سنغافورة ـ رويترز: قالت مصادر امس ان شركة البترول 
الوطنية الكويتية تعتزم اغالق مصفاة ميناء االحمدي جزئيا 
في يناير املقبل الجراء صيانة مقررة. وقال احد املصادر ومقره 
الشرق االوسط ان الشركة ستغلق وحدتني لتقطير اخلام تبلغ 
طاقتهما االنتاجية معا نحو 250 الف برميل يوميا ملدة تتراوح 
بني 20 و35 يوما الجراء الصيانة. واكد مصدر في شركة البترول 
الوطنية الكويتية ان االغالق ســـيكون في يناير لكنه رفض 

االفصاح عن املدة او الوحدات التي ستتأثر باالغالق.

ميونيخـ  د.ب.أ: أوقف التحقيق في قضية جنائية ضد 
رئيس »دويتشـــه بنك« األلماني رولف بروير. وقال كل 
من االدعاء العام ودفاع المتهم اليوم االثنين في المحكمة 
االبتدائيـــة رقم 1 بمدينة ميونخ جنوب ألمانيا إن إيقاف 
التحقيق تم مقابل شروط يلتزم بها بروير، إال أن أيا من 

الطرفين لم يدل مبدئيا بتفاصيل بهذا الشأن.
كان القاضي أنتون فينكلر الذي ينظر القضية أثار يوم 
األربعاء الماضي مسألة إيقاف اإلجراء القضائي، مستندا 
فـــي اقتراحه هذا إلى عدد من شـــهود العيان الذين أبدوا 
شـــكوكا بشـــأن ما صدر عن االدعاء العام األلماني حول 

اقتراف بروير للكذب في قضية مدنية.
وتتعلق هذه القضية تحديدا بواحدة من بين العديد 
من الدعاوى المدنية التي رفعها ليو كيرش، وكان صاحب 
مؤسســـة إعالمية توفـــي الصيف الماضـــي ضد بروير 
و»دويتشه بنك« بعد إفالس مؤسسته، وأعلن بروير في 
حينه أنه استقى معلوماته عن الوضع المالي لكيرش من 
وســـائل اإلعالم، بينما رأى االدعاء العام أن هذه المقولة 

غير صحيحة.
وبعـــد تداول القضية ارتـــأت المحكمة أن من الممكن 
إيقاف الدعوى مقابل شروط بعد موافقة جميع األطراف 

على ذلك.

أبوظبي ـ رويترز: تأمل شـــركة االنشاءات البترولية 
الوطنية خلدمات النفط والغاز في أبوظبي أن تؤدي عدة 
مشـــروعات كبيرة ـ من املقرر إطالقها في اإلمارات العام 

املقبل ـ إلى منو اإليرادات بعد استقرارها في عام 2011.
وقال عقيل ماضي الرئيس التنفيذي للشركة في حديث 
لـ »رويترز«: »شـــركة بترول ابوظبي الوطنية )ادنوك( 
ســـتطلق اربعة أو خمسة مشـــروعات كبيرة على األقل 

مبليارات الدوالرات ونحن نرى فرصا هناك«.
ومن املتوقع أن تطلق أدنوك مشروعات في اخلارج في 

إطار سعيها لزيادة انتاج النفط والغاز.
وقال ماضي انه رغم فوز الشـــركة مبشـــروعات أقل 
بكثير هذا العام من املنتظر أن تســـتقر إيراداتها بسبب 
تراكم املشـــروعات وأضاف أن األربـــاح رمبا تتضرر من 

انخفاض الهوامش.
وتابع ماضي »نواجه منافســـة ضارية من الشـــركات 
الكورية والصينية والهندية التي تعرض أســـعارا غير 
واقعيـــة« لكنه لم يورد أرقاما إذ إن الشـــركة غير ملزمة 

باإلعالن عن أوضاعها املالية.

ستوكهولم ـ أ.ف.پ: أشهرت مجموعة صناعة السيارات 
السويدية ساب افالسها بعد سنتني من اجلهود النقاذها، كما 

اعلنت محكمة محلية امس لوكالة »فرانس برس«.
وقال موظف في احملكمة »كانوا هنا صباح اليوم )امس( 
وقدموا الوثائق التي تطلب اشـــهار افالسهم«، موضحا ان 

احملكمة تدرس الطلب حاليا.
وجاء في بيان نشر على موقع احملكمة على االنترنت ان 
ثالثا من ابرز شـــركات مجموعة ساب اعلنت افالسها وهي 
»ساب اوتوموبيل اكتيبوالغ وساب اوتوموبيل تولز ايه بي 

وساب اوتوموبيل باورتراين«.
واضاف البيان ان »هـــدف التقدم الى احملكمة هو النظر 

في الطلب وتعيني جهة للتصفية سريعا«.
وكان ينتظر في وقت سابق مجيء ڤيكتور مولر مدير عام 
شركة السيارات السويدية )سوان املالكة الهولندية لساب( 

امس الى احملكمة.
وجرى حتديد جلسة التخاذ قرار ما اذا كان اجراء الوصاية 
ملدة ثالثة اشـــهر التي وضعت حتته »ســـاب« خالل الفترة 
التي كانت حتاول فيها املجموعة التفاوض على اتفاق النقاذ 

نفسها، يجب رفعه او متديده.
وعمل مولر جاهـــدا اليجاد اتفاق بهدف انقاذ »ســـاب« 
من االفالس، الســـيما لدى املجموعتني الصينيتني املصنعة 

يونغمان واملوزعة بانغ دا.
لكن جنرال موتورز املالكة السابقة لـ »ساب« كررت القول 
عدة مرات انها ستعارض نقل شهادات االختراع التكنولوجية 

التي متلكها لشركات صينية.

يسعى السودان إلى توسيع نطاق سوق اخلرطوم لألوراق 
املالية لتشمل معامالت في الذهب واحملاصيل الزراعية.

كما ستبدأ الســـوق قريبا نظام التداول االلكتروني في 
خطوة يقول املسؤولون انها ستوسع نطاق التعامالت.

وتضرر الســـودان كثيرا منذ انفصـــال اجلنوب ليكون 
دولة مستقلة يقع في أراضيها ثلثا ثروة البلد النفطية قبل 
االنفصال. وكانت عائدات تصدير النفط قبل االنفصال متثل 
نحو 90% من حجم الصادرات السودانية، ويسعى السودان 
حاليـــا لزيادة إنتاج الذهب واملعادن النفيســـة األخرى في 
محاولة لتعويض عائدات تصديـــر النفط التي فقدها بعد 

االنفصال.
وقال عبدالرحمن مدير شؤون الوسطاء والتعامالت في 
ســـوق اخلرطوم لألوراق املالية »األسواق املتوقع أنها تبدأ 
نشاطها بعد تعديل القانون، ميكن أن يكون فيه سوق للذهب، 
سوق للنقد األجنبي وسوق للمحاصيل الزراعية والصمغ 
العربي، وهي ستنشـــأ من فراغ لكن تطوير التجارب اصال 
موجودة«. والتزال التعامالت في بورصة اخلرطوم جتري 
باألسلوب القدمي حيث تسجل بيانات البيع والشراء يدويا 

على لوح في قاعة التداول.
لكن نظام التداول اإللكتروني في البورصة ســـيبدأ في 

8 يناير.
ويتوقع أن تكون اخلطوة التالية في بورصة اخلرطوم هي 
إنشاء سوق للسلع يتاح فيها التداول للشركات األجنبية.

وينتظر أن يساهم التداول اإللكتروني في زيادة الشفافية 
في تعامالت السوق وأن يسهل احلصول على املعلومات.

وتبلغ القيمة السوقية لبورصة اخلرطوم 6.4 مليارات 
جنيه ســـوداني )نحو 2.1 مليار دوالر(، بينما بلغت القيمة 
السوقية للبورصة السعودية كبرى البورصات العربية في 

نهاية سبتمبر نحو 320 مليار دوالر.

قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي األجيال القادمة

»الوطني«: 8.8 مليارات دينار إلى 10.7 مليارات
فائض امليزانية املتوقع للسنة املالية احلالية

سوق املال السعودي يوافق على طرح
وزيادة رأسمال شركات وصناديق استثمارية

ترسية عقد مشروع »فيلدج غاردنز القطامية« على »أوراسكوم«
اعلنت شـــركة بالـــم هيلز 
عن تعيني شـــركة أوراسكوم 
لإلنشـــاء والصناعة كمقاول 
تطوير ملشروع »فيلدج غاردنز 
القطاميـــة« في مصر، في عقد 
بلغت قيمته 93 مليون دوالر. 
وتعليقا على ذلك أكدت شركة 
بروج العقارية، ذراع االستثمار 
العقـــاري ملصـــرف أبوظبي 
اإلسالمي أن هذه اخلطوة تعد 
إجنازا هاما للمشروع وتساهم 
فـــي تعزيز ثقة املســـتثمرين 
باستالم وحداتهم وفقا للجدول 

الزمني.
ويستهدف املشروع اجلالية 
املصرية املقيمـــة في اإلمارات 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
فـــي املقـــام األول، فضال عن 

الراغبـــني في اقتناء مســـاكن 
فـــي مصر لغرض الســـكن أو 
االســـتثمار. ويقدم املشروع 
وحدات سكنية تلبي تطلعات 
شـــرائح واســـعة في السوق 
العقاري، ضمن مجمع سكني من 
املتوقع أن ميثل مقصدا ومالذا 

للهاربني من صخب املدينة.
وقـــال العضـــو املنتـــدب 
لشـــركة بروج العقارية عادل 
أحمد الزرعوني، في تعليق له 
عن تسمية أوراسكوم مقاوال 
للمشـــروع، »ان ترسية عقد 
التطوير على شركة أوراسكوم 
لإلنشاء والصناعة يعتبر حدثا 
هاما جدا، نظـــرا ملا تتمتع به 
الشـــركة من مصداقية عالية، 
وسمعة طيبة في مصر، وسجال 

حافال بإجناز مشاريع نوعية 
ضمن اجلدول الزمني املقرر«.

وأضاف الزرعوني أن سوق 
العقار في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا مرشح الستعادة 
عافيته قريبا من تداعيات الركود 
العاملي، وقال »ميكن مالحظة 
ذلك مـــن تزايد اإلقبـــال الذي 
شـــهدناه من العمالء الراغبني 
بالتملك بهذه الفئة من الوحدات 
الســـكنية، مبا يعكس تنامي 
الطلب على الوحدات السكنية 
العصرية في مصر، وبشـــكل 
خاص بـــني أوســـاط اجلالية 
املصرية املقيمـــة في اإلمارات 
العربية املتحدة ودول مجلس 

التعاون«.
وأكد تقرير االستطالع العاملي 

آلراء املستثمرين الذي اصدرته 
شركة »كوليرز إنترناشيونال« 
لالستشارات العقارية ما ذهب 
إليـــه الزرعوني مـــن اقتراب 
مرحلة التعافي في سوق العقار 
اإلقليمية، حيث أكد التقرير أن 
معظم املستثمرين يعتقدون أن 
النسبية للعقارات في  القيمة 
الشرق األوسط قد ارتفعت بقوة 
مقارنة مع مستوياتها قبل 10 
أعوام، وأن 70% من املستثمرين 
يعتزمون زيـــادة ممتلكاتهم 
العقارية في الشـــرق األوسط 
خالل األثني عشر شهرا القادمة، 
وأفاد ثلثي املستثمرين الذين 
شملهم االستطالع أن العائدات 
املســـتهدفة تبلغ نحو 15 إلى 
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عرض النفط من منظمة أوپيك. 
السيناريو، فإن  وفي ظل هذا 
ســـعر خام التصدير الكويتي 
يحوم حول 108 دوالرات للبرميل 
خالل الثالثة أرباع األولى من 
عام 2012 قبل أن يرتفع في الربع 

األخير من العام.
كما ميكن بـــدال من ذلك أن 
يأتي منـــو الطلب على النفط 
أضعف من املتوقع بكثير، وذلك 
في حال انزلق االحتاد األوروبي 
والواليات املتحدة األميركية إلى 
حالة الركود االقتصادي. ومن 
املمكن أن يشـــهد الطلب على 
النفط منـــوا طفيفا بواقع 0.6 
مليون برميـــل يوميا )%0.7( 
في العـــام 2012، مما قد يؤدي 
بدوره إلى حترك منظمة أوپيك 
لتخفيض إنتاجها. إال أن ذلك 
اإلجراء قد يحدث في وقت متأخر 
ملنع انخفاض األسعار بصورة 
ملحوظة. وفي هـــذه احلالة، 
سينخفض سعر خام التصدير 
الكويتي إلى 92 دوالر للبرميل 
في الربع الثاني من عام 2012، 
وإلى أقل من 80 دوالر للبرميل 

في النصف الثاني من العام.
امليزانية  وحول توقعـــات 
قـــال التقرير انه ومع انقضاء 
ثالثة أرباع السنة املالية 2011 
ـ 2012، فإننا لن نتلمس كامل 
تأثير الســـيناريوهات املبينة 
أعاله هذا العام. وتشـــير تلك 
السيناريوهات إلى أن متوسط 
أسعار النفط في السنة املالية 
احلالية ســـيتراوح ما بني 106 
و108 دوالرات، أي بارتفاع تبلغ 
نســـبته 28% و31% مقارنة مع 
العام املاضي. وفي حال جاءت 
الفعلية دون تلك  املصروفات 
املعتمـــدة في امليزانية مبا بني 
5 و10%، فـــإن امليزانية ميكن 
أن حتقق فائضـــا يتراوح ما 
بـــني 8.8 مليـــارات دينار إلى 
10.7 مليارات قبل اســـتقطاع 
مخصصات صندوق احتياطي 

األجيال القادمة.
وهو ما يعني زيادة الفائض 
هذا العام مبقدار 3 إلى 6 مليارات 
دينار مقارنة مع العام املاضي، 
وهو ما ميثل فائضا جديدا في 
الثالثة عشرة  امليزانية للمرة 

على التوالي.

منو الطلب على النفط قد تباطأ 
خالل العام، ما أدى إلى تباين 
توقعات احملللني بالنســـبة لـ 
2012، فالوكالة الدولية للطاقة 
على ســـبيل املثال التي تأتي 
تقديراتها األعلى عادة تتوقع 
منو الطلب على النفط بواقع 1.3 
مليون برميل يوميا، أو بنسبة 
1.5%، فيما إنها تلقي الضوء على 
احتمال تباطؤ هذا النمو. وفي 
املقابل، يستمر مركز دراسات 
الطاقة الدولـــي في االحتفاظ 
مبوقفه األكثر تشـــاؤما حيث 
يتوقع أن يقتصر النمو على 0.8 
مليون برميل يوميا )0.9%( فقط 
في العام املقبل، وذلك بناء على 
املالية  توقعات بأن املشكالت 
فـــي أوروبا ومخـــاوف النمو 
والبطالة في الواليات املتحدة 
األميركية ستستمر في التأثير 

على االقتصاد العاملي.
هذا وارتفع إنتاج النفط اخلام 
من الدول اإلحدى عشرة األعضاء 
في منظمة أوپيك )باســـتثناء 
العراق( بواقع 85 الف برميل 
يوميا في شهر أكتوبر ليصل 
إلى 27.27 مليون برميل يوميا. 
ويرجع الســـبب الرئيسي في 
الليبي  إلى زيادة اإلنتاج  ذلك 
الذي قفز بواقع 264 الف برميل 
يوميا ليصل إلى 350 الف برميل 
يوميا. وتعمل زيادة اإلنتاج هذه 
على تعويـــض االنخفاض في 
إنتاج نيجيريا )72 الف برميل 
يوميا( الذي يرجع إلى أعمال 
تخريب البنية التحتية، وكذلك 
انخفاض إنتاج ڤنزويال )36 الف 
برميل يوميـــا(. باإلضافة إلى 
ذلك، فقد انخفض إنتاج اململكة 
العربية السعودية بواقع 70 الف 
برميل يوميا إلى 9.47 ماليني 
برميل يوميا، وقد انخفض اآلن 
بواقـــع 288 الف برميل يوميا 
منـــذ أن بلغ ذروته في شـــهر 

أغسطس.
من ناحية أخرى، فإذا ارتفعت 
الدول غير  النفط من  إمدادات 
األعضاء في منظمة أوپيك دون 
املتوقع العام القادم بواقع 0.3 
مليون برميل يوميا، فإنه من 
املمكن أن يستمر جتاوز أسعار 
النفط حلاجز 100 دوالر للبرميل 
في غيـــاب الزيادات األكبر في 

تناول تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، أسواق النفط 
وتطورات امليزانية، حيث اوضح 
ان اسعار النفط شهدت بعض 
التقلبات البسيطة خالل شهر 
نوفمبر، ولكنها أنهت الشـــهر 
عند املستويات التي بدأت بها. 
وبحلول منتصف الشهر، ارتفع 
ســـعر خام التصدير الكويتي 
مبقدار 7 دوالرات للبرميل منذ 
بداية شهر نوفمبر ليصل إلى 
112 دوالرا، وبعد ذلك انخفض 
ليعود إلى 107 دوالرات للبرميل 
بحلول مستهل شهر ديسمبر، 
وقد ظل سعر مزيج برنت الذي 
يعتبر اخلام األوروبي األساسي 
ثابتا نوعا ما إذ أقفل الشهر عند 
111 دوالرا للبرميل. كما ارتفع 
معادلـــه األميركي ـ خام غرب 
تكساس الوســـيط ـ بواقع 7 
دوالرات خالل الشهر متجاوزا 
مســـتوى 100 دوالر للبرميل 
للمرة األولى منذ شهر يونيو. 
وقد انحسر الهامش بني هذين 
املزيجـــني إلى 9 دوالرات فقط 
للبرميل، وهو األقل منذ شهر 

مارس.
التقرير ان أسعار  واضاف 
النفط ظلت حتظى بدعم جيد 
على الرغم من التشاؤم املتزايد 
بشأن مستقبل منو االقتصاد 
العاملي وقد ركز جزء كبير من 
هذا التشـــاؤم على أزمة الدين 
في منطقة اليورو، لكن رغم أن 
أوروبا متثل 16% من االستهالك 
التوقعات  العاملي للنفط، فإن 
السابقة كانت باألصل تشير إلى 
استمرار ضعف الطلب األوروبي 
على النفط. وفي الوقت نفسه، 
فإن عالمـــات النمو من أنحاء 
ـ خاصة  العالـــم  أخرى مـــن 
الواليات املتحدة األميركية وآسيا 
املتعطشة إلى املوارد ـ مازالت 
غير واضحة. وفي النهاية، ميكن 
القول أن األســـواق رمبا كانت 
تراهن على أن أي انخفاض في 
العاملي سيقابل مبزيد  الطلب 
من السياسات الداعمة، وهو ما 
سيؤدي على األرجح إلى تعزيز 

جاذبية السلع.
كما أن األسواق لم تستجب 
أيضا لألخبار اجليدة نوعا ما 
بشأن جانب اإلمدادات، وخاصة 
االرتفاع الســـريع في اإلنتاج 
الليبي وعـــودة كميات كبيرة 
مـــن إنتاج بحر الشـــمال بعد 
الصيانة املوســـمية. ويعتبر 
استمرار تشدد أساسيات سوق 
النفط مـــع انخفاض املخزون 
وضعـــف مســـتويات الطاقة 
اإلنتاجية االحتياطية جزءا من 
السبب في عدم مرونة أسعار 
النفط. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
األسواق رمبا كانت حريصة على 
جتنب التحركات الكبيرة قبل 
انعقاد اجتماع أوپيك بتاريخ 

14 ديسمبر.
وذكر التقرير انه ومن املرجح 
أن يأتي منو طلب العاملي على 
النفط معتدال في 2011، مع توقع 
معظم احملللني ارتفاعه بواقع 
مليـــون برميل يوميـــا أو أقل 
)حتى 1.1%( عـــن 2010. وكان 

الريــــاض ـ يو.بي.آي: وافقت 
هيئة السوق املالية السعودية على 
طرح أسهم شركة جديدة في اكتتاب 
عام وزيادة رأسمال شركة احتاد 
عذيب لالتصاالت من خالل طرح 
أسهم حقوق أولوية بقيمة تتجاوز 
1.1 مليار إضافة إلى املوافقة على 
طرح وحدات صندوقني استثماريني 

في طرح عام.
وقالت الهيئة في بيان صحافي 

نشرة اإلصدار قبل وقت كاف من 
موعد بدايــــة االكتتاب فيها التي 
حتتوي على املعلومات والبيانات 
التي يحتاج املستثمر إلى االطالع 
عليها قبل اتخاذ قرار االستثمار من 
عدمه خاصة سعر السهم والبيانات 
املالية للشركة ومعلومات وافية 

عن نشاطها وإدارتها.
كما وافقت الهيئة على زيادة 
رأســــمال شــــركة احتــــاد عذيب 

امــــس االثنني إنهــــا وافقت على 
طــــرح 9 ماليني ســــهم لالكتتاب 
العام متثل 30% من أسهم شركة 
تكوين املتطورة للصناعات على أن 
يخصص جزء منها للمستثمرين 
من املؤسسات مشيرة إلى أنه سيتم 
طرح أسهم الشــــركة في اكتتاب 
عام بعد إمتام عملية بناء سجل 

األوامر.
أنه ســــيتم إعالن  وأوضحت 

لالتصاالت من خالل طرح أسهم 
حقوق أولوية تقتصر على مالك 
األســــهم املقيدين في يوم انعقاد 
اجلمعية العامة غير العادية الذي 
ســــيحدد مجلس إدارة الشــــركة 
تاريخه في وقت الحق على أن يتم 
حتديد سعر الطرح وعدد األسهم 
املطروحة لالكتتاب من قبل الشركة 
في يوم انعقــــاد اجلمعية العامة 

غير العادية.

melhemmahmoud@hotmail.com رأي اقتصادي
بقلم المستشار: د.محمود ملحم

سورية بني 
العقوبات العربية 

واالقتصاد احملصن
نسمع بني احلني واآلخر بالعقوبات االقتصادية على الدول 

)أحيانا من أوروبا وأخرى من األمم املتحدة وعادة من 
الواليات املتحدة األميركية(، أما أن تأتي العقوبات من مجلس 

جامعة الدول العربية وعلى دولة عربيه، ففي املوضوع سر 
يستوجب التوقف عنده وطرح املئات من األسئلة عن مدى 

قابلية تطبيق هذه العقوبات.
يستهويني املوضوع ألسأل: ما وضع دولة عربية بامتياز 

عضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية؟ فلبنان الذي 
ال حول وال قوة له إال البحر بعد اليوم ودولة تشكل سورية 
املنفذ الوحيد لها، إال إذا قررنا أن نرمي لبنان إلى فم األسد 

ليصبح لقمة سهلة؟ والسؤال اآلخر: كيف ميكن تطبيق 
عقوبات على سورية واحلدود مشرعة مع لبنان وال ميكن 

ضبطها باملطلق؟
فهنالك قرابة نسب ومصاهرة وقرى متداخلة وتبادل في 

الطباع وجتانس في التقاليد وهذه احلدود ال ميكن ألي احد 
في العالم أن يضبطها، أما في الشرق فيسكن األخوة، وفي 

الغرب من احلدود بني لبنان وسورية هناك األهل، فقد حتمل 
العقوبات العربية تداعيات على االقتصاد السوري بشكل 

عام تداعيات خطرة، إذ تعمق األزمة االقتصادية واالجتماعية 
واحلياتية القائمة والتي تشهد تراجعا قويا للنمو االقتصادي 

من 5.5% إلى منو سلبي بسبب االضطرابات األمنية 
والسياسية والعقوبات االقتصادية األوروبية واألميركية 

وأخرها العقوبات العربية، وتظهر مفاعيلها من خالل تقلص 
الصادرات أكثر من 25% وتراجع احلركة السياحية.

ال شك أن في املوضوع تأثيرا كبيرا على احملرك الرئيسي 
للنمو االقتصادي في السنوات السابقة )حوالي 9 ماليني 
سائح(، أكثر من 60% وانخفاض احلركة االستثمارية أكثر 

من 40%، وتباطؤ نشاط القطاع املصرفي وتراجع موجوداته 
نحو 13% إضافة إلى خسارة النقد الوطني السوري نحو 

10% من قيمته وتقلص موجودات املصرف املركزي السوري 
بالعمالت األجنبية نحو ملياري دوالر )من 18 إلى 16 مليار 

دوالر(، وهروب األموال إلى اخلارج وتوقف حتويالت 
السوريني العاملني في اخلارج والضغط املستمر على 
الطبقات الفقيرة واملتوسطة التي كانت وال زالت تدفع 

ضريبة املواقف والقرارات.
ووافقت جامعة الدول العربية على العقوبات االقتصادية على 
سورية، فقد كان عنوانها اقتصاديا بحيث هدفها عزل النظام 
وإنهاكه اقتصاديا وتفكيك أوصاله تدريجيا. وجاءت العقوبات 
لتطال في الدرجة األولى الشعب السوري من خالل تضييق 

اخلناق عليه ومضاعفة معاناته ومآسيه املعيشية واليومية 
بهدف حتميل النظام املسؤولية. أتت العقوبات لتقضي 
على آمال األطفال في العثور على احلليب والفقراء في 

العثور على اخلبز وهنا يطرح السؤال: هل سيؤثر احلصار 
االقتصادي على نظام مثل النظام السوري وهل احلدود 
مع لبنان والعراق سوف تقفل أمام تزويد الطبقات الغنية 

والفئات النافذة باملؤن؟
ان أول الذين سيصرخون في القريب العاجل من العقوبات 
االقتصادية على سورية هو لبنان، فستنهك السياحة فيه 

وسيغرق الوضع االقتصادي في مستنقعات احلصار 
وسيتأثر لبنان بشكل مباشر وغير مباشر بالعقوبات 

االقتصادية العربية على سورية وخاصة على األصعدة 
األساسية التي تضرب في شكل عام الوضع االقتصادي 

في لبنان ألنها تدخل لبنان في أجواء من عدم اليقني 
والقلق وعدم االستقرار بفعل العالقات اإلستراتيجية التي 
تربط لبنان بسورية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وجغرافيا، 

خاصة العالقات العائلية املتداخلة )طبيعة األرض( التي ومن 
املستحيل أن يحكمها شيء، فالعالقة بني احلدود اللبنانية 

واحلدود السورية عالقة تاريخية تكاد ال متيز اللبناني من 
السوري في تلك املنطقة، ناهيك عن احلدود مع العراق، 
وبفعل وجود أبعاد سياسية ودولية لهذه العقوبات لقد 

انخفض النمو االقتصادي في لبنان في العام احلالي من 
7.5% إلى اقل من 2.5%، واآلتي أعظم.

إال إذا كنا نفكر بتحويل لبنان إلى يونان آخر لتجتمع الدول 
العربية وتفكر مبنح االقتصاد اللبناني مساعدات وهبات، 
عّل العقوبات جتدي نفعا في القريب العاجل، يضاف إلى 
ذلك أن تلك العقوبات تعيق املبادالت التجارية مع املنطقة 

العربية وتركيا، لكون سورية تشكل الشريان احليوي 
واملعبر الوحيد الذي يربط لبنان مع هذه الدول كما أنه يعمق 

مشاكل ومعاناة قطاعي الصناعة والزراعة. وبالعودة الى 
األرقام تبلغ املبادالت التجارية مع املنطقة 4.450 مليارات 

دوالر منها 1.875 مليار دوالر للصادرات و2.575 مليار 
دوالر للواردات، فكيف سيتحرك االقتصاد اللبناني في 
ظل معبر بري وحيد وهو سورية اال اذا برز في األفق 

وفي القريب العاجل اتفاق سالم مع احلدود األخرى وال 
ننسى طبعا أخيرا السياحة في لبنان ـ الرئة واخلاصرة 
جلميع الدول العربية ـ أن العقوبات االقتصادية تشكل 

عامال سلبيا على القطاع السياحي إذ يصل إلى لبنان سنويا 
عبر املعابر السورية أكثر من 300 ألف سائح عربي كحد 
ادنى وكلهم من الدول العربية املجاورة والتي ال تستطيع 

شراء وحجز تذاكر VIP. لقد تراجعت احلركة السياحية 
في األشهر العشرة األولى من العام احلالي نحو %20، 

واآلتي أعظم، إضافة إلى أهم عنصر من عناصر االقتصاد 
اللبناني، القطاع املصرفي التي تشكل العقوبات مهما قيل 
او سيقال الضربة القاضية له وخاصة على صعيد ربحيته 
ونشاطه لكون إجمالي موجودات املصارف اللبنانية العاملة 

في سوريا تبلغ نحو 6.6 مليارات دوالر أي حوالي %5 
من إجمالي موجودات القطاع املصرفي في لبنان كما ان 

إجمالي رساميلها تبلغ 545 مليون دوالر إي حوالي 7% من 
إجمالي رساميل املصارف اللبنانية فضال عن ان املصارف 

السورية مازال وضعها متماسكا واداؤها مقبوال برغم وجود 
خسائر ملحوظة في مستوى االرباح، وتراجع حوالي %18 
في حجم الودائع وانخفاض طفيف في حجم التسليفات. 

فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ستنكشف املصارف 
اللبنانية، وتهرب األموال واالستثمارات، سينكشف القطاع 

املصرفي ليصيب بأضراره جميع الدول، ستنكشف السرية 
املصرفية، أحجية القطاع املصرفي، واذا ما انكشف هذا 

القطاع نستطيع بالفعل ان نقول على لبنان السالم.

تقديرات امليزانية )مليون دينار(
                      في إطار سيناريوهات مختلفة لسعر برميل النفط

السنة املالية 2011 ـ 2012السنة املالية 2010 ـ 2011
امليزانية 
املعتمدة

امليزانية الفعلية
األولية

السعر
األدنى

السعر
املتوسط

السعر
األعلى

43.082.560.0105.7107.0107.8سعر النفط )دوالر للبرميل(
9.71921.50213.44527.24827.57928.235اإليرادات اإلجمالية
8.61719.94712.30726.11026.44127.097اإليرادات النفطية

1.1021.5551.1381.1381.1381.138اإليرادات غير النفطية
16.16016.22119.43519.43519.43519.435املصروفات اإلجمالية )املعتمدة(

5.9907.8138.1448.800-6.4415.281-الفائض )العجز(
بعد استقطاع احتياطي األجيال 

القادمة
-7.4133.131-7.3355.0885.3865.977

املصروفات اإلجمالية )تقديرات 
الوطني(

18.46317.97717.492ـــ

الفائض )العجز(، تقديرات 
الوطني

8.7849.60210.744ـــ

بعد استقطاع احتياطي األجيال 
القادمة

6.0606.8447.920ـــ

متوسط سعر برميل 
النفط الكويتي ما بني 

106 و108 دوالرات

أسعار النفط لم 
تشهد تغيراً ملحوظًا 

خالل شهر نوفمبر 
مع عدم استجابة 
األسواق للتشاؤم 

املتزايد بشأن 
مستقبل الطلب

أو األنباء عن
الزيادات املتواضعة 

في اإلمدادات


