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الدوالر ينخفض بالرغم من تقدم اإلصالح الضريبي

مجلس االحتياط الفدرالي في طريقه نحو رفع ثالث ألسعار الفائدة
قــال تقرير البنك الوطني الصادر أمس 
األحد لقد وافق مجلس النواب األميركي على 
مشروع قانون اإلصــاح الضريبي لدونالد 
ترامب اخلميس املاضي، بعد حوالي سنة 
من التعثر.  ويواجه مشروع القانون هذا 
حتديات مع حتوله إلى مجلس الشيوخ حيث 
ميلك اجلمهوريون أغلبية ضئيلة وتعقيدات 
سياسية بشأن العجز الفدرالي والرعاية 
الصحية وتوزيع املزايا الضريبية.  وإضافة 
إلى ذلك، لم يصّوت دميوقراطي واحد حتى 
لصالح مشروع قانون اإلصــاح الضريبي 
في مجلس الــنــواب، ما يشير إلــى أن هــذا ما 
ــال فــي مجلس الشيوخ.   سيكون عليه احل
وكانت أسواق الصرف األجنبي هادئة نسبيا 
بعد هذه النتيجة، والسبب أن كل املخاطر 

تكمن اآلن في املواجهة مع مجلس الشيوخ.
وأدى التباين في عوائد سندات اخلزينة 
األميركية القصيرة املــدى والطويلة املدى 
إلى أدنــى منحنى ثابت في 10 سنوات يوم 
األربــعــاء بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا 
طفيفا في التضخم.  ويشير ثبات املنحنى 
إلى أن مجلس االحتياط الفدرالي سيستمر 
في رفع أسعار الفائدة القصيرة املدى.  وفي 
الوقت نفسه، قد يبقى التضخم األميركي 
منخفضا، مع أنه ينحى إلى االرتفاع، ما يحّد 

من العوائد على السندات ذات املدد األطول.  
وفي التفاصيل، تقلص الفارق بني سندات 
السنتني والعشر سنوات إلــى 63.4 نقطة 
أســاس، وهو أقل فــارق منذ نوفمبر 2007.  
وتراجع الفارق في عوائد اخلمس سنوات 

وعوائد الثاثني سنة إلى 75 نقطة أساس.

وعلى الصعيد النقدي، سجلت البيانات 
االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة نــصــريــن ملجلس 
االحتياط الفدرالي الشهر املاضي مع ارتفاع 
في النمو السعري وارتفاع غير متوقع في 
مبيعات التجزئة، ما يعزز أكثر التوقعات 
بأن واضعي السياسات سيرفعون أسعار 

الفائدة الشهر القادم.  ويبلغ حاليا احتمال 
رفع املجلس للفائدة لثالث مرة هذه السنة 

.%93
وعلى صعيد العمات، كان الدوالر حتت 
ــوع بسبب عدم  ــب الضغط فــي بــدايــة األس
اليقني احمليط بتفاصيل النسخة النهائية 
من اإلصــاح الضريبي الــذي طال انتظاره.  
ــى أدنــى  ــاء إل ــع ــوم األرب ـــدوالر ي وتــراجــع ال
مستوى له في شهر عند 93.402، ولكنه 
سرعان ما استعاد خسائره بعد أن جاءت 
ــان متوقعا وبعد  بيانات التضخم كما ك
ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل مفاجئ.  وفي 
آخر يوم من التداول، تراجع الدوالر في ليلة 
واحدة بسبب أنباء عن صدور استدعاء في 
أكتوبر بشأن مستندات احلملة االنتخابية 
للرئيس األميركي ترامب.  وتراجع الدوالر 

بنسبة 0.90% في األسبوع.
أما بالنسبة للعملة املوحدة، بدأ اليورو 
ــي قوي،  باالرتفاع الثاثاء بعد منو أوروب
ــان الــتــداول به يــوم األربــعــاء عند أعلى  وك
مستوى منذ 13 أكتوبر عند 1.1860.  وكان 
ارتفاع اليورو مقابل الدوالر األسبوع املاضي 
كبيرا ولم يتردد اليورو في استغال ضعف 
الدوالر.  وبدأ اليورو األسبوع مقابل الدوالر 

عند 1.1666 وأنهاه اجلمعة عند .1.1793 .

ــاد األوروبـــي رئيسة احلكومة  حــذر قــادة االحت
البريطانية تيريزا ماي من أن “الوقت يداهم” للقيام 
بتسويات حول “بريكست” واالحتماالت تتزايد في 
أال حترز احملادثات تقدما لبلوغ املرحلة التالية في 

)ديسمبر(.
ــروج املرتقب لبريطانيا  ويخشى أن يلقي اخل
من الكتلة األوروبية بظاله على قمة أوروبية في 
مدينة جوتنبيرج السويدية الساحلية، من املقرر أن 
تركز على حتسني املعايير االجتماعية وإبعاد خطر 

الشعبوية في مستقبل ما بعد “بريكست”.
ــم القمة  وتــرمــي الــقــمــة، الــتــي أطــلــق عليها اس
االجتماعية، إلى تزويد الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي بقوة دفع جديدة لضمان حصول املواطنني 
ــة، وأن  ــادل على فــرص عمل ذات ظـــروف عمل ع
تظل سوق العمل قــادرة على املنافسة في مواجهة 

التغيرات العاملية والدميوجرافية.
وأعربت ماي عن األمل في أن يرد االحتاد “بشكل 
إيجابي” بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على 
هامش القمة، لكن جميعهم حذروها من أن الوقت 
يضيق لتسوية مسائل رئيسة متعلقة باالنفصال، 
وإعــادة اطاق مفاوضات الشهر املقبل بخصوص 

اتفاق جتارة وفترة انتقالية.
وقال جان كلود يونكر رئيس املفوضية: “الوقت 
يداهم. آمل أن نتمكن من التوصل الى اتفاق فيما 
يتعلق بــاالنــفــصــال فــي قمة مجلس أوروبــــا في 

)ديسمبر( لكن العمل لم ينته بعد”.
وحذر ميشال بارنييه كبير املفاوضني األوروبيني 
فــي ملف بريكست األســبــوع املــاضــي مــن أن أمــام 
ــروط االحتــاد  بريطانيا أسبوعني فقط لتلبية ش
املتعلقة بفاتورة طاقها وحقوق املواطنني واحلدود 

األيرلندية إذا ما أرادت التوصل التفاق.
من جهته، أعلن رئيس الـــوزراء األيرلندي أنه 
“من احملتمل أن تنتقل محادثات خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي إلى املرحلة الثانية - العاقات 
التجارية املستقبلية - في )ديسمبر( املقبل، في حال 
قدمت بريطانيا إيضاحات حول القضايا الرئيسة 

العالقة وخصوصا احلدود األيرلندية.
ورأى فاردكار أن مطالب دبلن بأن ال يوجد خروج 
ــاد األوروبـــي “حدودا فعلية”  بريطانيا من االحت
بني أيرلندا الشمالية اخلاضعة للحكم البريطاني 
ــاد األوروبـــي، يجب أن  وأيرلندا العضو في االحت

يذكر “خطيا” في نتائج املرحلة االولى.

االحتماالت تتزايد في عدم احراز تقدم في احملادثات

»الوقت يداهم« األوروبيني والبريطانيني 
إلجناز تسوية حول »بريكست«

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن 
اململكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة املضافة على 
البنزين ابــتــداًء من أول يناير كانون الثاني 2018 

بنسبة خمسة في املئة.
جاء اإلعان على احلساب الرسمي لضريبة القيمة 

املضافة على تويتر ردا على سؤال ملواطن سعودي.

السعودية تطبق ضريبة قيمة مضافة
2018 5 باملئة على البنزين من أول يناير   

مجلس االحتياط الفدرالي

نقل املوقع اإللكتروني لــوزارة النفط اإليرانية 
)شانا( عن سعيد توكلي املدير العام لشركة نقل 
الغاز اإليرانية قوله إن إيــران صــدرت 1.2 مليار 
متر مكعب من الغاز إلى العراق منذ أواخــر يونيو 

حزيران.
وقال توكلي إن إيــران خططت لتصدير ما يصل 
إلى 25 مليون متر مكعب من الغاز إلى بغداد كل 

يوم.
ووقــع البلدان على اتفاق في عــام 2013 يلزم 
إيران مبد محطات الكهرباء العراقية بالوقود لكن 
مسؤولني قالوا إن ضعف األمــن في العراق أعاق 

التنفيذ.
وذكرت وسائل إعام رسمية إيرانية في يونيو 

حزيران أن إيران وقعت على عقدين لتصدير الغاز 
أحدهما للعاصمة العراقية بغداد واآلخــر ملدينة 

البصرة في جنوب الباد.
وقال توكلي إن تزويد البصرة مبا يصل إلى 25 

مليون متر مكعب من الغاز يوميا سيبدأ قريبا.
وتصدر إيران التي متلك احتياطات غاز ضخمة 
بجانب مواردها النفطية كميات متواضعة من الغاز 
إلى تركيا لكن اإلنتاج واجه صعوبات في احلفاظ 

على وتيرته مع ازدياد االستهاك احمللي.
ويقول خبراء إن سنوات من العقوبات الغربية 
ــي أعـــاق تطوير  ــران ــنــووي اإلي على البرنامج ال
مشروعات الغاز. وجرى رفع بعض العقوبات منذ 

أبرمت إيران االتفاق النووي مع قوى غربية.

1.2 مليار متر مكعب إيران تصدر  
 من الغاز إلى العراق أواخر يونيو

145 مليار يورو 2018 لالحتاد األوروبي إلى نحو  املوافقة على رفع موازنة 
ــق ممــثــلــو حــكــومــات دول  ــف ات
االحتاد األوروبي  وبعد مفاوضات 
استمرت على مدار قرابة 16 ساعة، 

على موازنة التكتل للعام .2018
ووافق املتفاوضون على زيادة 
ــة بنسبة 1ر،14%  ــوازن ــذه امل ه
ليصل إجماليها إلى 7ر144 مليار 

يورو.
ويرجع السبب ،في هذه الزيادة 
امللحوظة في النفقات، إلى التوفير 
ــي املستقبل الــقــريــب  املــتــوقــع ف
ملخصصات مالية متــت املوافقة 
عليها، منذ فترة طويلة في إطار 

التخطيط املالي حتى .2020
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، سيتم 
تخصيص أموال بقيمة 5ر46 مليار 
يــورو )بــزيــادة بنسبة 7ر54% 
مقارنة بالعام املاضي( ملشروعات 

على سبيل املثال لتعزيز التماسك 
االقتصادي واالجتماعي.

وتضمنت املوازنة رفعا بنسبة 
%4 في نفقات مشروعات لدعم 
التوظيف والــنــمــو االقــتــصــادي، 
ليصل إجمالي األمــوال املخصصة 
لهذه املشروعات إلى 1ر20 مليار 

يورو.
ــادة  ــة زي ــوازن كما تضمنت امل
ملحوظة في النفقات املخصصة 
لـــبـــرنـــامـــج الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
)هــوريــزون( 2020 ، ومشاريع 
تــوســعــيــة فـــي مـــجـــاالت الــنــقــل 
ــاالت وبرنامج  ــص والطاقة واالت
ــوس(  ــرازم التبادل الشبابي )اي
، وخصصت املــوازنــة 56 مليار 
يورو بزيادة قدرها 6ر3 %،لدعم 

االحتاد االوروبي يرفع موازنتهاملزارعني في أوروبا.

ــيــات سحب  ـــن عــمــل أدى اإلعــــــان ع
واســتــدعــاءات للسيارات في اليابان إلى 
تسديد ضربة جــديــدة وموجعة لسمعة 
السيارات اليابانية بعد أن كانت من األفضل 

في العالم.
وبحسب “رويترز”، فقد أضــرت هذه 
املشكات احملــرجــة بصناعة السيارات 
اليابانية التي كــان العالم يحسدها في 
الــســابــق على انــضــبــاط مــواعــيــد اإلنــتــاج 
ــل مواصلة  والــتــشــدد املــبــالــغ فيه مــن أج

التحسينات.
وفــي هــذا اإلطـــار، أعلنت شركة هوندا 
موتور اليابانية عن سحب نحو 900 ألف 
سيارة فــان صغيرة بسبب احتمال ميل 
مقاعد الصف الثاني فيها نحو األمام إذا لم 

ُتثبت جيدا بعد تعديل وضعها.
ــادت الشركة اليابانية في بيان أن  وأف
عملية السحب ستشمل سياراتها الفان 
الصغيرة من طراز أوديسي املنتجة خال 
الفترة من 2011 إلى 2017 باستثناء ألفي 

سيارة في أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أنها 
تلقت 46 تقريرا عن وقوع إصابات طفيفة 

متعلقة بهذا األمر.
وقــالــت “هوندا”، “إنها ستعمل على 

إصـــاح الــســيــارات الــتــي سيتم سحبها 
لضمان تثبيت املقاعد بشكل سليم، وفي 
ـــادات  غــضــون ذلــك نــشــرت الــشــركــة إرش
تفصيلية عن الطريقة التي يتم بها ضمان 

تثبيت املقاعد”.
وكــانــت شركة ســوبــارو اليابانية قد 
أعلنت اخلميس املــاضــي عــن سحب نحو 
400 ألف سيارة من أسواقها احمللية في 
اليابان بسبب فضحية متعلقة بعمليات 
تفتيش، وذلــك في آخــر حلقة من سلسلة 
الفضائح الــتــي تهز صناعة الــســيــارات 
اليابانية. وتشمل عملية السحب تسعة 
موديات بينها سيارة رياضية تصنعها 
“سوبارو” لـ “تويوتا”، لكن السيارات 
املــبــيــعــة فـــي اخلـــــارج لــيــســت مشمولة 
باإلجراءات، واعترفت “سوبارو” الشهر 
املاضي بــأن موظفني ال ميلكون تصاريح 
أجــروا عمليات تفتيش على السيارات في 

مصنعني في شمال غرب طوكيو.
وقالت حينها “إنها تريد سحب 250 ألف 
سيارة بتكلفة تبلغ خمسة مليارات ين “44 
مليون دوالر”، ولم يعرف على الفور تكلفة 
سحب كل السيارات البالغ عددها 395 ألف 

سيارة”.

سلسلة فضائح واستدعاءات تسدد ضربة قاسية لصناعة السيارات اليابانية

مصنع سيارات في اليابان

توقع هشام صفوت الرئيس التنفيذي 
جلوميا مصر للتجارة اإللكترونية وصول 
حجم املعامات اإللكترونية في أكبر بلد 
عربي من حيث عــدد السكان إلــى نحو 20 
مليار دوالر في عام 2021 من ما بني أربعة 
إلــى خمسة مليارات دوالر متوقعة نهاية 

هذا العام.
وأضــاف صفوت في مقابلة مع رويترز 
مبكتبه في شرق القاهرة أن حجم املعامات 
اإللكترونية في مصر بلغ نحو 2.5 مليار 
دوالر في 2016 “ونتوقع زيادته إلــى ما 
بني 4 و 5 مليارات دوالر بنهاية هذا العام 
على أن نصل إلى 20 مليار دوالر في 2021 
وأن تكون حصتنا السوقية حينها من 40 

إلى 50 باملئة.
”نحتل حاليا املركز األول في التجارة 
اإللكترونية مبصر بحصة تبلغ 42 باملئة 
منذ بداية الربع الثاني من هذا العام وحتى 
اآلن من نحو 35 باملئة في 2016 ... حجم 

التجارة اإللكترونية في مصر ال يزيد عن 
اثنني باملئة من حجم التجارة كلها“.

وتتوقع ماكنزي لاستشارات أن تصل 
مبيعات التجارة اإللكترونية في أفريقيا إلى 

75 مليار دوالر بحلول 2025.
وكــبــار مستثمري جــومــيــا هــم ام.تـــي.
ان وميليكوم التــصــاالت الهاتف احملمول 
ومساهمون آخرون وتقدم الشركة تشكيلة 

متنوعة من املنتجات.
ـــال صــفــوت لــرويــتــرز إن هــنــاك “4  وق
مستثمرين جــدد دخلوا جوميا في 2016 
وهــم شــركــة أورجن لــاتــصــاالت وشركة 
أكسا للتأمني وجولدمان ساكس واملؤسسة 
البريطانية لاستثمار مــن خـــال ضخ 

استثمارات بحجم 480 مليون دوالر.
”نسبة مصر من تلك االستثمارات تبلغ 
170 مليون سيتم ضخها حتى عام 2021 
وستكون فــي القطاع التكنولوجي قطاع 

الدعاية وقطاع العمليات اللوجستية“.

2021 20 مليار دوالر بـ  حجم املعامالت اإللكترونية في مصر يصل إلى 

ال يوجد تقدم في مفاوضات بريكست

ارتفاع املعامات التجارية في مصر

محطة بنزين

تعهدت مجموعة البنك اإلسامي للتنمية بتقدمي 
مبلغ 880 مليون دوالر أمريكي لدعم اخلطة الوطنية 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية في غينيا 2016-

.2020
وأكــد نائب رئيس البنك اإلســامــي للتنمية سيد 
أقا خال كلمته أمــام اجتماع املجموعة االستشارية 
بباريس لدعم اخلطة الوطنية للتنمية في غينيا يومي 
16-17 نوفمبر 2017، إنابة عن رئيس مجموعة البنك 
اإلسامي للتنمية: “التزام املجموعة بتعزيز الشراكة 
مع غينيا والعمل لهذا الغرض مع شركاء التنمية 
خاصة مجموعة التنسيق العربية لتحقيق أهــداف 

اخلطة التنموية في غينيا”.
ــال سيد أقا:” إن البنك يطرح مــبــادرة جديدة  وق
لــدعــم دولـــه األعــضــاء مبــا فيهم غينيا، وتستهدف 

املبادرة تعزيز وتوسيع التأثير التنموي ليشمل كل 
أصحاب املصلحة بالدول األعضاء، وتقدمي منتجات 
إسامية مبتكرة متكن مجموعة البنك من االستجابة 
حلاجة دولها ألعضاء املتزايدة للتمويل، مؤكداً التزام 
املجموعة بدعم غينيا وتعزيز قدرتها على مواجهة 
التحديات مبا فيها التحديات الصحية”. ووقــع أقا 
خال املناسبة اتفاقيتني لتمويل مشروعني زراعيني 
في غينيا مع وزيــرة التنمية والتعاون الدولي كاني 
ديالو، مببلغ إجمالي 72 مليون دوالر أمريكي، ويتمثل 
املشروع األول في تطوير سلسلة القيمة للمحاصيل 
الزراعية مببلغ 47 مليون دوالر أمريكي، والثاني هو 
مشروع قاوتال-كوندرا- مالي للتنمية الزراعية مببلغ 
25 مليون دوالر أمريكي، واملشروعان يهدفان لتعزيز 

األمن الغذائي ودعم اإلنتاج ومحاربة الفقر.

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تتعهد بتقدمي 
880 مليون دوالر لدعم التنمية في غينيا

فولكسفاغن تسرع جهودها لريادة سوق السيارات 
40 مليار دوالر الكهربائية بخطة قيمتها 

وافقت شركة فولكسفاغن على خطة إنفاق بقيمة 34 
مليار يورو )40 مليار دوالر( تهدف إلى إســراع وتيرة 
جهود الشركة الرامية إلى احتال مركز ريادي عاملي في 

قطاع السيارات الكهربائية.
وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من 
حيث مبيعات الوحدات بعد اجتماع ملجلسها االستشاري 
إنها ستنفق األموال على السيارات الكهربائية والقيادة 

الذاتية وخدمات النقل اجلديدة بحلول نهاية 2022.

وقــال الرئيس التنفيذي ماتياس مولر ”بعدما متت 
ـــاس لنجعل  املــوافــقــة على اخلــطــة، نــرســي حجر األس
فولكسفاجن األولــى عاملية في النقل الكهربائي بحلول 

.“2025
ــمــارات في  ــث ــت املــجــمــوعــة إن إجــمــالــي االســت ــال وق
مشروعات وطاقة إنتاج السيارات الكهربائية ستصل إلى 
نحو 72 مليار يورو بحلول عام 2022 مؤكدة خبرا كانت 

أحد فروع فولكسفاغنرويترز نشرته في وقت سابق.


