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مصر: الدوالر يعاود االرتفاع
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تــوقــع مـــســـؤول حــكــومــي بــــوزارة 
ــة فــــــي حـــديـــثـــه  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
ــعــــاودة  ــد« مــ ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ لــ
الدوالر ارتفاعه مجّددًا أمام الجنيه، مضيفًا: 
عنها  يتحدث  التي  بالصورة  ليس  »ولكنه 
البعض بأن يالمس حاجز الـ20 جنيهًا مرة 
أخــرى«، ويأتي ذلــك في الوقت الــذي فتحت 
فيه الحكومة اعتمادات مستندية الستيراد 

سلع أساسية، خالل الفترة املقبلة.
وشـــهـــدت أســـعـــار الــعــمــلــة األمــيــركــيــة مــوجــة 
الفترة األخــيــرة، إذ  من االنخفاضات، خــالل 
ــدوالر، فــي ظــل مــحــدوديــة الطلب  ــ تــراجــع الــ
ــاالت بــيــع كـــثـــيـــرة، مـــن نــحــو 20  ــ ــود حـ ــ ووجــ
جنيهًا بداية الشهر الجاري إلى نحو 15.75 
ليستقر  الجاري  األسبوع  منتصف  جنيهًا 
حول هذا الرقم خالل األيام الثالثة املاضية.

وأضاف املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أن »الــحــكــومــة فتحت 
اعـــتـــمـــادات مــســتــنــديــة بــالــفــعــل الحــتــيــاجــات 
اســـتـــيـــراديـــة مـــن الـــبـــتـــرول والـــســـلـــع لــلــفــتــرة 
وتــابــع  دوالر«.  مــلــيــار   1.5 بــقــيــمــة  املــقــبــلــة 
املسؤول أن املوردين يقومون بالفعل حاليا 
وفــي طريقها ملصر،  التعاقدات  تلك  بشحن 
منخفضا  الحكومي  الطلب  أثــر  يجعل  مما 

على الدوالر في الفترة املقبلة.
ــة لــتــقــلــيــص  ــيـ ــكـــومـ وفــــــي ظـــــل إجــــــــــــراءات حـ
إجــمــالــي واردات مصر  تــراجــع  االســـتـــيـــراد، 
خـــالل الــربــع األول مــن الــعــام املــالــي الحالي 
2016/ 2017 بنحو 810 ماليني دوالر ليبلغ 
نحو 13.93 مليار دوالر مقابل 14.74 مليار 
املــالــي  الـــعـــام  مـــن  الـــربـــع األول  دوالر خــــالل 

السابق عليه 2015 /2016.
وذكر أحدث تقرير للبنك املركزي املصري أن 
واردات مصر من الوقود والزيوت املعدنية 

دوالر  مليار   2.8 مــن  تــراجــعــت  ومنتجاتها 
املــالــي 2015 /2016  لــلــعــام  الــربــع األول  فــى 
الفترة من  إلى 2.6 مليار دوالر خالل نفس 
من  دوالر  مليون   190.5 منها   2017  /2016
منتجات  دوالر  مليار  و2.3  الخام،  البترول 
بـــتـــرولـــيـــة. وعــــن تـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاع الــطــلــب 
املقبل،  العمرة  بموسم  متأثرا  الـــدوالر  على 
الطلب على السياحة  أن  املــســؤول على  أكــد 
العام بسبب  الدينية سيكون مــحــدودا هــذا 
ارتفاع تكلفتها مما يقلل من أعداد املقبلني 
طلبا  نتوقع  ال  وبالتالي  العمرة،  أداء  على 

مرتفعا لتغطية هذا البند.
وحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة فـــإن املصريني 
على  دوالر  مليار   2.4 املاضي  العام  أنفقوا 
ــرة بــنــســبــة 59% مــــن نــســبــة  ــمــ ــعــ الــــحــــج والــ

اإلنفاق على السياحة الخارجية.
وساعد حصول مصر على الشريحة األولى 
من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.75 

مليار دوالر وسندات دولية بأربعة مليارات 
الـــنـــقـــدي،  ــاطـــي  ــيـ ــتـ االحـ زيــــــــادة  عـــلـــى  دوالر 
التي  األميركية  العملة  وبالتالي كبح سعر 
ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر عــقــب تــعــويــم الجنيه 
في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، إال أن محللي اقتصاد ومؤسسات 
مالية عاملية يرون أن عملية الكبح ستكون 
مؤقتة. وذكرت وكالة بلومبيرغ االقتصادية 
ارتــفــاع  أن  لها  حــديــث  تقرير  فــي  األميركية 
الجنيه أمام الدوالر كان بسبب اإلقبال على 
املستثمرين  قــبــل  مـــن  الــخــزانــة  أذون  ــراء  شــ
األجانب بعائد يتجاوز 15%، وهو ما أدى 

إلى وفرة في العملة الصعبة.
كـــــمـــــا حــــــــــذر بـــــنـــــك االســــــتــــــثــــــمــــــار الــــعــــاملــــي 
»ريــنــيــســانــس كــابــيــتــال« مـــن هــبــوط ســريــع 
للجنيه وصعود جديد وسريع للدوالر مرة 
أخرى، ألنه ليس هناك على أرض الواقع ما 

يثبت قدرة الجنيه على الصمود.

الجزائر ــ حمزة كحال

تحل الذكرى السادسة واألربعني لتأميم قطاع النفط 
واملــــحــــروقــــات فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي ظـــــروف اقــتــصــاديــة 
التي  األســود  الذهب  صعبة تتميز بتهاوي مداخيل 
تشكل 94% من إيــرادات البالد و79% من صادراتها، 
ــا جــعــل الــنــفــط يــتــحــول مـــن نــعــمــة اســتــرجــعــت من  مـ
املستعمر الفرنسي في 24 فبراير/ شباط 1971 إلى 
نقمة تؤرق أسهمها في البورصات العاملية، الحكومة 

والشعب على السواء.
ولــعــل أكــثــر األســئــلــة الــتــي تــكــررت مــنــذ بــدايــة األزمـــة 

االقتصادية قبل 3 سنوات، كانت تلك املتعلقة بطريقة 
ــوال الــنــفــط، وكــيــف يــمــكــن تحرير  ــ ــفـــاق أمـ صـــرف وإنـ
االقتصاد الجزائري من قيود التبعية ملداخيل النفط.
وفي تقييم للعقود األربعة التي مرت بعد استرجاع 
ــلــــى الــــنــــفــــط، قـــــــال الــخــبــيــر  ــر لـــســـيـــادتـــهـــا عــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
االقــتــصــادي، فــرحــات عــلــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«: »النفط في الجزائر لألسف تحول من نعمة 
إلى نقمة نتيجة رهن االقتصاد الوطني بهذه املادة، 
فمع كــل هــزة ارتــداديــة فــي األســــواق العاملية تنطلق 
ــذار فــي الــجــزائــر، كما تسبب النفط في  صــافــرات اإلنـ
الــقــضــاء على املــســاحــات الــزراعــيــة الــتــي تحولت إلى 

عقارات، وتم القضاء على املصانع عن طريق غلقها 
وتسريح عمالها«. وأضــاف املتحدث نفسه أن أموال 
النفط أغرقت الجزائر في دوامة التبعية االقتصادية 
ــل املــــــواد االســتــهــالكــيــة حتى  لــغــيــرهــا بــاســتــيــراد جـ
تنتج،  مّما  أكثر  تستهلك  وأصبحت  منها  البسيطة 
خاّصة في السنوات األخيرة التي فاقت فيها أسعار 
الــجــزائــر  الــواحــد عتبة 100 دوالر. وعــرفــت  الــبــرمــيــل 
في السنوات الـ17 املاضية إنفاق أكثر من 800 مليار 
أطلقها  الــتــي  األربــعــة  الخماسية  الــبــرامــج  فــي  دوالر 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك باالستفادة من 
ارتفاع أسعار النفط، وهو الرقم الذي تحول إلى ورقة 

والسلطة  املــعــارضــة  تلعبها  واقــتــصــاديــة  ســيــاســيــة 
املالي  الخبير  النفط. وحــســب  أســعــار  تــهــاوت  بعدما 
الجزائر ضيعت فرصة كبيرة  فــإن  الــديــن،  نــور  جمال 
لــتــنــويــع مـــصـــادرهـــا املـــالـــيـــة فـــي الــعــقــديــن املــاضــيــني، 
أن  إلــى 900 مليار دوالر دون  بعدما صرفت بني 800 
تخفض حجم مساهمة النفط في مداخيل البالد ولو 
الحكومات  بــــ5%، وهــذا شــيء يحسب على مسؤولية 
الرئاسية،  بوتفليقة  الرئيس  واليــات  خــالل  املتعاقبة 
ــــراء »الــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي« مـــن خــالل  حــيــث فــضــلــت شـ
استيراد كل شيء ودعم األسعار، في وقت كان يتوجب 

عليها وضع نموذج اقتصادي جديد.

46 عامًا من التأميم: النفط الجزائري يتحول إلى نقمة

ترامب: الصين بطل كبير 
في التالعب بالعملة

جدد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، هجومه على السياسة 

املالية للصني. ووصف بكني بأنها 
»بطل كبير« في التالعب بالعملة.
وفي مقابلة أجرتها معه رويترز 

أمس، قال الرئيس األميركي 

إن الصني يمكنها بسهولة حل 
التوترات الثنائية مع كوريا الشمالية 

متى أرادت ذلك. وتأتي هذه 
التعليقات، بعد ساعات من تصريح 
ترامب، خالل اجتماعه مع عدد من 

املسؤولني التنفيذيني للشركات 
األميركية، بأنه يريد الحفاظ على 

انخفاض قيمة الدوالر.

الهند تبدأ تنفيذ قطار 
فائق السرعة تحت الماء

بدأت الهند عمليات املسح والتمهيد 
ملسار قطار فائق السرعة تحت املاء 

وسوف تنطلق أعمال اإلنشاءات 
عام 2018 تستمر حتى 2023، 

وفقًا لتقرير نشرته »إيكونوميك 
تايمز«. وأوضح التقرير أن عمليات 

الحفر سوف تجري لربط مسار 
القطار بني مدينتي »مومباي« 

و»أحمد أباد« والذي يشمل 
نفقًا يمتد طوله ألكثر من ستة 

كيلومترات. ويجري حاليًا اختبار 
طبيعة التربة والصخور على عمق 
سبعني مترًا تحت سطح البحر في 

ضوء تجارب جيولوجية وفنية 
للمشروع بأكمله الذي سيشهد 
تشغيل أول قطار فائق السرعة 

تحت املاء في البالد.

أوبك تلتزم بخفض اإلنتاج 
قالت ثالثة مصادر في أوبك إن 

اللجنة الفنية املشتركة بني املنظمة 
واملنتجني املستقلني سجلت 

مستوى التزام بتخفيضات اإلنتاج 
من الجانبني بلغ 86% في يناير/

كانون الثاني. واجتمعت اللجنة في 
22 فبراير/شباط بفيينا. وقالت 

املصادر إن اللجنة الوزارية العليا 
ألوبك واملنتجني املستقلني أشارت 
إلى أن املجال ما زال مفتوحًا أمام 

التحسن ودعت جميع األطراف إلى 
املضي قدمًا نحو تحقيق االلتزام 

الكامل في الوقت املناسب. ومن 
املنتظر أن يعقد االجتماع املقبل في 
مارس/آذار في فيينا ويليه اجتماع 

وزاري في الكويت في 25 و26 
مارس/آذار.

الضرائب ُتفقد بوينغ 
قدراتها التنافسية

قال املدير املالي لشركة بوينغ، 
غريج سميث أمس، إن قطاع 

الطائرات التجارية في الشركة »ال 
يتمتع بالتنافسية« في ظل قوانني 

الضرائب األميركية الحالية، وإن 
الشركة تلجأ إلمكانية وصولها 

إلى إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب من أجل الضغط إلحداث 

تغييرات. وقال سميث خالل 
مؤتمر للمستثمرين نظمه بنك 
باركليز، إن اإلصالح الضريبي 

»سيقود النمو وسيقود اقتصادنا 
األميركي وسيخلق فرص عمل 

وسيسمح لنا باالستثمار أكثر في 
شعبنا ومصانعنا وفي منتجاتنا«.

أخبار

داو جونز 
يواصل مسيرته 

التاريخية

ارتفعت غالبية مؤشرات األسهم األميركية خالل تداوالت الخميس، بدعم من قطاع الطاقة بالتزامن مع صعود أسعار النفط، حيث تمكن داو جونز من 
مواصلة مسيرة مكاسبه التاريخية محققا اإلغالق القياسي العاشر على التوالي. وارتفع مؤشر »داو جونز« الصناعي 34.7 نقطة إلى 20810 نقاط، كما 
ارتفع مؤشر »S&P 500« األوسع نطاقًا، بنحو نقطة واحدة إلى 2364 نقطة، بينما انخفض مؤشر »نازداك« )- 25 نقطة( إلى 5835.5 نقطة. وفي سوق 
السلع، ارتفعت العقود اآلجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان عند التسوية، أمس، بنسبة 1.5% إلى 1251.40 دوالرًا لألوقية. وفي أسواق النفط، ارتفع خام 

»نايمكس« األميركي بنسبة 1.6% مسجال  54.45 دوالرًا للبرميل، أمس، بينما ارتفع خام »برنت« القياسي بنسبة 1.33% إلى 56.58 دوالرًا للبرميل.
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اقتصاد

الكويت ـ محمود بدير

الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  دول  خـــــطـــــة 
الــخــلــيــجــي الـــضـــريـــبـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بــــهــــدف الــــحــــد مــــن األزمــــــــة املـــالـــيـــة 
املــتــرتــبــة عــلــى تــراجــع أســعــار الــنــفــط، تحتاج 
ــدة حتى  ــديـ لــعــمــلــيــة تــحــضــيــر ومــتــطــلــبــات عـ
يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــقـــهـــا واســـــتـــــمـــــرارهـــــا بـــنـــجـــاح، 
الضرائب،  مــن  مــن نظام شبه خــاٍل  فاالنتقال 
استمر ملا يربو على خمسة عقود، إلى نظام 
مــخــتــلــف تــمــامــا قـــائـــم عــلــى أســــس ضــرائــبــيــة 
اقتصاد  محللي  حسب  السهل،  بــاألمــر  ليس 

»الــعــربــي الــجــديــد«. وعــلــى الــرغــم مــن إعــان  لـــ
ــة خليجية عـــن عــزمــهــا تطبيق  أكــثــر مـــن دولــ
ضريبة القيمة املضافة بواقع 5% مطلع العام 
املقبل وضريبة على الشركات بواقع 10% عام 
2019، إال أن غالبيتها لم تعلن حتى اآلن عن 
للضريبة  قانوني  تشريع  تجهيز  أو  صــدور 
املحاسبية  الشركات  كبرى  وحسب  املضافة. 
في الخليج واملعتمدة لدى حكومات خليجية 
ــن مـــــرة فــي  ــي ام جـــــي« أكــــــدت أكـــثـــر مــ »كـــــي بــ
املحاسبية  األنــظــمــة  أن  مــؤتــمــرات صــحــافــيــة 
املــعــمــول بــهــا حــالــيــا بــاملــؤســســات والــشــركــات 
غير جاهزة فعليا لتطبيق أي نظام ضريبي 
ــد. االقــــتــــصــــاديــــات الــخــلــيــجــيــة تــســتــعــد  ــديــ جــ
ملرحلة أكثر تطورًا وتنوعا وأقل اعتمادًا على 
العائدات النفطية املتذبذبة صعودًا وهبوطا 
وفق ظروف أسواق النفط العاملية، مما يؤثر 
ــاق الـــعـــام وعـــلـــى بـــرامـــج الــتــنــمــيــة  ــفــ عــلــى اإلنــ

االقتصادية واالجتماعية في دول املجلس.
رســوم على  النفطية هناك  البلدان  مثل  وفــي 
بــعــض أنــــواع الــخــدمــات وضـــرائـــب انــتــقــائــيــة، 
كما هو الحال في السعودية والكويت وقطر 
وُعمان، في حني ال يوجد أي شكل من أشكال 

السنوي  االقتطاع  الدولة مضاعفة  قــررت  إذا 
الـــحـــتـــمـــي مــــن إيـــــــــــرادات الـــــدولـــــة املــخــصــصــة 
ذلك  على  وترتب  القادمة  األجيال  الحتياطي 

عجز يتوجب تغطيته.
» الــعــربــي  ويــضــيــف الــبــيــلــي، خـــال حــديــثــه لــــ
الجديد«، أن »الضريبة عادة تؤدي إلى خفض 
لعموم  املعيشة  ومستوى  الشخصي  الــدخــل 
املواطنني والتي تسعى الدولة في العادة إلى 
تحسينه وزيادته كهدف استراتيجي للدولة 
الحاضر  بالوقت  الكويت  وتطبق  املتقدمة«. 
أربعة قوانني تتعلق بالنظام الضريبي وفي 

انتظار تشريع جديد للضريبة املضافة.

ال لنصائح الغارد 
وثــارت ردود أفعال رافضة القتراحات مديرة 
صندوق النقد الــدولــي، كريستني الغــارد، في 
وقــت ســابــق، بــضــرورة أن تكون دول الخليج 
مــســتــعــدة لتطبيق ضــرائــب جـــديـــدة، بــمــا في 
ولفتت  الشخصي.  الــدخــل  على  ضريبة  ذلــك 
مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه »يجب أن 
نطاق  على  تدريجيا  الضرائب  تطبيق  يكون 
ذلــك بشكل  وفــعــل  واســـع وبنسبة منخفضة، 
ثابت ومتماسك بقدر اإلمكان، حتى ال يكون 
هناك تسرب في النظام، وال يكون هناك عدم 

تـــوازن بــني منطقة وأخـــرى«. وهــو األمــر الــذي 
استبعده مسؤولون ومحللو اقتصاد في عدة 
والــســعــوديــة  ــارات  ــ اإلمــ ومــنــهــا  دول خليجية 
دول  السعودية تصدرها  وتواصل  والكويت. 
العالم كأقل دولــة فــي فــرض الــضــرائــب، حتى 
ــرار تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة  ــ بــعــد إقـ

بنسبة 5% في الربع األول من عام 2018.
ويقول الخبير االقتصادي عبدالعزيز الغنيم 
خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
 »الــضــريــبــة هــي جــزء أســاســي مــن عمل أي 

ّ
إن

الحكومة تهدف بشكل  إن  إذ  حكومة ودولـــة، 
عام إلى تقديم أفضل الخدمات ملواطنيها لكن 

دون االقتراب من خطر عجز املوازنة«. 
باالعتبار  األخــذ  »يجب  أنــه  الغنيم  ويضيف 
أن الــضــرائــب لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى الــــدورة 
النمو  فــي تخفيف  فهي تساهم  االقــتــصــاديــة 
االقتصادي إذا لم تتبع بإنفاق حكومي رشيد 
يــعــتــمــد مــبــدأ االســتــثــمــار بــمــا أن االســتــهــاك 
جـــزء مـــن مــحــفــزات االســتــثــمــار وهــــذا األخــيــر 
االقتصادي«. وعلى  النمو  يعد أحد مقومات 
إال  املضافة  القيمة  انخفاض نسبة  الرغم من 
 100 استثناء  قـــررت  الــســعــوديــة  الحكومة  أن 
سلعة أساسية من الضريبة لكونها من السلع 

األساسية للمواطنني.

تعديالت ضريبية
وفـــي الــوقــت الـــذي أكـــدت فــيــه دول خليجية 
عـــدم نــيــتــهــا فـــرض ضـــرائـــب جـــديـــدة، أجـــرت 
سلطنة ُعــمــان تــعــديــات ضــريــبــيــة واســعــة، 
ألــغــت بــمــقــتــضــاهــا حـــد اإلعـــفـــاء الــضــريــبــي، 
ــان مــمــنــوحــا فــــي املــــاضــــي، ورفـــعـــت  ــ ــــذي كـ الــ
ضريبة الــدخــل على املــؤســســات والــشــركــات 
جديدة  جباية  وفرضت  واألجنبية،  املحلية 
لــزيــادة  خــطــوة  فــي  الصغيرة،  املنشآت  على 
إيـــــرادات الــبــاد بــعــد تــراجــع عــائــدات النفط 

بنحو حاد.
ــة الـــعـــامـــة لــلــضــرائــب بـــــوزارة  ــانــ وقـــالـــت األمــ
املـــالـــيـــة فـــي بــيــانــهــا، وفــــق مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
األنــبــاء العمانية، منذ يومني، إنــه »تــم إلغاء 
ألف  البالغة قيمته 30  القانوني  حد اإلعفاء 
ريال ُعماني )78 ألف دوالر(، بهدف الحد من 
ظاهرة تجنب الضريبة من جانب الخاضعني 
لها عبر تجزئة األعمال لاستفادة من اإلعفاء 
وعــدم ســداد الضريبة«. وأضــاف البيان، أنه 
تــم اســتــحــداث ضــريــبــة عــلــى بــعــض املنشآت 
الصغيرة بنسبة 3%، كما تم تعديل ضريبة 
الــدخــل املطبقة عــلــى املــؤســســات والــشــركــات 
لتكون  األجنبية  الشركات  وفــروع  العمانية 

15% بداًل من %12.

دول الخليج العربي: مـوعد مع الضرائب

الخليج الغني يتأهب إلجراءات ضريبية صعبة )فرانس برس(

)Getty( استبعاد أي ضرائب جديدة في اإلمارات

النقد  صندوق  لمديرة  تصريحات  حركت 
الضرائب  مياه  الغارد،  كريستين  الدولي، 
خاصة  الخليج،  منطقة  داخل  الراكدة 

تزال  ال  والتي  الدخل،  بضريبة  المتعلقة 
بعيدة عنها، وكانت  الدول  معظم هذه 
الخليج  دول  أن  أيام،  قبل  أكدت،  الغارد 

ضرائب  لتطبيق  مستعدة  تكون  أن  يجب 
جديدة بما في ذلك ضريبة الدخل.  فهل 
بات الخليج على موعد مع هذه الضريبة 

المضافة  القيمة  ضريبتي  قانون  إقرار  بعد 
الضرائب على  تأثيرات هذه  واالنتقائية، وما 

االستثمار في دول المنطقة؟

محور

انتقادات خليجية 
لنصائح الغارد بتطبيق 

ضريبة الدخل

أبو ظبي ـ العربي الجديد

ــة إن فـــرض  ــيــ ــاراتــ قـــالـــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة إمــ
ــرا  ــبــــات يـــعـــد أمــ ــرتــ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــدخــــل واملــ

مستبعدا ولسنا في حاجة له.
ــــدت املـــصـــادر الـــتـــي فــضــلــت عــــدم الــكــشــف  وأكــ
عـــن هــويــتــهــا: »يــخــتــلــف نـــمـــوذج األعـــمـــال في 
الخليج،  دول  بــاقــي  عــن  اإلمــاراتــيــة  الحكومة 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أصــبــحــت ال تعتمد بشكل 
الخليج،  دول  كما  النفط  مـــورد  على  رئيسي 
ــدة ومـــتـــنـــوعـــة  ــ ــديـ ــ ــادر دخــــــل عـ ــ ــــصـ ــا مـ ــهــ ولــــديــ
ومــقــومــات اقــتــصــاديــة تجعل فـــرض ضــرائــب 
الدخل فيها أمرا مستبعدا، نظرا ألنها ليست 

في حاجة إلى هذا األمر حاليا«.
وقــــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي نــاصــر السعيدي 
خال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« إن 
تنوعا ملصادر  األكــثــر  يعد  اإلمــــارات  اقتصاد 
الدخل بني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ 

الدوحة ـ إبراهيم حسونة

تلجأ  أن  قطر  فــي  مطلعة  مــصــادر  استبعدت 
الدولة إلى خيار فرض الضرائب تماشيا مع 
أزمة انزالق أسعار النفط، وذلك بفضل متانة 
ــاع املــالــيــة لــلــدوحــة الــتــي تمكنت على  ــ األوضـ
ــدار الــعــقــد املـــاضـــي مـــن تــقــلــيــص اعــتــمــادهــا  مــ

اقتصاد  النفط حاليا بنسبة 30% من  يسهم 
الـــــدولـــــة، بــيــنــمــا كـــــان يــبــلــغ نــســبــة 90% فــي 
املاضي.  ويضيف أن ضريبة القيمة املضافة 
التدابير  أهــم  مــن  تعد  االنتقائية  والــضــرائــب 
لاستدامة املالية ومهمة في عملية اإلصاح 
ــارات املــالــي يؤهلها  ــ املــالــي، إال إن وضـــع اإلمـ
إلى تأجيل ملف الضرائب حاليا. ويوضح أن 
اإلمارات تقوم حاليا بفرض ضريبة فقط على 

األرباح بالنسبة للبنوك األجنبية. 
وكـــان وكــيــل وزارة املــالــيــة اإلمـــاراتـــي، يونس 
الخوري قال إن »باده ال تنوي فرض ضرائب 
ــراد، وإن الحكومة ال  جــديــدة على دخـــول األفــ
تـــدرس فــرض رســـوم إضــافــيــة على الخدمات 

الحكومية«.
مباشرة  هــي ضريبة  الــدخــل  على  والضريبة 
تفرضها الدولة على األفراد واملؤسسات )غير 
الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات( الــذيــن 
يــحــصــلــون عــلــى حـــد أدنــــى مـــن الـــدخـــل خــال 

أعــمــال ومستثمرون  النفط. وقــال رجــال  على 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن دولـــة قــطــر مرتبطة 
لدول مجلس  والضريبية  النقدية  بالسياسة 
تتخلف  أن  يمكنها  وال  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون 
عن باقي دول الخليج في حالة االضطرار إلى 

اللجوء لفرض ضرائب جديدة.
وفــضــل مــتــخــصــصــون أن تــتــبــنــى قــطــر خــال 
الفترة املقبلة العمل على خلق نظام ضريبي 
ــى جـــانـــب اتــجــاهــهــا  ــ مــــتــــوازن وتــــدريــــجــــي، إلـ
لـــتـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــــرى، الفــتــني إلـــى أن الــنــظــام  االقــتــصــاديــة األخـ
وال  العالم،  دول  كل  في  به  معمول  الضريبي 
ضرر فيه خاصة إن كان الهدف األسمى منه 
هــو التنمية وتــحــقــيــق الــعــدالــة ولــيــس فــرض 
ــال الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي عـــدنـــان  ــ جـــبـــايـــة. وقــ
ستيته، إن الحديث عن فرض ضرائب في قطر 
خاصة ودول الخليج عامة ال يزال محصورا 
املضافة  كالقيمة  املباشرة  غير  الضرائب  في 

قتطع من جميع أصناف الدخل من 
ُ
السنة، وت

أجور وأرباح مهنية أو عقارية.
إما  لــلــدولــة بشكل ســنــوي،  وتـــؤدى الضريبة 
الذين  لها  الخاضعني  املواطنني  من  بمبادرة 
الــضــريــبــيــة  اإلدارة  إلــــى مــصــالــح  يــتــوجــهــون 
للتصريح بدخولهم وأداء ما بذمتهم، أو يتم 
بــه في  املنبع، كما هــو معمول  مــن  اقتطاعها 
بعض البلدان. ويهم نظام االقتطاع من املنبع 
بعض املداخيل فقط، مثل األجــور أو عائدات 
أسهم  من  املالية  واألوراق  املصرفية  الــودائــع 
املــداخــيــل  يــمــكــن تطبيقه عــلــى  وســـنـــدات، وال 
املهنية التي ُيعتمد فيها على نظام التصريح.
ــات قــــــال الـــــخـــــوري إن  ــركــ ــشــ ــة الــ ــبـ ــريـ وعــــــن ضـ
الــوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تنتج 
الضريبة، وتقوم برفع  في حــال تطبيق هــذه 
ــــوزراء،  ــات إلـــى مجلس الـ نــتــائــج هـــذه الـــدراسـ
ــوزارة تــســعــى لــبــنــاء »نــظــام  ــ مــشــيــرا إلـــى أن الــ

املباشرة  وليست  االستهاك  على  والضريبة 
»العربي  لـــ  وأضـــاف  الــدخــل.  على  كالضريبة 
الجديد«: »حتى اآلن ال أرى أن دولة قطر تحتاج 
لفرض ضرائب على الدخل، رغم أن الضريبة 
شــيء عــادل ألنها تكون مقابل خــدمــات ولها 
أهداف مالية وتنموية«، الفتا إلى أن تطبيق 
إلــى جاهزية  أي نظام ضريبي عــادل يحتاج 
ا من جهاز الضريبة  وبنية تحتية قوية )بدء
وحتى نقطة البيع(، قد يستغرق بناؤها عدة 
سنوات. واستبعد رجل األعمال ونائب رئيس 

ضريبي متكامل«.  ولم يفصح الخوري عن أي 
تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه 
قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء 
الــنــظــام الــضــريــبــي املــتــكــامــل بــصــدور مــرســوم 

أن  العمادي،  العزيز  عبد  السابق،  قطر  غرفة 
تلجأ قــطــر لــفــرض ضــرائــب عــلــى الــدخــل على 
املستوى القصير وال املتوسط وال حتى على 
مضيفا  تعبيره-،  بحسب   – البعيد  املستوى 
إلى  لم يصل  االقتصادي في قطر  الوضع  أن 
هذه الدرجة. وأضــاف في تصريح لـ »العربي 
لديها مشكلة سيولة،  أن قطر ليس  الجديد« 
فضا عن أنها ربطت سعر النفط في املوازنة 
العامة الحالية عند 45 دوالرا للبرميل، واليوم 
سعر البرميل يتراوح بني 50 – 55 دوالرا، وهو 
ما يعني أن هناك فائضا في التقديرات وليس 
عجزا. وتوقع أن يتجه الوضع االقتصادي في 

قطر إلى األحسن خال السنوات املقبلة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة األمـــــل 
الـــخـــاطـــر، إن تطبيق  الـــلـــه  لــاســتــثــمــار، عــبــد 
ــي حــاجــة  الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي وأنــــــت لـــســـت فــ
إليه، أفضل بكثير من تطبيقه عند  ضرورية 
إلـــيـــه، مــضــيــفــا أن تــأخــيــر أو تأجيل  الــحــاجــة 

الشيخ خليفة بن زايد  الرئيس اإلماراتي  من 
آل نــهــيــان بــقــانــون إنــشــاء الــهــيــئــة االتــحــاديــة 

للضرائب.
وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق 
جديدة لجمع اإليـــرادات، في وقــت تسبب فيه 
تدني أسعار النفط والغاز في عجز باملوازنات 
ــــدول الــســت  الــحــكــومــيــة. وفـــي 2018 تــعــتــزم الـ
الخليجي تطبيق  التعاون  األعضاء بمجلس 
ضريبة القيمة املضافة. ومن املتوقع أن تحقق 
الضريبة التي تعتبر جزءًا من الضرائب غير 
املــبــاشــرة، إيـــــرادات تــتــجــاوز 25 مــلــيــار دوالر 
سنويا، وفق تقدير »إرنست آند يونغ«.  وبدأ 
رسميا  املــضــافــة  القيمة  ضريبة  فــي  التفكير 
عـــام 2008، فــي أعــقــاب تــوصــيــة مــن صــنــدوق 
النقد الدولي صدرت في 2003؛ وقتها اتفقت 
دول الــخــلــيــج عــلــى الـــدخـــول املـــتـــدرج، بحيث 
النسبة الضريبية ما بني 3 إلى %5،  تتراوح 

أي حوالي ثلث النسب الشائعة عامليا.

تكون  الــدولــة  حــاجــة  لحني  الضريبة  تطبيق 
أضراره أكثر من تطبيقها في الوقت الحالي.

وأكد لـ »العربي الجديد«، أن الشركات في قطر، 
العاملية واملحلية على السواء، تتمتع بأوضاع 
جـــيـــدة تــمــكــنــهــا مـــن اســتــيــعــاب أي تــداعــيــات 
ســلــبــيــة لــفــرض ضـــرائـــب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
الفتا إلى أن تطبيق نظام ضريبي تدريجي لن 
يكون له آثار سلبية ال على الشركات وال حتى 
على األفـــراد ســواء كانوا مواطنني أو وافدين 
من ناحية القدرة الشرائية. وتوقع املدير العام 
ــراء االســـتـــثـــمـــار، مــحــمــد أحــمــد  ــبـ ملــجــمــوعــة خـ
اليافعي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أن 
تضطر دول الخليج بما فيها قطر إلى فرض 
النفط  أسعار  انخفضت  إذا  إضافية  ضرائب 
الـــ 40 دوالرا للبرميل، مؤكدًا أنه  إلــى ما دون 
ــار الــنــفــط فــــوق مــســتــوى الـــ  ــعـ طـــاملـــا ظــلــت أسـ
دول  مــن  أي  تضطر  فــلــن  للبرميل  دوالرا   50

مجلس التعاون لهكذا إجراءات.

االستقرار المالي يمنح قطر رفاهية اإلرجاءاإلمارات: ال رسوم على دخول األفراد

تطبيق نظام ضريبي 
عادل يحتاج استعدادات 

تستغرق سنوات

بجامعة الــكــويــت عــبــدالــعــزيــز الــكــنــدري الــذي 
»العربي الجديد« إن »الكويت في أمس  يقول لـ
الحاجة لتنويع مصادر الدخل ويمكن تطبيق 
عدة أمــور مع النظام الضريبي مثل مشاريع 
االقتصاد  لتنويع  مجال  وفتح  الخصخصة 
والعمل على قوانني لتوطني االستثمار وليس 

فقط جذبه«.

فائض في الميزانية
يـــرى الخبير االقــتــصــادي  وفـــي رأي مــعــاكــس 
إبــراهــيــم الــبــيــلــي أن الــكــويــت ال يــتــوافــر فيها 
ــي لــتــطــبــيــق مـــشـــروع فــرض  ــاســ الـــشـــرط األســ
الضريبة على دخل املواطنني، حيث إن هناك 
ــل ومــيــزانــيــة الــدولــة  فــائــضــا مــســتــمــرًا فـــي دخـ
السنوية، ولن تكون هناك حاجة للضريبة إال 

التطبيق يواجه تحديات 
التشريعات ومخاوف االستثمار

الــضــرائــب فــي اإلمــــارات والــبــحــريــن، مما دفع 
»جـــنـــة  الـــبـــعـــض إلـــــى تــســمــيــة هـــــذه الــــــــدول بــــ

الضرائب«.
 

هيكل غير متوازن
يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي بـــدر الــعــتــيــبــي إن 
»هــيــكــل االقــتــصــاد الــوطــنــي بــالــكــويــت مـــازال 
غـــيـــر مــــتــــوازن فــالــنــفــط ال زال يــســيــطــر عــلــى 
ــرادات وهــو كله مرتبط بنشاط  90% مــن اإليــ
ــو الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه، وال  ــد وهــ ــ ــورد واحـ ــ ومــ
تــوجــد مــشــروعــات كــبــرى مـــدرة للدخل داخــل 
 له، وبالتالي على 

ً
الباد يمكن أن تشكل بديا

تــقــوم بنشاط واســـع للخصخصة  أن  الــدولــة 
والـــتـــنـــازل عـــن جــــزء كــبــيــر مـــن أنــشــطــتــهــا كي 
يديرها القطاع الخاص الذي ستفرض عليه 
حديثه  خــال  العتيبي،  ويضيف  الضريبة«. 
الـــجـــديـــد«، أن »تــطــبــيــق منظومة  لــــ »الــعــربــي 
الضرائب يحتاج الى دراسة دقيقة وتأثير كل 
ضريبة على االقتصاد كما أن هناك ُبعدا آخر 
يجب النظر إليه وهو املوازنة بني الرغبة في 
للدخل وبــني تشجيع  مـــوارد إضافية  وجـــود 
املحلي واألجــنــبــي حتى ال تكون  االســتــثــمــار 

الضريبة طاردة للمستثمرين في الكويت«.
ويـــتـــفـــق مـــعـــه فــــي الــــــــرأي أســــتــــاذ االقـــتـــصـــاد 

الرياض ـ خالد الشايع

استبعدت مــصــادر رسمية ســعــوديــة فــرض ضــرائــب على 
الـــدخـــل الــشــخــصــي بــاملــمــلــكــة خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، ونــفــت 
»الــعــربــي الجديد«  مــصــادر فــي وزارة املــالــيــة الــســعــوديــة لـــ
ــل عــلــى املـــواطـــنـــني أو  ــــود أي نــيــة لـــفـــرض ضــريــبــة دخــ وجـ

املقيمني، على األقل في السنوات الثاث املقبلة.
وشـــّددت املــصــادر، التي فضلت عــدم ذكــر اسمها، على أن 
محمد  الــوزيــر  بتأكيدات  حاليا  ملتزمة  السعودية  املالية 
الـــجـــدعـــان الــــذي شــــدد فـــي أواخـــــر الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى أن: 
»الــســعــوديــة لــن تــفــرض ضــرائــب عــلــى املــواطــنــني وال على 

املقيمني أو أرباح الشركات حتى عام 2020«.
وكــانــت مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، كريستني الغـــارد، 
حثت قبل أيام دول الخليج على فرض ضرائب على الدخل، 
محذرة من أن أسعار النفط املنخفضة ستبقى على األرجح 
لفترة طويلة، وأن على دول الخليج تقوية إطاراتها املالية 
وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها 
الكبير على عــائــدات الــنــفــط، وتــعــزيــز مــصــادر الــدخــل غير 

النفطي.
الــدولــي، وهــي مطالبات  النقد  أن مطالبات صــنــدوق  غير 
غير ملزمة، تتناقض مع تحذيرات سابقة، أطلقتها وكالة 
املطالبة  أن  من  فيها  حــذرت  االئتماني،  للتصنيف  فيتش 
التي  املضافة  القيمة  الضرائب بما فيها ضريبة  بتطبيق 
قد  املقبل  الشهر  الخليج  دول  فــي  التنفيذ  حيز  ستدخل 
الــشــركــات وضــغــوطــا على  تــفــرض مخاطر تشغيلية على 
األربــاح قبل الفائدة والضرائب والديون املعدومة، وكذلك 
تلك  خاصة  القطاعات،  بعض  فــي  النقدية  التدفقات  على 

التي تعتمد على العمالة الوافدة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« على أن فكرة  لـــ وأكـــد محللون مــالــيــون 
فرض الضرائب على الدخل قد تكون مؤجلة، ولكن ليست 
تم  التي  الجديدة  الــرســوم  أن  تماما، مشددين على  ملغاة 
فرضها، أو ستدخل حيز التنفيذ تباعا منذ منتصف العام 

الحالي تعتبر ضرائب ولكن بشكل مختلف.
ونفت وزارة املالية السعودية أكثر من مرة فرض ضريبة 
دخـــل، خــاصــة على الــوافــديــن، وهــو مــا يــؤكــد عليه املحلل 
 »الوضع املالي 

ً
» العربي الجديد« قائا املالي ربيع سندي لـ

للمواطنني ال يتحمل فرض ضرائب«.
التفكير فــي فــرض ضريبة  ويضيف ســنــدي: »ربــمــا يكون 
دخــــل مــســتــقــبــا، خـــاصـــة وأن بــعــض الـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون 
أن املــعــلــومــات الــتــي يطلبها بــرنــامــج حــســاب املــواطــن هي 
بداية ملثل هذه الضرائب، بيد أن األمــر يحتاج للكثير من 
الخطوات، وأهمها ضبط اإلنفاق املالي، وتقليص الفساد، 
ألن املواطن سيبدأ يتساءل عن مصير األموال التي دفعها«.
رسمي  بشكل  البطالة وصلت  نسبة  أن  ننسى  »ال  وتــابــع 

ألكثر من 12.01%، وهي مرشحة لارتفاع«.
وشـــدد ســنــدي على أن اقــتــراحــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 

لدول الخليج ليست إلزامية، بل هي مجرد اقتراحات.
وظــلــت الــســعــوديــة لفترة طــويــلــة، جنة لــلــوافــديــن الــذيــن ال 

الــذي  الــدعــم  أيــة ضــرائــب، فيما يتمتعون بكامل  يــدفــعــون 
ُيقدم للمواطنني، سواء للوقود أو الطاقة والغذاء، وهو ما 
الــســعــودي ألن يناقش قبل أسابيع  الــشــورى  دفــع مجلس 
فرض رسوم على تحويات العمالة الوافدة للخارج بنسبة 
6% مــن املبلغ املــحــول، إال أن املــشــروع فشل فــي املـــرور من 
ذلــك على  يؤثر  أن  مــن  التخوف  املجلس بسبب  قبة  تحت 

االستثمار األجنبي في الباد.
وبــــدأت الــســعــوديــة فــي تطبيق خــطــط اقــتــصــاديــة جــديــدة، 
من خال رفع رسوم بعض الخدمات وخاصة التأشيرات 
والرسوم البلدية، إضافة لسلسلة رسوم، شملت املواطنني 
ــادة مــصــادر الــدخــل والــعــائــدات غير  والــوافــديــن، بــهــدف زيـ

النفطية.
ــذه الــــرســــوم تــعــديــل رســـــوم »تـــأشـــيـــرات  ــن أبـــــرز هــ وكـــــان مـ
الجوازات«، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، وتم فرض رسوم تأشيرة الخروج والعودة 
للوافدين »ملــرة واحـــدة« بمبلغ 200 ريــال )الـــدوالر = 3.75 
ريـــاالت( ملــدة شهرين، و100 عن كل شهر إضــافــي، وزيــادة 
رسوم تأشيرة الخروج والعودة »املتعددة« إلى 500 ريال 

ملدة ثاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي.  
أيــضــا تــم فــرض رســـوم »الــطــيــران املــدنــي«، بــواقــع 50 ريــاال 
عن املــرور باملطار، وزيــادة رســوم املخالفات املــروريــة، كما 
تــم فــرض رســم بمقدار 300 ريـــال على املــركــبــات الــتــي تمر 
عبر أراضي السعودية إلى الدول املجاورة، و50 رياال على 

املغادر عبر موانئ السعودية.
كما ستبدأ وزارة اإلســكــان فــي عــام 2017 تحصيل رســوم 
قــيــمــة األرض غير  مـــن  بــنــســبــة %2.5  الــبــيــضــاء  األراضــــــي 
املستغلة، وهو ما سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار دوالر 
ســنــويــا، كــمــا ســتــدخــل رســــوم الـــخـــدمـــات الــبــلــديــات، حيز 
التنفيذ في الربع األول من العام 2017، وفيها سيتم فرض 
رسوم على طلب تراخيص إنشاء املباني، والتي أصبحت 
ــاالت لــلــمــتــر الـــواحـــد بــعــد أن كــانــت ال  ــ تــصــل إلـــى ثــاثــة ريـ

تتجاوز النصف ريال للمساحة ذاتها.

االنتقال 
الصعب

السعودية: تأجيل إلى حين
أكدت السعودية اعتزامها 

عدم فرض ضريبة على الدخل 
خالل الفترة المقبلة

تعد بريطانيا أول دولة قامت بإدراج ضريبة على الدخل في منظومتها 
بلدان  عدة  بها  لحقت  ثم   ،1842 عام  ذلك  وكان  الوطنية،  الجبائية 
عليها  يحصل  التي  المداخيل  على  ضرائب  فرض  تبنت  أخرى  أوروبية 
وفرضت  الملتحقين،  أول  السويد  وكانت  أعمالهم.   من  المواطنون 
ضريبة على الدخل عام 1861، ثم إيطاليا عام 1864، وبروسيا )جزء من 
بين عامي 1891 و1903، وهولندا عام 1893، فيما كانت  ألمانيا حاليا( 
فرنسا من بلدان القارة العجوز التي تأخرت في فرض ضريبة على الدخل.

بريطانيا أوًال

ليس سهًال أن تنتقل الدول 
النفطية الغنية التي ظلت 
عقودًا خالية من الضرائب 
إلى مرحلة جديدة مليئة 

بالجبايات والرسوم

يقول متخصصون إن 
قطر ليست بحاجة إلى 

تطبيق ضريبة على 
الدخل، إذ ال تزال تمتلك 

العديد من الحلول 
والبدائل

السعودية من أقل الدول فرضًا للضرائب )العربي الجديد(
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اقتصاد

موسى مهدي

االسترليني  الجنيه  يتحول  هــل 
مــــن الـــضـــعـــف الـــــــذي عــــاشــــه مــنــذ 
يونيو/  في  »بريكست«  استفتاء 
ــوة خــــال الــنــصــف  ــى قــ حــــزيــــران املــــاضــــي، إلــ
الثاني من العام الجاري ليصبح  املاذ اآلمن 
في أوروبا؟ سؤال طرحه مصرف »بانك أوف 
أميركا ـ ميريل لينش« في أحد تقاريره قبل 

أسبوعني.
وتـــوقـــعـــات مـــصـــرف االســـتـــثـــمـــار األمـــيـــركـــي 
تدعمها عدة أزمات تكتنف أوروبا وأميركا 
حاليًا، كما تدعمها مخاوف املستثمرين في 
الــيــورو واحتماالت حــدوث تصحيح  أدوات 
ــة.  ــيـ ــركـ ــيـ ــــم األمـ ــهـ ــ ــــي مـــــؤشـــــرات األسـ ــم فـ ــؤلــ مــ
والحظ مصرفيون في لندن، تزايد مخاوف 

املستثمرين فــي ســنــدات الــيــورو مــع صعود 
ــم  ــــي فــــرنــــســــا، رغـ ــــان فـ ــــوبـ ــــن لـ ــاريـ ــ شـــعـــبـــيـــة مـ
اســتــبــعــاد فــوزهــا بــاالنــتــخــابــات الــفــرنــســيــة، 
وكذلك وسط احتماالت صعود حركة »فايف 
ســـتـــار« اإليــطــالــيــة لــلــحــكــم فـــي االنــتــخــابــات 

املــقــبــلــة فــي أعــقــاب اســتــقــالــة رئــيــس الــــوزراء 
مــاتــيــو ريــــنــــزي. وحـــســـب تـــقـــاريـــر أوروبــــيــــة، 
فـــإن املستثمرين يــهــربــون مــنــذ بــدايــة الــعــام 
ــافـــة مــــن ســــنــــدات الــخــزيــنــة  ــثـ ــكـ الـــــجـــــاري وبـ
الفرنسية ويواصلون شراء سندات الخزينة 
ــهــــروب تــحــول  األملـــانـــيـــة. ويـــصـــاحـــب هــــذا الــ
واضـــح كــذلــك فــي تــوجــهــات الــرســامــيــل التي 
تــحــول مــن مــصــارف دول أوروبــــا الضعيفة 
مــثــل الــيــونــان والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وحتى 
إيطاليا نحو املصارف التجارية في كل من 

أملانيا وهولندا ولكسمبورغ. 
وحسب تقرير في صحيفة »ديلي تلغراف«، 
ــورو فــــي دول  ــ ــيـ ــ ــإن حـــكـــومـــات مــنــطــقــة الـ ــ فــ
الــجــنــوب األوروبــــي تسعى لــدعــم املــصــارف 
التجارية وحمايتها من هزة إيداعات، مثل 
تلك التي التي حدثت في اليونان خال أزمة 
اإلفاس، حيث اضطرت الحكومة اليونانية 
لفترة  املــصــارف  السحب من  لتحديد كمية 
أســـبـــوع كـــامـــل، لـــتـــفـــادي إفـــــاس املـــصـــارف 
املتراصة  السحب  صــفــوف  أمـــام  اليونانية 

أمامها في شوارع أثينا. 
وحــســب الــتــقــريــر، تــحــول حــكــومــات الــيــورو 
بــهــدوء الــتــزامــات الــديــون، والــتــي هــي عبارة 
البنوك  إلــى  عن سندات ديــن في محافظها، 
الضرائب  دافــع  على  عبئًا  لتصبح  املــركــزيــة 
ــزي األوروبـــــــــــي بــــداًل  ــ ــركـ ــ وتــــحــــت تــــصــــرف املـ
مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة. وتــقــدر هـــذه الــديــون 
ــورو. وتــثــار  ــ املــصــرفــيــة بـــحـــوالـــى تـــرلـــيـــون يــ

توجهات 
االسترليني

الحي التجاري في 
لندن كما يبدو 

من إحدى البنايات 
)Getty/ريتشارد باركر(

على الرغم من العقبات التي تعترض بريطانيا في مفاوضات الخروج 
تجتاح  التي  السياسية  الفوضى  فإن  األوروبي،  االتحاد  عضوية  من 
أوروبا واإلدارة األميركية تجعل من االسترليني والعقارات البريطانية أحد 

مالذات المستثمرين خالل الفترة المقبلة

مخطط جديد للشقق 
الفاخرة في هايد بارك 

بسعر 55 مليون استرليني 
للمستثمرين األجانب

الصين أكبر شريك تجاري 
أللمانيا في 2016 

متفوقة على أميركا

تقرير يفيد بتراجع 
االقتصاد األميركي للمرتبة 

الثالثة بعد 33 عامًا

اضطراب اليورو 
وهروب الرساميل 

يدعمان عملة 
بريطانيا

ــدوالر، أمـــس الــجــمــعــة، ويــتــجــه لتكبد أولـــى خــســائــره األســبــوعــيــة في  ــ تــراجــع الـ
الجديد ستيفن منوتشني  األميركي  الخزانة  وزيــر  أدلــى  بعدما  أسابيع،  ثاثة 
بـــأن تــؤدي  الــتــي تحركها تــوقــعــات  الـــتـــداوالت  انــحــســار  إلـــى  بتصريحات أدت 
سياسات الرئيس  دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم والتي صعدت بالدوالر 
ألعلى مستوياته في 14 عامًا في وقــت سابق من 2016. وقــال منوتشني، يوم 
الــخــمــيــس، إن أي خــطــوات تــتــخــذهــا إدارة تــرامــب بــشــأن الــســيــاســات لــن يكون 
لها سوى تأثير محدود على األرجــح هذا العام، وإن كان يريد إقــرار اإلصاح 
أول  فــي  بها  أدلـــى  الــتــي  التعليقات  هــذه  آب. وتشير  أغسطس/  قبل  الضريبي 
زالــت هناك  أنه ما  إلى  مقابلة تلفزيونية منذ توليه منصبه األسبوع املاضي 
الضريبي  اإلصـــاح  لخطة  الرئيسية  العناصر  بشأن  العمل  مــن  لكثير  حاجة 
الضخمة التي وصفها منوتشني بأنها على رأس أولوياته. وانخفض الدوالر 
بفعل هذه التصريحات وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العمات 
 تراجعًا طفيفًا منذ 

ً
الرئيسية 0.2%، أمس الجمعة، ليصل إلى 100.82، مسجا

بداية األسبوع. 

الــتــعــامــات، أمــس الجمعة، مــع استمرار  تــراجــعــت األســهــم اليابانية فــي خــتــام 
عزوف املستثمرين في ظل عدم وضوح السياسات االقتصادية األميركية تحت 
في  السياسي  املشهد  تكتنف  التي  والضبابية  تــرامــب  دونــالــد  الرئيس  قــيــادة 
القياسي  نيكاي  املعنويات. وانخفض مؤشر  أثــر سلبًا على  مــا  أوروبـــا، وهــو 
لألسهم اليابانية 0.5%، ليغلق عند 19283.54 نقطة، لكنه زاد 0.3% على مدى 
األسبوع. وخسر مؤشر توبكس األوسع نطاقًا 0.4%، ليصل إلى 1550.14 نقطة، 
اليوم عند  بينما نزل مؤشر »جيه.بي.إكس-نيكاي 400« بنسبة 0.4%، لينهي 

13893.04 نقطة. 

وسط املخاوف من فقدان السوق األوروبية وعدم اليقني حول مستقبل منطقة 
الشركات األوروبية من طول مدة الحصار على  التململ بني  اليورو، يتواصل 
ــارج أمــيــركــا، خــاصــة بالنسبة  روســيــا الــتــي تمثل واحــــدة مــن أهـــم أســواقــهــا خـ
لــلــشــركــات األملــانــيــة. وأظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــاع رأي، أجــرتــه الــلــجــنــة الشرقية 
لاقتصاد األملاني وغرفة التجارة الروسية األملانية لـ190 شركة بمبيعات تبلغ 
قيمتها 29 مليار يــورو، أن 29% من املستطلعة آراؤهــم يؤمنون بأن العقوبات 
الغربية سترفع جزئيًا خال العام الجاري. كما أشارت نتائج استطاع الرأي 
والــدول  العاقات بني روسيا  العقوبات. وتــأزمــت  لرفع  أن 91% يتطلعون  إلــى 
األزمــة  املــتــحــدة واالتــحــاد األوروبــــي، على خلفية  الــواليــات  الغربية، بما فيها 
األوكرانية، حيث فرضت بروكسل وواشنطن عقوبات ضد أشخاص وقطاعات 
كاملة من االقتصاد الروسي. بدورها، ردت موسكو على هذه العقوبات بحظر 

توريد املواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

أخبار في صور

الدوالر يتراجع بعد تعليقات 
وزير الخزانة األميركي 

انتكاسة ألسهم اليابان 

تململ الشركات األلمانية 
من الحظر الروسي 

)Getty( مقر المركزي الصيني في بكين)Getty( حي المال األميركي في نيويورك، حيث تدار تمويالت العالم

وســـط مــخــاوف مــن حـــدوث فــقــاعــة فــي ســوق 
األســهــم والــعــمــل عــلــى اســتــقــرار ســعــر صــرف 
ــــوان، يــــواصــــل الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــصــيــنــي  ــيـ ــ الـ
التدخل املستمر في سوق الصرف األجنبي، 
تــارة عبر السوق املفتوحة وتــارة عبر شراء 
اليوان في أسواق »أوفشور«، مثل سنغافورة 
وهونغ كونغ . وفي هذا الصعيد سحب البنك 
املـــركـــزي الــصــيــنــي أمـــس الــجــمــعــة املـــزيـــد من 
األمــوال عن طريق تــداوالت السوق املفتوحة 
لليوم الثاني على التوالي. وقام بنك الشعب 
الصيني( بعمليات  املركزي  )البنك  الصيني 
إعادة شراء عكسي معروفة باسم الـ »ريبو« 
العكسي لـ30 مليار يوان )نحو 4.37 مليارات 
عملية  العكسي«  »ريــبــو  الـــ ويعتبر   .) دوالر 
يــشــتــري مــن خــالــهــا الــبــنــك املــركــزي األوراق 
املــالــيــة مــن الــبــنــوك بــمــوجــب اتــفــاقــيــة ليعيد 

بيعها إليها في املستقبل.
وبهذه الخطوة سحب البنك املركزي صافي 
ــــوان مـــن الـــســـوق عـــوضـــًا عـــن 50  20 مــلــيــار يـ

مليار يوان مستحقة للريبو العكسي.
املــذكــورة  العكسي  الــريــبــو  عمليات  وتــشــمــل 
ملدة سبعة أيام بسعر فائدة 2.35%، وعقودًا 
لـ 14 يومًا بسعر فائدة 2.5%، واتفاقيات ملدة 
فــائــدة 2.65%، وذلـــك حسب  يــومــًا بسعر   28

بيان صادر عن البنك املركزي.
ــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة شــبــه  ــالــ ونـــســـبـــت وكــ
الرسمية إلى  »ما جيون«، الخبير االقتصادي 

آخر اإلحصائيات الصادرة عن البنك الدولي 
هــــذا الــشــهــر، تــشــيــر إلــــى أن حــجــم االقــتــصــاد 
الــعــاملــي يــســاوي 74 تــرلــيــون دوالر فــي الــعــام 
املــحــلــي  ــاتــــج  ــنــ الــ حـــجـــم  يـــتـــصـــدر  إذ   .2016
ــاملـــي بـــحـــوالـــى 18  ــعـ األمـــيـــركـــي االقـــتـــصـــاد الـ
الــصــيــنــي  االقـــتـــصـــاد  تـــرلـــيـــون دوالر، ويــلــيــه 
بحجم يقدر بحوالى 11 ترليون دوالر. وهما 
الــلــذان يــقــودان العالم حاليًا. ثم  االقــتــصــادان 
الياباني  االقــتــصــاد  الثالثة  املرتبة  فــي  يــأتــي 
ــانــــي  واألملــ دوالر،  تـــرلـــيـــونـــات   4.4 بـــحـــوالـــى 
املرتبة  فــي  ثــم  دوالر،  ترليونات   3.4 بحوالى 
 2.9 بحوالى  البريطاني  االقتصاد  الخامسة 
االقتصاد  سيكون  كيف  لكن  دوالر.  تــرلــيــون 

العاملي خال العام 2050؟ 
ــات إلـــــى تــوقــع  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ  ســـعـــت الـ
تطور االقتصاد العاملي خال العقود املقبلة 
ــان والـــتـــقـــدم  ــكـ ــاًء عـــلـــى  تـــطـــور عـــــدد الـــسـ ــنــ بــ
الــتــقــنــي. ولــكــن هـــذه الــتــوقــعــات تــظــل شبيهة 
بالنظريات، وذلك لكثرة املتغيرات املتداخلة 

الــدول. حاولت  اقتصادات  في رسم مسارات 
شــركــة تــدقــيــق الــحــســابــات الــعــاملــيــة »بــرايــس 
ووتر هاوس كوبرز«، رسم مسار لاقتصاد 
الــذي  التقرير،  الــعــام 2050. وفــي  فــي  العاملي 
حــمــل عــنــوان »رؤيــــة بــعــيــدة: كــيــف سيتغير 
الـــعـــام 2050؟«،  بــحــلــول  الــعــاملــي  االقـــتـــصـــاد 
ــرز«  ــ ــوبـ ــ ــــس ووتــــــــرهــــــــاوس كـ ــ ــرايـ ــ ــ درســـــــــت »بـ
اقتصادات العالم وقامت بترتيب 32 اقتصادًا 
اســتــنــادًا لــلــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي بحسب 
التقرير  وقــال   .)PPP( الشرائية  القوة  تعادل 
على  ستهيمن  النامية  البلدان  اقتصادات  إن 

ــام 2050، إذ  ــعـ الـ الـــعـــاملـــي بــحــلــول  االقـــتـــصـــاد 
سيكون نمو االقتصاد العاملي مدفوعًا ببلدان 
ــبـــرازيـــل والــــصــــني والـــهـــنـــد وإنــدونــيــســيــا  ــالـ كـ
ــيــــا وتـــركـــيـــا. واملـــفـــاجـــأة أن  واملــكــســيــك وروســ
املتحدة،  الــواليــات  تتراجع  أن  تتوقع  الشركة 
العالم،  فــي  اقتصاد  أقــوى  تعد صاحبة  التي 
بحلول العام 2050 إلى املرتبة الثالثة عامليًا، 
والهند،  العالم،  ستتصدر  التي  الــصــني،  بعد 
التي ستحل في املرتبة الثانية. وامللفت أيضًا 
في التقرير أن إندونيسيا ستتقدم من املرتبة 
الثامنة في 2016 إلى املرتبة الرابعة في 2050، 
حــيــث ســيــبــلــغ حــجــم اقــتــصــادهــا نــحــو 10.5 

تريليونات دوالر.
ــاد الـــروســـي  ــتـــصـ ــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن االقـ ــ وجــ
اقــــتــــصــــادات   2050 الـــــعـــــام  فـــــي  ســــيــــتــــجــــاوز 
دول أوروبـــيـــة كــبــرى كــأملــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، 
حجم  يبلغ  أن  الــدراســة  تتوقع  إذ  وإيطاليا، 
الناتج املحلي اإلجمالي لروسيا آنذاك نحو 7 
تريليونات دوالر. وفي العام 2050، ستخرج 
أملانيا من نــادي أقــوى خمسة اقتصادات في 
العالم، حيث ستتراجع إلى املرتبة الـ9 عامليًا، 
عامليًا  الخامسة  املرتبة  تحتل  كانت  أن  بعد 
في 2016، في حني ستحل اململكة املتحدة في 
2050 في املرتبة الـ10 عامليًا. ولكن ياحظ أن 
الشرائية  الــقــوة  مكافئ  على  اعتمد  التقرير 
للسكان ولم يأخذ في الحسبان تطور حجم 
ــمـــي. وبــالــتــالــي  االقـــتـــصـــادات بــالــتــقــديــر اإلسـ
النمو السكاني على  التقرير على تأثير  ركز 
رسم مسار االقتصاد العاملي في العام 2050. 
ومعروف أن النمو السكاني في الصني ودول 
»بريكس«، مثل الهند والبرازيل، يفوق كثيرًا 
النمو السكاني في الدول املتقدمة، وبالتالي 
فــبــهــذا الــتــقــديــر تــتــفــوق اقـــتـــصـــادات ضعيفة 
على أخــرى قوية. ولكن هنالك عوامل مهمة، 
ــذي يــخــلــق حــالــيــًا  ــ ــــي الـــتـــطـــور الــتــقــنــي الــ وهـ
الـــذي تهيمن عليه  ــاح،  ــ واألربـ القيمة  فــائــض 

أميركا وأملانيا. 
)العربي الجديد(

في البنك املركزي قوله، إن السياسة النقدية 
لــلــصــني ســتــكــون حكيمة ومــحــايــدة فــي عــام 
2017، ما سيساعد على منع حــدوث ارتفاع 
ــون وفـــقـــاعـــات  ــ ــديـ ــ ســــريــــع فــــي مـــســـتـــويـــات الـ
األصــــول. وأضـــاف »مـــا« أن مــوقــف السياسة 
املالية هذا سيساعد أيضا في الحفاظ على 
نمو اقتصادي ضمن وتيرة معقولة وضمان 

بقاء التضخم ضمن مستوى مستقر.
ــا »مـــــــا« فــي  ــهـ ووفــــقــــا لـــتـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بـ
ــافــــورة، ســتــســعــى  ــغــ ــنــ ــــي ســ ــد فـ ــقـ اجــــتــــمــــاع عـ
املــزيــد مــن فتح ســوق السندات  الــصــني وراء 
فــي  ســـنـــداتـــهـــا  إلدراج  ــــروف  ــظــ ــ الــ ــئـــة  ــيـ وتـــهـ
املـــــؤشـــــرات الـــعـــاملـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وبــحــســب 
تصريحات للخبير ما جيون خال اجتماع 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، تــســعــى الـــصـــني إلــــى زيــــادة 
فتح ســوق الــســنــدات وتهيئة الــظــروف لضم 

سنداتها في املؤشرات العاملية الكبرى. 
إلـــى ذلـــك أظـــهـــرت بــيــانــات أمـــس الــجــمــعــة أن 
الـــصـــني صـــــارت لــلــمــرة األولــــــى أكـــبـــر شــريــك 
تجاري ألملانيا في 2016 لتتفوق بذلك على 
الــواليــات املــتــحــدة الــتــي تــراجــعــت إلــى املركز 
مكتب  بيانات  وأشـــارت  فرنسا.  بعد  الثالث 
ــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــادي الـ ــ ــــحـ اإلحــــصــــاء االتـ
رويترز إلى أن قيمة واردات أملانيا من الصني 
وصادراتها إليها زادت إلى 170 مليار يورو 

)180 مليار دوالر( العام املاضي.
ومــن املرجح أن يسعد هــذا التطور الحكومة 
حماية  في  يتمثل  هدفا  تبنت  التي  األملانية 
الرئيس  هــدد  بعدما  العاملية  الحرة  التجارة 
ــفــــرض رســــوم  ــركــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب بــ ــيــ األمــ

جمركية على الواردات واتهم كبير مستشاريه 
ضعف  باستغال  أملانيا  التجارية  للشؤون 
اليورو في تعزيز الصادرات. وأشــار زيغمار 
غــابــريــيــل نــائــب املــســتــشــارة األملــانــيــة إلـــى أن 
االتــحــاد األوروبـــــي يــجــب أن يــعــاود التركيز 
ــاه آســـيـــا  ــة تــــجــ ــاديــ ــتــــصــ ــلـــى ســـيـــاســـتـــه االقــ عـ
تــرامــب ســيــاســة الحماية  تــبــنــت حــكــومــة  إذا 
الــتــجــاريــة. وظــلــت فــرنــســا ثــانــي أكــبــر شريك 
تجاري ألملانيا إذ بلغ حجم التبادل التجاري 
ــاءت  ــ ــار يــــــــورو. وجــ ــيـ ــلـ ــديـــن 167 مـ ــلـ ــبـ الـ بــــني 
بتجارة  الثالثة  املرتبة  في  املتحدة  الواليات 

حجمها 165 مليار يورو.
وفي عام 2015 أضحت الواليات املتحدة أكبر 
شــريــك تــجــاري ألملــانــيــا مــتــفــوقــة عــلــى فرنسا 
انتعاش  األولــى منذ عــام 1961 بفضل  للمرة 
االقــتــصــاد األمــيــركــي وتــراجــع الـــيـــورو. وعلى 
ــات  ــا ظــلــت الـــواليـ ــدهـ ــــادرات وحـ صــعــيــد الـــــصـ
املتحدة أكبر مشتر للمنتجات األملانية الصنع 
في 2016 إذ استوردت سلعًا من أكبر اقتصاد 
أوروبــــي تــقــارب قيمتها 107 مــلــيــارات يــورو. 
وظـــلـــت فــرنــســا ثـــانـــي أكـــبـــر مــســتــورد للسلع 
ــا منها  ــهــ األملـــانـــيـــة حــيــث بــلــغــت قــيــمــة وارداتــ
الــبــيــانــات. وجــاءت  يـــورو بحسب  101 مليار 
بريطانيا في املركز الثالث باستيرادها سلعا 
أملانية قيمتها 86 مليار يورو. وحققت أملانيا 
أكبر فائض في التجارة الثنائية مع بريطانيا 
إذ تــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن الـــصـــادرات فاقت 
مــن 50 مليار  بــأكــثــر  مــن بريطانيا  الـــــواردات 
يــــورو. وجــــاءت الـــواليـــات املــتــحــدة فــي املــركــز 
أملانيا  الــتــي حققت معها  الــــدول  بــني  الــثــانــي 
تجاوزت  حيث  الثنائية  التجارة  فــي  فائضا 
الــــصــــادرات األملـــانـــيـــة إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 

الواردات منها بواقع 49 مليار يورو.
ويعني ذلك أن بريطانيا والواليات املتحدة 
شكلتا معا نحو 40% من الفائض التجاري 
ــا فــــي 2016  ــيـ ــانـ الـــقـــيـــاســـي الــــــذي حــقــقــتــه أملـ

والبالغ 252.9 مليار يورو.
)العربي الجديد(

اقتصادات العالم في 2050المركزي يواصل التدخل في السوق لدعم اليوان

املـــخـــاوف مــن أن هـــذه الـــديـــون قــد تــقــود إلــى 
اضطراب كبير في القطاع املصرفي األوروبي 
إذا ظــلــت فــي مــحــافــظ الــبــنــوك الــتــجــاريــة في 

دول الجنوب األوروبي. 
ــلـــق يـــعـــتـــقـــد مـــصـــرفـــيـــون أن  ــن هــــــذا املـــنـــطـ ــ مـ
مخاوف املستثمرين في سندات اليورو التي 
السياسي  التغيير  مطرقة  تحت  دولها  تقع 

على طباعة الفرنك الفرنسي. وهو ما يعني 
أن احـــتـــمـــاالت حــــــدوث فـــوضـــى فــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو قــائــمــة.  وبــالــتــالــي، فــإن املستثمرين 
يــبــحــثــون عــن مــــاذات آمــنــة الســتــثــمــاراتــهــم، 
وحتى اآلن ال توجد ماذات كافية، فالدوالر 
ربــمــا يــتــراجــع وســـط تــضــارب التصريحات 
فتارة  ترامب،  دونالد  الرئيس  يطلقها  التي 

الذي يجتاح أوروبا، تبحث عن ماذات آمنة 
بعيدًا عن املفاجآت السياسية التي قد تحدث 
خال العام الجاري. ومن أكبر هذه املخاوف 
االنتخابات  نتائج  ستحمله  مــا  السياسية 
الــفــرنــســيــة، حــيــث تــهــدد املــرشــحــة لــوبــان في 
ــال فــوزهــا بــالــرئــاســة بـــإخـــراج فــرنــســا من  حـ
ــبـــار املـــركـــزي الــفــرنــســي  ــيـــورو وإجـ مــنــطــقــة الـ

يقول إنه سيطبق »ضريبة الحدود«، وتارة 
أخــــرى يــقــول إنــهــا »ضــريــبــة مــعــقــدة«، ثـــم ال 
يــزال مترددًا في متى سينفذ وعــده الخاص 
بمشاريع البنى التحتية التي قال إنه سينفق 
الــتــصــريــحــات  عــلــيــهــا تــرلــيــون دوالر. وآخــــر 
الرئيس ترامب يقول فيها، إن  الــصــادرة عن 

هذه املشاريع ربما ستبدأ في العام املقبل. 

وســــط هــــذه الــتــصــريــحــات املــتــضــاربــة يجد 
ــــرة حــــول  ــيـ ــ ــمــــرون أنـــفـــســـهـــم فـــــي حـ ــثــ ــتــ املــــســ
ــــي وكــــذلــــك  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاد األمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــوجــــهــــات االقـ
توجهات سوق »وول ستريت« الذي يواصل 
تــحــطــيــم األرقــــــــام. كــمــا يــــرى مــصــرفــيــون أن 
والفوضى  التصريحات  فــي  الــتــضــارب  هــذا 
األبيض،  البيت  في  حاليًا  الجارية  اإلداريـــة 
ربــــمــــا تــــقــــود إلــــــى حــــركــــة تـــصـــحـــيـــح مـــؤملـــة 
فـــي ســـوق املــــال األمـــيـــركـــي. وهــــذا االحــتــمــال 
يجعل املستثمرين في أوروبــا يحذرون من 
االستثمار بقوة في السوق األميركي. وعلى 
الصعيد السويسري، فقد وضعت الحكومة 
السويسرية خال العامني املاضيني ضوابط 
اليورو، أصبح  لتدفق اإليداعات من منطقة 
ا من إيداعاته  بموجبها املستثمر يفقد جزء
حينما يحول أمواله من اليورو إلى الفرنك 
ــة ديـــون  ــان أزمــ ــدث ذلـــك إبــ الــســويــســري. وحــ
ــفـــع ســعــر صــــرف الــفــرنــك  ــيــــورو، حــيــث ارتـ الــ
الـــســـويـــســـري بـــقـــوة لـــيـــؤثـــر عـــلـــى تــنــافــســيــة 
نفاذهل  وإضــعــاف  السويسرية  الـــصـــادرات 

لألسواق العاملية. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــالـــفـــرصـــة قـــائـــمـــة أمـــــــام تــحــول 
املستثمرين نحو االسترليني خال النصف 
الــــجــــاري، إذا مـــا تمكنت  الـــعـــام  الــثــانــي مـــن 
ــة الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن إجــــــراء  ــيـــسـ رئـ
مـــفـــاوضـــات نــاجــحــة لــلــخــروج مـــن عــضــويــة 
األوروبـــي وتفاوضت على مكاسب  االتحاد 
ــــدود الـــتـــجـــاريـــة املــفــتــوحــة  ــحـ ــ مــــن بــيــنــهــا الـ
وحـــق »جــــواز املــــرور الــتــجــاري« للمصارف 
ورضيت بتقديم بعض التنازالت. وما يدعم 
االســتــرلــيــنــي خــــال نــصــف الـــعـــام الـــجـــاري، 
البريطاني  لاقتصاد  املتوقع  القوي  النمو 
و%2.0،   1.8 بــــني  تـــــــراوح  بــنــســبــة  واملــــقــــدر 
ــمـــو الـــضـــعـــيـــف فــــي اقــــتــــصــــادات  ــنـ ــابـــل الـ ــقـ مـ
االستقرار  كذلك  يدعمه  كما  اليورو.  منطقة 
الــســيــاســي الـــقـــوي فـــي بــريــطــانــيــا وضــعــف 
الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة مـــقـــارنـــة بــالــحــركــات 
الشعبوية التي تحولت إلى أحزاب قوية في 

العديد من دول منطقة اليورو.  
ومـــــــــن بـــــــني الــــــعــــــامــــــات املــــشــــجــــعــــة عـــــــودة 
املستثمرين في اإلنشاءات العقارية لتطوير 
الشقق الفاخرة في لندن، حيث تتجه شركات 
»كــانــدي بــــراذرز«، لتطوير شقق فــي منطقة 
هـــايـــد بـــــارك بــســعــر 55 مــلــيــون اســتــرلــيــنــي 
هـــايـــد  مـــخـــطـــط »وان  ــــن  مـ ــالــــقــــرب  بــ لـــلـــشـــقـــة 
بــــــارك«، وهــــو مـــا يــدعــم تــوجــه املــســتــثــمــريــن 
واألثـــريـــاء نــحــو لــنــدن وســـط الــفــوضــى التي 
تجتاح أسواق منطقة اليورو واملخاوف من 

سياسات ترامب

الدوالر  أمام  أسبوعين  في  مستوى  أعلى  من  االسترليني  الجنيه  تراجع 
أمس الجمعة لكنه ال يزال يتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ 
الذي  الوقت  في  الثاني،  يناير/كانون 
المستثمرين  اهتمام  فيه  تحول 
ــاســيــة في  ــســي ــى الـــمـــخـــاوف ال ــ إل
من  بدًال  ــا  وأوروب المتحدة  الواليات 
من  بريطانيا  بخروج  المرتبطة  تلك 
االتحاد األوروبي. ويتوقع عدد من 
من  جديدة  جولة  الكبرى  البنوك 
محادثات  مضت  إذا  االسترليني  بيع 
قدما  األوروبي  االتحاد  من  الخروج 

الشهر المقبل.

أقوى أداء اسبوعي

مال وسياسة

يواصل البنك المركزي 
الصيني التدخل في 

سوق الصرف األجنبي 
لدعم اليوان وسط 

ظروف عدم اليقين في 
االقتصاد العالمي

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
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)Getty /متعاملون في وول ستريت )أورغان ايلينغفاغ

)Getty/عّمال في أحد المصانع األلمانية )فلورين غيتنر
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