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أبلغ رئيس وزراء التونسي 
يوسف الشاهد الصحفيني بعد 
زيـــارة للسعودية بــأن اململكة 
تعهدت مبساعدة مالية لبالده 

بنحو 830 مليون دوالر.
وقــال الشاهد إن مبلغا قدره 
500 مليون دوالر من املتوقع 
أن يستخدم لتمويل امليزانية، 
بينما سيتم متــويــل الــتــجــارة 
اخلارجية مببلغ 230 مليون 
دوالر، وستذهب 100 مليون 

دوالر لتمويل مشروعات.
ولم يخض رئيس الوزراء في 

تفاصيل.
ــون الــشــهــر  ــي ــس ــون ونــظــم ت
املـــاضـــي أول مـــظـــاهـــرات في 
العالم العربي ضد ولــي العهد 
ــودي األمــيــر مــحــمــد بن  ــع ــس ال
سلمان خــالل زيــارتــه لتونس، 
بعد مقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي.
ــن األمـــيـــر مــحــمــد الــتــقــى  ــك ل
بالرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي لتحسني التعاون في 
مجاالت ”االقتصاد والتمويل 

وتشجيع االستثمار والتعاون 
ــي والــعــســكــري ملكافحة  ــن األم

التطرف واإلرهاب،“ وفقا ملا جاء 
في بيان رئاسي في وقت الحق.

ــل  ــح تــونــس مـــن أج ــاف ــك وت
خفض عجز املــوازنــة وحتقيق 
استقرار احتياطياتها املتداعية 
من العمالت األجنبية وحتقيق 
توقعات الدائنني الدوليني الذين 
ــات مــن بينها  ــالح ــدون إص ــري ي
خفض فاتورة األجــور العامة. 
ويواجه االقتصاد اضطرابات 
منذ اإلطاحة بالرئيس السابق 
ــن بـــن عــلــي في  ــدي ــاب ــع ـــن ال زي
انتفاضة 2011 التي اندلعت 
بسبب الغضب من البطالة والفقر 
ومستويات التضخم القياسية. 
وحتـــت ضــغــط صــنــدوق النقد 
الــدولــي، سعى الشاهد خلفض 
عجز املوازنة إلى نحو 4.9 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي هذا 
الــعــام، مقارنة مــع 6.2 باملئة 

العام املاضي.

عقب زيارة رئيس الوزراء التونسي للرياض واجتماعه مع العاهل السعودي

دوالر مليون   830 بنحو  لتونس  مالية  مبساعدة  تتعهد  السعودية 

قال وزير املالية املصري، محمد معيط، إنه 
سيناقش مع قيادات البنك املركزي املصري، 
عدم احلجز على كامل أرصدة املمولني املتوقفني 
عن سداد مستحقات الضرائب، على أن يكون 

احلجز على املستحقات فقط.
وأضـــاف أنــه سيبحث مــع البنك املركزي 
املصري وضع آلية قانونية تسمح باحلجز 
فقط على املبلغ املستحق خلزينة الدولة في 

أقرب وقت.
وكشف الوزير، وفق بيان أصدرته وزارة 
املالية، عــن توفير التمويل الـــالزم لتطوير 
معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 
وتوفير كافة احتياجاتها، ضمانا لسرعة 
اإلفراج عن كافة الرسائل الــواردة، بالتنسيق 

مع وزارة الصناعة والتجارة اخلارجية.
وأوضــح أن تطوير املعامل الرقابة على 
الصادرات والواردات سيضمن سرعة اإلفراج 
عــن الــرســائــل الـــــواردة، مبــا يسهم فــى رفع 
تصنيف مصر فــى املــؤشــر الــدولــى ملمارسة 

األعمال.
ــة تــفــقــديــة للمنطقة  ــول ــــار خـــالل ج وأش
اجلمركية مبيناء اإلسكندرية لتفقد سير العمل 
إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية 
ودعما كامال لسرعة االنتهاء من تطوير وميكنة 
منظومتي الضرائب واجلمارك نهاية يونيو 

.2020

ــر املالية املصري على ضــرورة  ــد وزي وأك
االهتمام بتنمية العنصر البشرى، ألنه بدون 
العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير 
ــتــى تستهدف ســرعــة إمتـــام اإلجــــراءات  وال
واملــعــامــالت الضريبية واجلمركية، مؤكدا 
حرص الدولة على حتسني اخلدمات املقدمة 

للمواطنني.
وأعلن معيط أنه بصدد إصدار قرار بتشكيل 
جلنة دائــمــة مكونة مــن الــكــفــاءات والــكــوادر 
ــارك، بحيث  ــم مــن مصلحتي الضرائب واجل
ــرارات بشكل واٍف والتي  ــق تقوم بــدراســة ال
تصدرها مصلحتا الضرائب واجلمارك املتعلقة 
بالصادرات والــواردات ويتم انعقادها بصفة 

دورية ومستمرة أسبوعيا على األقل.
وأضــاف أن تشكيل اللجنة التي ستجتمع 
كل أسبوع سيضمن عدم صدور أي منشور او 
كتاب دوري به بنود و مــواد تتعارض، فيما 
بينها وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر 
سلبا على تيسير اإلجــــراءات وعرقلة سير 

العمل.
وأكد الوزير املصري أنه سيتم دراسة تشكيل 
جلنة طعن بشكل عاجل مبحافظة اإلسكندرية 
تضم محافظات اإلسكندرية ومرسى مطروح 
والبحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافياً، 
خاصة أن جلان الطعن بالقاهرة فقط في الوقت 

احلالي.

مصر تتجه الحتجاز الضرائب 
من أرصدة حسابات املتهربني

املركزي املصري

أشاد وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه 
مبنظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( ملا 
وصفها بقدرة املنظمة على التوصل التفاق 

رغم اخلالفات السياسية الداخلية احلادة.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في 
السابع من ديسمبر كانون األول على خفض 
اإلنتاج بأكثر من املتوقع رغم ضغط الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب خلفض سعر اخلام.
وقـــال زنغنه فــي تــغــريــدة على تويتر 
ــدرة ميكن لألعضاء من  ــك ق ”أظهرت أوب
خاللها إجــراء محادثات والتوصل لنتائج 
هــامــة تتعلق مبصاحلهم املشتركة رغم 
اخلــالفــات السياسية األكثر حــدة أو حتى 
الصراعات العسكرية )مثلما حــدث أثناء 

احلرب بني إيران والعراق(“.
وذكـــر مــوقــع معلومات وزارة النفط 
اإليرانية على االنترنت )شانا( أن إيــران 
تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز في حقل 
بارس اجلنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، 
ليصل إلى مستوى قياسي عند 630 مليون 

متر مكعب يوميا بحلول منتصف مارس آذار 
مقارنة مع 580 مليون متر مكعب حاليا.

ونقل شانا عن محمد مشكني فام مدير عام 
شركة بارس للنفط والغاز قوله إن ”إيران 
تستخرج حاليا 580 مليون متر مكعب يوميا 
من بارس اجلنوبي. مع إدراك خطط التوسع، 
سيزيد هذا الرقم ليصل إلى مستوى قياسي 
جديد عند 630 مليون بحلول نهاية السنة 

)اإليرانية( في )20 مارس(.

وقــال الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني 
في مارس املاضي إن إنتاج الغاز في بارس 
اجلنوبي، الذي تشترك فيه إيران وقطر، زاد 
إلى املثلني تقريبا عند 555 مليون متر مكعب 

في السنة اإليرانية السابقة.
ــي فــي حقل  ــران وواجـــه إنــتــاج الــغــاز اإلي
بارس اجلنوبي صعوبات في مجاراة الطلب 
احمللي املتزايد، بينما تسبب جتدد العقوبات 
ــي  ــران األمــريــكــيــة عــلــى قــطــع الــبــتــرول اإلي

فــي عــزوف املستثمرين األجــانــب وتضرر 
الصادرات. وأبلغ مسؤولون تنفيذيون في 
قطاع النفط احلكومي بالصني رويترز هذا 
األســبــوع بــأن مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية علقت االستثمار في مشروع بارس 
اجلنوبي اإليراني للغاز الطبيعي ردا على 
ضغوط أمريكية للحد من التوترات، في ظل 
مباحثات جتارية بني بكني وواشنطن. وقالت 
ــران في اخلامس والعشرين من نوفمبر  إي

إن مؤسسة الــبــتــرول الوطنية الصينية 
حلت محل شركة توتال كمشغل للمرحلة 
11 من بارس اجلنوبي بعدما أنهت الشركة 
الفرنسية مشاركتها بدال من خرق عقوبات. 
وأعاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب فرض 
عقوبات أمريكية على إيران في وقت سابق 
من العام اجلاري بعدما انسحبت قوى دولية 
من اتفاق نووي جرى التوصل إليه مع طهران 

في عام 2015.

630 مليون متر مكعب في بارس اجلنوبي إنتاج الغاز سيصل إلى 

زنغنة: أوبك أظهرت القدرة على التوصل التفاق رغم اخلالفات

»بوينج«  تفتتح أول مصنع للطائرات 
737 في الصني وسط حرب جتارية

افتتحت شــركــة بوينج األمــريــكــيــة أول 
مصنع لتجميع الطائرة طراز 737 في الصني، 
وهــو استثمار استراتيجي يهدف لتسجيل 
مبيعات أعــلــى مــن منافستها ايــربــاص في 
واحد من أكبر أسواق السفر في العالم، حيث 
تلقي احلرب التجارية بني الصني والواليات 

املتحدة بظاللها.
كما سلمت أكبر شركة صناعة طائرات في 
العالم أول طائرة من طراز 737، وهو الطراز 
األكــثــر مبيعا، التي جمعت فــي املصنع في 
تشوشان على بعد نحو 290 كيلومترا جنوب 
شرقي شنغهاي لشركة الطيران الصينية 
اير تشاينا خالل احتفال بهذه املناسبة يوم 
السبت بحضور كبار املسؤولني التنفيذيني 

في الشركتني.
ــاص للتوسع في  ــرب وتــهــدف بوينج واي
املبيعات في الصني ويتنافسان علي الطلبيات 
في السوق السريعة النمو التي من املتوقع أن 

تتخطى الواليات املتحدة في العقد املقبل.
واستثمرت بوينج 33 مليار دوالر العام 
املاضي لالستحواذ على حصة أغلبية في 
مشروع مشترك مع كوماك الصينية اململوكة 
للدولة، واملتخصصة في الطائرات التجارية، 

لبناء مركز التجميع.
وتصف بوينج ومقرها شيكاجو نفسها 
بأنها أكبر شركة مصدرة في الواليات املتحدة 
وسلمت الشركة واحدة من كل أربع طائرات 
صنعتها في العام املاضي لعمالء في الصني، 
حيث تتوقع أن يصل الطلب خالل السنوات 
العشرين القادمة إلى 7700 طائرة جديدة 

بقيمة 1.2 تريليون دوالر.
بيد أن افتتاح املصنع خيمت عليه أجواء 
التوتر بني الواليات املتحدة والصني، بفعل 
حرب رسوم جمركية تناطحان فيها بعضهما 
البعض. وأكبر اقتصادين في العالم في هدنة 

مدتها 90 يوما للتفاوض على اتفاق جتارة.
وأبلغ جون برونز رئيس بوينج الصني 
الصحفيني خالل مؤمتر عبر الهاتف في وقت 
سابق من يوم السبت قائال ”هل أنا منزعج 
من املوقف؟ بالطبع نعم. إنها بيئة تفرض 

حتديات“.
أضــــاف ”علينا أن نــبــقــي أعــيــنــنــا على 
ــل فــي الصني.  االستراتيجية الطويلة األج
بالنسبة لألجل الطويل، فأنا متفائل بأننا 

سنجد طريقنا ونتقدم في هذا االجتاه“.
وبينما أضرت اخلالفات التجارية بأنشطة 
ــول الصويا  ــن بينها منتجو ف جتــاريــة، وم
األمريكيون وشركات الصناعات التحويلية 
الصينية، فإن أثرها على بوينج غير واضح. 
وأفلتت الــطــائــرات املصنعة فــي الــواليــات 
املتحدة إلى اآلن من الرسوم اجلمركية التي 

تفرضها الصني.
وقال برونز إنه ما زال متفائال بشأن نتائج 
املباحثات التجارية بني الــواليــات املتحدة 
والصني، ووصف قطاع الطيران بأنه ”نقطة 

مضيئة“ وسط التوترات بني البلدين.
وردا على ســؤال حــول إمكانية التوصل 
إلــى اتفاقات لنقل التكنولوجيا بني بوينج 
ــد بــرونــز على أن الــغــرض من  ــاك، أك ــوم وك
املصنع هو تنصيب املقاعد وطالء الطائرات 

وإكمال أعمال التسليم النهائي للطائرات.
أضاف ”هذا جزء فقط مما نفعله في إنتاج 

الطائرات“.
وتسعى بوينج في نهاية املطاف للوصول 
إلى معدل تسليم مستهدف عند 100 طائرة 
سنويا في تشوشان، على الرغم من أن برونز 
التف على ســؤال حــول كيفية الوصول إلى 
ذلك املستوى بسرعة وقال إن بوينج ال متلك 
خططا لتوسعة مجال العمل ليشمل طائرات 

أخرى.

حقل بارس اجلنوبي إلنتاج الغاز في إيران

اتفقت أوزبكستان مع 11 بنكا من اليابان والصني 
وكوريا اجلنوبية وروسيا والغرب على قروض بقيمة 
2.3 مليار دوالر ملشروعها اخلاص مبحطة لتحويل 

الغاز إلى سوائل.
وستسمح محطة جي.تي.إل، التي سيتم تدشينها 
في عام 2020 باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دوالر، 
بأن تستخدم أوزبكستان احتياطياتها الضخمة من 
الغاز الطبيعي إلنتاج املزيد من الوقود، مثل الديزل 
الذي تستورده حاليا بسبب هبوط إنتاجها من النفط 

اخلام وعدم كفاية الطاقة التكريرية.
وقالت إدارة احملطة خالل حفل التوقيع في طشقند 
إنها ستكرر 3.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا 

وتنتج 1.5 مليون طن من الوقود.
وتشمل قائمة البنوك كال من بنك التنمية الصيني، 
وكريدي سويس، وميتسوبيشي يو.إف.جي الياباني، 
وميزوهو، وإس.إم.بــي.ســي، وبنك إكسيم الكوري، 
وكيه شور، وبنك ووري، وإكسيار الروسية وجازبروم 

بنك، وروسكسيم بنك.

2.3 مليار دوالر  أوزبكستان تقترض 
لتمويل محطة لتحويل الغاز إلى سوائل

منشأة إلنتاج الغاز في أوزبكستان

يوسف الشاهد خالل اجتماع مع العاهل السعودي

 بيجن زنغنة

737 حفل تسليم أول طائرة من طراز 

تشنغ : على الصني الدفاع عن عملتها 
7 يوانات للدوالر عند 

قال شنغ سونغ تشنغ املستشار لدى بنك الشعب 
الصيني )البنك املركزي( إن على الصني أال تسمح 
لعملتها احمللية بالهبوط دون سبعة يوانات للدوالر 
وإال ستصبح محاوالت حتقيق استقرار العملة أعلى 

كلفة على احتياطيات البالد من العمالت األجنبية.
وأبلغت مصادر مطلعة على السياسة النقدية 
رويترز في أكتوبر بأن الصني ستستخدم على األرجح 
احتياطياتها الضخمة من العملة لوقف أي هبوط حاد 
دون مستوى سبعة يوانات للدوالر املهم نفسيا، ألن 
ذلك قد يتسبب في مضاربات ونزوح كبير لرأس املال.

ووفقا ملوقع اإلعالم املالي )وول ستريت سي.إن(، 
قال تشنغ خالل منتدى في شنغهاي نظمه املوقع ”إذا 
نزلنا عن هذه النقطة املهمة، سيكون علينا أن ندفع 

تكلفة أكبر لتحقيق استقرار أسعار الصرف“.
أضــاف تشنغ أن حتقيق اســتــقــرار سعر صرف 
اليوان سيحتاج إلى قدر أقل بكثير من احتياطي النقد 

األجنبي لدى الصني عندما تكون العملة احمللية عند 
6.7 أو 6.8 يوان للدوالر، لكن هذا القدر قد يرتفع 

بشدة إذا كان سعر الصرف دون سبعة يوانات.
وأشار إلى أن إنفاق قدر محدد من أجل الدفاع عن 
سعر الصرف هو في حد ذاته وسيلة للمحافظة على 
االحتياطيات، ألنه إذا توقعت السوق هبوطا سريعا 
في قيمة العملة لن تكون االحتياطيات قــادرة على 

احليلولة دون هبوط القيمة.
وقــال ”األمر األكــثــر أهمية لنا اآلن هــو حتقيق 
استقرار أسعار الصرف وليس ما يسمى بإصالح 

سعر الصرف، أو تدويل اليوان“.
وخسرت العملة الصينية نحو سبعة باملئة من 
قيمتها مقابل الــدوالر منذ بداية العام، وتقترب من 
ــذي كانت آخر  مستوى سبعة يوانات لــلــدوالر، وال
مرة تسجله فيها خالل األزمة املالية العاملية في عام 
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بعد  وقف استخدام معدات هواوي

»تي- موبايل« و»سبرنت« 
ت��ت��وق��ع��ان ص��ف��ق��ة ان���دم���اج 

26 مليار دوالر بقيمة 
 

قالت مصادر إن شركتي تي-موبايل وسبرنت كورب تعتقدان 
أن عــرض مالكيهما األجنبيني وقــف استخدام معدات هــواوي 
تكنولوجيز سيساعد في احلصول على موافقة الواليات املتحدة 

على صفقة اندماج بقيمة 26 مليار دوالر.
ــارة على مــدى ما ذهبت إليه واشنطن في سبيل إقصاء  إش

الشركة الصينية
وشأنهما شأن جميع شركات االتصاالت الالسلكية األمريكية، 
ال تستخدم تي-موبايل وسبرنت معدات من إنتاج هواوي. لكن 
الشركتني املالكتني حلصة األغلبية فيهما، دويتشه تيليكوم 
األملانية ومجموعة سوفت بنك اليابانية، تستخدمان بعض 

املعدات من إنتاج هواوي في األسواق اخلارجية.
وقالت مصادر على دراية بالصفقة بني تي-موبايل وسبرنت، 
وهما ثالث ورابع أكبر شركات االتصاالت الالسلكية األمريكية، 
إن مسؤولني من احلكومة األمريكية يضغطون على دويتشه 

تيليكوم للتوقف عن استخدام معدات هواوي.
أضافت املصادر أن الشركتني تعتقدان أن عليهما االلتزام بهذا 
اجلانب قبل أن تسمح لهما جلنة أمن قومي أمريكية باملضي قدما 

في صفقتهما.
وذكرت تقارير األسبوع املاضي أن دويتشه تيليكوم وسوفت 
بنك تسعيان الستبدال أكبر شركة لصناعة معدات الشبكات 
في العالم كبائع. وتتوقع تي-موبايل وسبرنت اآلن أن توافق 
اللجنة، املسماة جلنة االستثمار األجنبي في الواليات املتحدة، 

على صفقتهما هذا األسبوع أو بحلول األسبوع القادم.
ــذرت مــن أن املــفــاوضــات بــني الشركتني  غير أن املــصــادر ح
واحلكومة األمريكية لم تختتم بعد، وأن أي اتفاق ما زال عرضة 
للفشل. وطلبت املصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية 

املوضوع.
وأحجمت سبرنت وتي-موبايل ودويتشه تيليكوم وسوفت 
بنك وجلنة االستثمار األجنبي في الواليات املتحدة عن التعليق، 

بينما لم ترد هواوي على طلب للتعقيب.
وزادت احلكومة األمريكية وحلفاؤها الضغط على هواوي 
بسبب مخاوف من أن تكون الشركة خاضعة فعليا لسيطرة 
الدولة الصينية وأن تكون معدات الشبكات التي تنتجها مزودة 
”بأبواب خلفية“ قد تسمح بالتجسس اإللكتروني، وهو ما تنفيه 

هواوي.
وقالت عــدة شركات اتــصــاالت في أوروبـــا وأستراليا إنها 
ستستثني الشركة الصينية من شبكات اجليل اخلامس للمحمول 
بها. وتسبب الضغط على هواوي بالفعل في زيادة التوترات بني 

الواليات املتحدة والصني بشأن التجارة.
وفي وقت سابق من الشهر اجلاري، أُلقي القبض على منغ وان 
تشو، وهي املديرة املالية لهواوي وابنة امللياردير املؤسس، في 

كندا بناء على طلب من الواليات املتحدة لتسليمها.
ويتهمها املدعون األمريكيون بتضليل بنوك دولية بشأن 
سيطرة هواوي على شركة تعمل في إيران. وطلبت الصني إطالق 

سراحها.


