
قللال وزيللر البترول املصري طللارق املللا في 
تصريحات لتلفزيون سكاي نيوز عربية إن 
بللاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عاملية 
للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر املتوسط 

باملياه العميقة في سبع مناطق.
وأضاف املا أن الشركات التي ستبدأ عمليات 
البحث االستكشافي بغرب املتوسط مطلع عام 
2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون 
موبيل وأن تلك ستكون املرة األولى للعمل بتلك 

املنطقة.
وفتح اكتشاف إيني اإليطالية حلقل ُظهر في 
2015، والذي يحوى احتياطات ُتقدر بثاثني 
تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية احلكومة 

لطرح مزايدات جديدة.
وقامت مصر خال األعللوام القليلة املاضية 
بترسيم حدودها البحرية مع بعض الللدول من 

أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

قالت وزير التجارة والصناعة املصرية نيفني 
جامع إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت 
%4 في يناير مقارنة بنفس الشهر العام املاضي.
وأضافت في مؤمتر صحفي، حسبما ورد في 
بيان صادر عن الوزارة، أن قيمة الصادرات غير 
البترولية في يناير 2020 بلغت 2.188 مليار 
دوالر مقارنة بنحو 2.103 مليار دوالر خال 
نفس الشهر عللام 2019.وقالت نيفني جامع 
وزيرة التجارة والصناعة املصرية يوم السبت 
إنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية 
جديدة لصناعة السيارات بالباد خللال هذا 
األسبوع.وأضافت جامع خال مؤمتر صحفي 
في القاهرة أنها قامت بعرض االستراتيجية على 
رئاسة اجلمهورية في وقت سابق من هذا الشهر 
وهللي اآلن ” قيد املراجعة القانونية ومتوقع 
االنتهاء منها وإرسالها ملجلس الللوزراء خال 

األسبوع اجلاري“.

قلللررت 137 دوللللة مللواصلللللة إعلللادة هيكلة النظام 
الضريبي الللدولللي بقيادة منظمة التنمية والتعاون 
االقتصادي ومجموعة العشرين، بيد أنهما أرجآ اتخاذ 

قرارات ملموسة بشأن القضايا احلساسة.
وعلمت “االقتصادية” من منظمة التنمية والتعاون 
االقتصادي من مقرها في باريس، أن املشكات، التي 

يتعني حلها لهذا املشروع الضخم ال تزال هائلة.
وأصبح تضارب املصالح بني الللدول واضحا بشكل 
متزايد وهما عنصران سللاعللدا على تضييق اجلللدول 

الزمني الطموح للمشروع.
ومللنللذ بللدء العمل بالتبادل التلقائي للمعلومات 
املصرفية في 2017، ومن أجل حتقيق إصللاح جذري 
للنظام الضريبي الدولي وتنظيم املنافسة الضريبية 

الدولية، وبسبب ما تتمتع به منظمة التنمية والتعاون 
االقللتللصللادي مللن خللبللرة فللي املللجللال الللضللريللبللي، كلفت 
مجموعة العشرين نادي البلدان الصناعية تولي مهمة 

إعداد إطار عاملي إلصاح النظام الضريبي الدولي.
ولهذا الغرض أسست املنظمة هيئة جديدة موسعة 
تضم 137 دولللة تسمى “اإلطار الشامل” لبحث هذا 
املشروع الضخم على أن يتولى وزراء مالية مجموعة 

العشرين متابعة مناقشاتها وتوصياتها.
أما ملاذا هذا املشروع، فقد كشفت ثورة تقنية املعلومات 
واالتصاالت أن النظام الضريبي الدولي يقوم على مبادئ 
عفا عليها الزمن القتصاد مللادي بحت يفرض ضرائب 
على الشركات، التي لها وجود على األرض، في حني أن 
املؤسسات الرقمية، التي ال وجللود مللادي لها أصبحت 

ناجية من الضرائب.
وعلى هذا األساس مت الشروع في إجراء استعراض 
للنظام الضريبي الللدولللي، وعلى أسللاس هللذه احلجة، 
تضغط مجموعة العشرين ومنظمة التنمية والتعاون 

االقتصادي من أجل إصاح ضريبي أساسي.
وتأمل مجموعة العشرين في التوصل إلى حل توافقي 
بحلول نهاية عام 2020، وهو موعد يراه االقتصاديون 

بأن فيه كثيرا من التفاؤل.
يستند اإلصللاح إلللى ركيزتني، األولللى، أنلله ينبغي 
على شركات الرقمنة الدولية أن تدفع مزيدا من ضريبة 
الدخل، إضافة إلى ضريبة القيمة املضافة، في الدول، 
التي تبيع فيها منتجاتها أو خدماتها وحتقق أرباحا، 
مثلما تدفعها في مواقع إنتاجها وبحوثها، حيث تتحمل 

مخاطر االستثمار.
وهللذه العملية يطلق عليها مسمى “إعادة توزيع 
األرباح” أو مجازا “توزيع كعكة ضريبة األرباح”، 
ونتيجة لذلك، ينبغي للدول األم، التي توجد فيها هذه 
الشركات أن تتنازل عن جزء من حقوقها الضريبية، 
والدول الناشئة ذات العدد الكبير من السكان واألسواق 

هي التي تطالب بهذا التغيير في النظام الضريبي.
وفي إطار هذا النهج، لن تهتم دائرة الضرائب الوطنية 
بللوجللود مللادي فعال للشركة على أراضيها أم ال، إذ 
إن مجرد مشاركة الشركة في السوق قد يكون كافيا 
إلخضاعها للضريبة، وهذا هو جوهر إصاح الركيزة 
األولى.ويختلف هذا النهج اإلصاحي اجلديد اختافا 
جوهريا عن القواعد الضريبية القائمة منذ عشرات 
السنني، ما دفع بعض االقتصاديني للقول بأن مفاهيم 
ضريبية واقتصادية جديدة يتم تأسيسها حاليا، وأن 
العملية ستصل إلى ذروتها في املرحلة املقبلة عندما يتم 
البدء في حتديد أسعار ثابتة لتوزيع الركيزة الضريبية 
بني دول اإلقامة للشركات ودول السوق. نتيجة لذلك، 
ستفقد الللدول الصناعية جللزءا من محتويات صحنها 

الضريبي.
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قللال فللائللز الللسللراج رئيس 
وزراء احلللكللومللة الليبية 
املعترف بها دوليا إن ليبيا 
ستواجه أزمة مالية وعجزا في 
ميزانية 2020 بسبب استمرار 
إغللاق املنشآت النفطية من 
قبل جماعات موالية خلليفة 
حفتر قائد قللوات شرق ليبيا 

)اجليش الوطني الليبي(.
وتللراجللع إنللتللاج ليبيا من 
النفط بشكل كبير منذ 18 
يناير عندما بلللدأت عمليات 
اإلغللللاق. وقللالللت املؤسسة 
الوطنية للنفط إن إنتاج النفط 
اخللللام هللبللط إللللى 163684 

برميا يوميا.
وقال السراج ”باختصار.. 
اسللتللمللرار إغللللاق املللنللشللآت 
الللنللفللطلليللة سلللليللللؤدي إللللى 
أزملللة مالية وستخفض الى 
الدنيا“.وكرر  مستوياتها 
السراج األرقللام التي أعلنتها 
املؤسسة الوطنية للنفط قائا 
إن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 

مليار دوالر منذ بدء اإلغاق.
وتللدور معارك بني اجليش 
الوطني الليبي بقيادة حفتر 
وحكومة الوفاق املعترف بها 
دوليا في طرابلس منذ أبريل 

العام املاضي للسيطرة على 
العاصمة.

واستمر القتال على الرغم 
من دعوة روسيا وتركيا لهدنة 
ابتداء من 12 يناير واجتماع 
قمة دولي عقد في برلني في 19 
يناير بهدف احلد من التدخل 

الدولي.
وقللال السراج ”حذرنا من 
استخدام ورقة النفط كورقة 
مساومة سياسية وجتنبنا 
التصعيد واملللواجللهللات في 
مللنللاطللق اسللتللخللراج النفط 
حرصا على سامة املؤسسات 

النفطية“.
وأضللللللاف أن احلللكللومللة 
بدأت إجللراء قانونيا حملاسبة 
املسؤولني عن عمليات إغاق 
املنشآت النفطية. ولللم يذكر 

تفاصيل أخرى.
وكانت املؤسسة الوطنية 
للنفط قللد حلللذرت فللي وقللت 
سللابللق مللن إن إنللتللاج النفط 
سيهبط في نهاية األمر إلى 72 
ألف برميل يوميا إذا استمرت 
عمليات اإلغللاق مقابل نحو 
1.2 مليون برميل يوميا في 

السابق.

السراج: ليبيا ستواجه أزمة مالية 
بسبب استمرار إغالق املنشآت النفطية

أرجأت اتخاذ قرارات ملموسة بشأن القضايا احلساسة

»العشرين«: تضارب املصالح يعرقل هيكلة النظام 
الضريبي ونسعى حلل توافقي

جامع: سنرسل استراتيجية جديدة لصناعة السيارات ملجلس الوزراء 

للتنقيب  شركات   5 مع  اتفقت  مصر  املللال: 
عن النفط والغاز غرب املتوسط 

طارق املا

أغلق املؤشر األميركي في 
بورصة وول ستريت ستاندرد 
أنللد بلللورز 500 على ارتللفللاع 
متواضع، عقب نتائج قوية من 
شركة إنفيديا وهي واحدة من 
أكبر الشركات إنتاجاً ملعاجلات 
الرسومات وبطاقات العرض 
املرئي ومجموعات الشرائح 

للحواسيب.
كما تأثرت األسهم األميركية 
إيجاباً بصدور تقرير في وقت 
متأخر من اجللسة بأن البيت 
األبيض يدرس حتفيزاً ضريبياً 
لتشجيع األميركيني على شراء 

األسهم.

وتراجع املؤشر داو جونز 
الصناعي 25.64 نقطة، مبا 
يعادل %0.09 إلى 29397.67 
نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 

6.12 نقطة أو %0.18 ليسجل 
3380.06 نقطة، وتقدم املؤشر 
ناسداك املجمع 19.21 نقطة أو 

%0.2 إلى 9731.18 نقطة.

حتفيز ضريبي محتمل يصعد باألسهم األميركية

الواليات املتحدة تزيد الرسوم على 
5 باملئة الطائرات األوروبية 

أعلن املمثل التجاري األمريكي روبرت التهايزر 
أن الواليات املتحدة ستزيد الرسوم على الطائرات 
املستوردة من االحتللاد األوروبللي بنسبة خمسة 

باملئة لتصل إلى 15 في املئة.
وجاء في بيان أصدره التهايزر أن “الواليات 
املتحدة ستزيد الرسوم على الطائرات املستوردة 
من االحتاد األوروبللي من 10 في املئة إلى 15 في 

املئة بدءا من ال 18 من مارس املقبل”.
يأتي هذا القرار في إطللار ما وصفه البيان ب 
“اجلائزة الكبرى” التي حصلت عليها الواليات 
املتحدة عندما قضت منظمة التجارة العاملية في 
أكتوبر املاضي بحق واشنطن في اتخاذ إجراءات 
مضادة على واردات أوروبية بقيمة 5ر7 مليارات 
دوالر بعدما أعلنت املنظمة أن االحتاد األوروبي 
وفرنسا وأملانيا واسبانيا واململكة املتحدة ارتكبوا 
ممارسات جتارية “جائرة” ضد الواليات املتحدة.

ومللنللذ ذلللك احلللني فللرضللت الللواليللات املتحدة 

رسوما على صادرات بعينها من االحتاد األوروبي 
وعلى دول بعينها في االحتللاد لتفعيل احلقوق 
التي منحتها منظمة التجارة العاملية للواليات 
املتحدة في “النزاع الكبير بشأن الطائرات املدنية” 

بحسب البيان. 

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنلله ابللتللداًء من 
شهر فبراير احلالي ستكون فترة املراجعة الدورية 

ألسعار البنزين شهرية بدالً من ربع سنوية.
وأوضحت أرامكو أن التعديل الشهري سيكون 
في اليوم العاشر من كل شهر ميادي، فيما سيكون 
التطبيق في صباح اليوم احلادي عشر، وذلك وفًقا 
إلجلللراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة 

واملياه.
وكشفت الشركة عللن أسللعللار البنزين احملّدثة 
ابتداًء من يوم 22 جمادى اآلخللرة 1441هل املوافق 
16 فبراير 2020م والتي ستكون على النحو اآلتي: 
بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر. بنزين 95: 2.11 

ريال لكل لتر.
وأشارت أرامكو إلى أن األسعار احمللية للبنزين 
قابلة للتغيير تبًعا للتغيرات في أسعار التصدير من 

اململكة إلى األسواق العاملية.

»أرامكو«: مراجعة أسعار البنزين شهريًا ابتداء من فبراير

فائز السراج

اجتماع سابق لوزراء العشرين
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نيفني جامع

2019 زيادة العجز التجاري باجلزائر بسبب هبوط إيرادات الطاقة في 
أظهرت بيانات رسمية تراجع عللائللدات الطاقة في 
اجلزائر 14.48 في املئة في 2019 مما أدى إلى ارتفاع 
العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك 

بنسبة 34.81 في املئة عن العام السابق.
وحتللاول اجلزائر خفض االنفاق على اللللواردات في 
أعقاب هبوط في إيلللرادات النفط والغاز في السنوات 
األخيرة نتيجة هبوط في حجم الللصللادرات واألسعار 
العاملية.وطبقا إلحصاءات اجلمارك فقد وصلت صادرات 
النفط والللغللاز، التي متثل 92.80 في املئة من إجمالي 

املبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دوالر هبوطا من 
38.87 مليار دوالر في 2018.

وأظهرت األرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري 
إلى 6.11 مليار دوالر في 2019 من 4.53 مليار دوالر في 

.2018
ووصللل إجمالي الللصللادرات إلى 35.82 مليار دوالر 
مقابل 41.79 مليار دوالر في 2018 في حني تراجعت 
الللواردات بنسبة 9.49 في املئة إلى 41.93 مليار دوالر 

في 2019.

2020 28 مليار ريال استثمارات قطاع التعدين بل  السعودية: 
تللوقللعللت وزارة الللصللنللاعللة والللثللروة 
املعدنية السعودية بقيادة الوزير بندر 
بن إبراهيم اخلريف ، ضخ استثمارات 
في قطاع التعدين بنحو 28 مليار ريال 
خال العام اجلللاري من القطاع اخلاص، 
لاستثمار في هذا القطاع الواعد، أبرزها 
مشروعا “معادن فوسفات 3” و”منجما 

الذهب منصورة ومنسرة”.
وذكللللرت وزارة الللصللنللاعللة والللثللروة 
املعدنية الللسللعللوديللة، بحسب صحيفة 
االقتصادية، أن االستثمار في القطاع خال 
الللعللام اجللللاري يستهدف جتهيز البنية 
التنظيمية والبيانات اجليولوجية الازمة 
لتسهيل رحلة االستثمار، ومللن ضمنها 
البرنامج العام للمسح اجليولوجي الذي 
يعد أكبر برنامج مسح من نوعه عامليا، 
الفتة إلى أنه سيتم ضخ ميزانية ضخمة 
للتسريع من عملية االستكشاف وجتهيز 

فرص استثمارية للقطاع اخلاص.
وأشارت الللوزارة إلى أن إجمالي حجم 
االستثمارات في مشاريع البنى األساسية 
واملجمعات الصناعية التعدينية يبلغ 
أكثر من 216 مليار ريللال، التي أسهمت 
في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناجت 

احمللي، مستدلة مبشاريع مدينة رأس 
اخلير الصناعية التي أتللاحللت 12 ألف 
وظيفة مباشرة، وأسهمت بل35 مليار ريال 
من إجمالي الناجت احمللي، وأيضا مشاريع 
وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة 
مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة 

إجمالي الناجت احمللي بل24 مليار ريال.
وأكللدت اللللوزارة أن السعودية تنتج 
حللاللليللا عللديللدا مللن املللعللادن واملنتجات 
املللعللدنلليللة، ولللهللا دور مللهللم فللي ساسل 
القيمة املضافة للمعادن الفلزية، “احلديد 
واألملنيوم والنحاس والزنك والذهب”، 
وكللذلللك للمعادن الافلزية؛ “األسمدة 
واألسمنت والزجاج والسيراميك”، إذ تعد 
حصة اإلنتاج والصناعات من األسمدة 
واألملنيوم واألسمنت األعلى بني املعادن، 
حيث حتقق االكتفاء الذاتي مبا قد يصل 

إلى التصدير في بعض احلاالت.
وبلليللنللت اللللللوزارة أنللله يللجللري إنللتللاج 
األملنيوم بنحو 840 ألللف طن ليتجاوز 
الطلب احمللللللي، فللي حللني تبلغ صللادرات 
األسللمللدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن 
سللنللويللا، علللاّدة الللسللعللوديللة ضمن أكبر 
15 دوللللة منتجة عامليا لللأسللمللدة، في 

حللني األسللمللنللت ثللامللن أكللبللر منتج عامليا 
بطاقة إنتاجية تللفللوق الطلب احمللي، 
حيث يللجللري إنللتللاج 61 مليون طللن من 
األسمنت وأكثر من 350 مليون طن من 
“الركام – اخلرسانة”.ولفتت الوزارة إلى 
استثمار السعودية أكثر من 150 مليار 
ريال في “ساسل قيمة تعدين متكاملة” 
بالشراكة مع القطاع اخلاص، فيما يسهم 
قطاع التعدين بقيمة 64 مليار ريللال في 

الناجت احمللي اإلجمالي الوطني، مشيرة 
إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
واخلللدمللات اللوجستية NIDLP يوفر 
مجموعة واسعة من الفرص االستثمارية 
في قطاع التعدين للشركات العاملة في 
القطاع مدعومة ببيئة تنظيمية قوية 
ممكنة، وشروط تنافسية، وساسل إمداد 
متنامية، وفللرص للوصول إلللى أسللواق 
إقليمية ودوللليللة.وقللالللت اللللوزارة “إنها 
تطمح إلى رفع مساهمة القطاع في الناجت 
اإلجمالي احمللي مببلغ 176 مليار ريال 
بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد 
املالية للقطاع مببلغ 8.9 مليار ريللال 

وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة”.
وأوضللحللت أن قطاع التعدين يشهد 
حتلللوال جلللذريلللا عللبللر تللنللفلليللذ عللديللد من 
املبادرات، يشمل حتديث نظام االستثمار 
التعديني ورقمنة اخلدمات املرتبطة به 
وتسهيل إجللراءاتلله حتقيقا ملستهدفات 
رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أنه 
مللن أجللل حتقيق استراتيجية التعدين 
تتكامل اجلهود بني مختلف اجلهات ذات 
العاقة عبر تقدمي الدعم واملساندة إلجناز 

املبادرات.

بندر اخلريف

2019 الركود يضرب االقتصاد األملاني في الربع األخير من 

روبرت التهايزر

سجل االقتصاد األملاني ركللودا في الربع األخير من 
2019، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وبحسب مكتب اإلحصاء االحتادي في مقره في مدينة 
فيسبادن األملانية ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي خال 
2019 بأكمله 0.6 في املائة، مثلما كان متوقعا قبل 

شهر.
وسجلت أملانيا العام املاضي منوا اقتصاديا أدنى 
بوضوح من عامي 2017 و2018، وكان آخر معدل منو 
ضئيل سجلته أملانيا، على غرار العام املاضي في 2013.

وعللزا املكتب تراجع النمو االقتصادي نهاية العام 

املللاضللي إللللى الللتللجللارة اخلللارجلليللة، حلليللث تراجعت 
الصادرات األملانية في الربع األخير من 2019، مقارنة 
بالربع الثالث مللن الللعللام نفسه، كما سجل اإلنفاق 
االستهاكي اخلاص والعام خفوتا عقب الزخم الكبير 
في الربع الثالث من 2019، وفي املقابل، واصل قطاع 

البناء ازدهاره في الربع األخير.
وعقب أعوام االزدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا 
الللعللام املللاضللي إلللى مرحلة ضعف بسبب النزاعات 
التجارية الدولية واحلد من االستثمارات بسبب قلق 
الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ في قطاع الصناعة 

األملاني القائم على التصدير.
ومللن العوامل األخللرى، التي أثللرت سلبا في النمو 
االقتصادي في أملانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة 
السيارات. وأسهمت الرغبة في الشراء لدى املستهلكني 
فللي أملانيا فللي احليلولة دون حلللدوث ركلللود تللام في 
االقتصاد األملاني، حيث شكل االستهاك اخلاص أكثر 

من 52 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي.
ومن املتوقع، وفقا لتقديرات خبراء معهد “جي إف 
كيه” األملاني للبحوث االقتصادية، أن تستمر الرغبة 

االستهاكية مرتفعة خال هذا العام أيضا.


