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كشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاء، عن 
استمرار تراجع التضخم السنوي ألسعار المستهلكين بالمدن المصرية، 
حيث وصل إلى 4.8 في المئة في سبتمبر )أيلول( من 7.5 في المئة 
في أغسطس )آب(، مسجال أدنى مستوياته منذ ديسمبر )كانون األول( 
2012 عندما بلغ 4.7 في المئة. أما على أساس شهري، فلم يطرأ أي 

تغير على التضخم في المدن المصرية خالل سبتمبر )أيلول(.
الغذائية تشهد في مصر  وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع 
النصف األول  نهاية  السنوات األخيرة وحتى  زيادات متواصلة خالل 
من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع 
الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف 
ببعض  ملحوظ  انخفاض  حدوث  دعم  ما  وهو  كاهلهم  عن  المعاناة 
المسجل في سبتمبر  التضخم  فإن معدل  البيانات  أسعارها. وبحسب 

األدنى منذ ديسمبر 2012 تقريبا.
وفي هذا السياق، لفتت رئيسة قسم البحوث في بنك االستثمار )فاروس( 

رضوى السويفي، إلى أّن "السبب الرئيسي في هذا التراجع هو زيادة 
مقارنة  العام  هذا  الحكومة  جانب  من  والفواكه  الخضراوات  معروض 

بالعام الماضي".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

التضّخم في مصر يتراجع إلى 4.8 في المئة

رفع االتحاد األوروبي دولة اإلمارات العربية المتحدة من الئحة 
"المالذات الضريبية"، بعد موافقة وزراء مالية الدول األعضاء في 
االتحاد على شطب عدة دول أبرزها: اإلمارات، وجزر المارشال، 
بالقائمة  ُيعرف  ما  أو  الضريبية،  المالذات  قائمة  من  وسويسرا 

السوداء. 
جاء هذا القرار بعد أن تأكد األوروبيون أن اإلمارات قد اتخذت كافة 
بسياستها  يتعلق  فيما  بها  تعهدت  التي  اإلجراءات واإلصالحات 
الضريبية. في حين ستبقى جزر المارشال تحت المراقبة، بينما تم 

شطب أسماء دول أخرى مثل سويسرا وألبانيا وكوستاريكا.

في  منه  القائمة مساهمة  هذه  قد وضع  األوروبي  االتحاد  وكان 
تعزيز العمل الدولي على محاربة ظواهر التهرب الضريبي، ومن 

أجل تعزيز الشفافية الضريبية.
من  الكبير  االقتصادي  شريكه  سويسرا  األوروبي  االتحاد  ورفع 
قواعدها  بتغيير  التزمت  التي  الدول  تشمل  التي  الرمادية  القائمة 
وذلك  األوروبي،  االتحاد  معايير  مع  متوافقة  لجعلها  الضريبية، 

بعدما أوفت بكامل التزاماتها.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

االتحاد األوروبي يرفع االمارات من الئحة "المالذات الضريبية" 



توقع البنك الدولي في تقرير صادر عنه حمل عنوان "االرتفاع إلى 
وشمال  األوسط  الشرق  في  العادلة  المنافسة  تشجيع  أعلى:  آفاق 
نسبته  بنمّو  العربية  الدول  قائمة  تحتل جيبوتي صدارة  أن  أفريقيا"، 
%7.2 هذا العام، وتليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة %5.6، ثم 
ليبيا ثالثًة بنمو نسبته %5.5، وسيأتي العراق رابعًا بنسبة 4.8%.

وسيأتي المغرب في المركز الخامس بنمو نسبته %2.7، ثم األردن 
سادسًا بنسبة قريبة تبلغ %2.2، وكذلك اليمن سابعًا بنسبة 2.1%، 
تاسعًة  البحرين  وتأتي   ،2% بنسبة  قطر  تأتي  الثامنة  المرتبة  وفي 
بنسبة %1.8، وتتشارك معها اإلمارات هذه المرتبة بالنسبة عينها، 

وفي الدرجة العاشرة تحّل الكويت بنمو متوقع بنسبة %1.5، تليها 
بالنسبة  غزة(  وقطاع  الغربية  )الضفة  وفلسطين   ،1.3% الجزائر 
نسبته  بنمو  عشرة  الحادية  المرتبة  في  فهي  السعودية،  أما  عينها، 
%0.5 وفي المرتبة األخيرة بين الدول العربية التي من المتوقع أن 
تبلغ  بنسبة طفيفة  تأتي سلطنة ُعمان  العام  إيجابيًا هذا  تحقق نموًا 
%0.3، ويليها في المرتبة األخيرة لبنان الذي يتوقع البنك الدولي أن 

يسجل انكماشًا )نموًا سلبيًا( نسبته 0.2 في المئة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(
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