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"استراتيجية  أّن  إلى  الجدعان،  هللا  عبد  بن  محمد  السعودي،  المالية  وزير  أشار 
المالية العامة تسهم في خفض معدالت العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو 

االقتصادي على المدى المتوسط".
للعام  للدولة  العامة  للميزانية  التمهيدي  البيان  اإلعالن عن  الجدعان خالل  وأوضح 
2019، أّن "نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية اإليرادات غير النفطية، وتحسين 
كفاءة اإلنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد تراجع عجز الميزانية 
السعودية خالل النصف األول من السنة المالية الحالية 2018 وبلغ حوالي 41.7 
مليار ريال منخفضًا بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من 

العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة %26 خالل فترة المقارنة".
ويتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019 نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خالل هذا العام بحوالي 7 في المئة.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

السعودية تقر أضخم ميزانية في تاريخها

 49( مليار درهم   180 بقيمة  اتحادية  ميزانية  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  أقرت 
مليار دوالر( لألعوام الثالثة المقبلة، وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 
المباشرة  العالقة  ذات  القطاعات  حظيت  حيث  دوالر(،  مليار   16.4( درهم  مليار 

بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب األكثر.
وتم تخصيص 42.3 في المائة من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، 
و17 في المئة لالرتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 في المائة لتطوير قطاع الصحة وتقديم 

أفضل الخدمات الطبية.
وأعلن مجلس الوزراء اإلماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أّن الميزانية االتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
البالد، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في اإلمارات وصواًل إلى رؤية اإلمارات 2021 وأهداف مئوية اإلمارات 2071.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أّن المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء األكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، 
وأمنه"، مؤكدا "لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، وال عذر اليوم للوزراء والمديرين في تنفيذ استراتيجياتهم 

لتحقيق رؤية اإلمارات 2021".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

اإلمارات تقر ميزانية اتحادية بـ 49 مليار دوالر

كشفت دائرة اإلحصاءات العامة األردنية عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2.1 في 
المئة خالل الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققة 

بذلك ارتفاعا من 1.9 في المائة في الربع السابق.
وبحسب تقديرات دائرة اإلحصاءات حققت معظم القطاعات نموًا إيجابيًا خالل الربع 
أعلى  والشخصية  االجتماعية  الخدمات  قطاع  2018، حيث سجل  العام  من  الثاني 
والتخزين  النقل  قطاع  تاله  المئة،  في   4 نسبته  بلغت  الفترة  هذه  خالل  نمو  معدل 
واالتصاالت الذي نما بمعدل 3.3 في المائة، وكل من قطاعي الزراعة والمالية والتأمين 
والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2 في المائة لكل منهما، ثم قطاع الكهرباء والمياه الذي 

سجل معدل نمو 2.1 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.0 في المائة.
تجدر اإلشارة إلى أّن صندوق النقد الدولي يتوّقع أن ينمو االقتصاد األردني نحو 2.5 في المائة مع نهاية العام    2018 الجاري.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

نمو الناتج المحّلي األردني 2.1 في المئة



كشف البنك المركزي السوداني، عن بدء السودان في طباعة عملة فئة 100 جنيه 
للمرة األولى وسط أزمة في السيولة النقدية، حيث تحاول الحكومة السودانية خفض 
العملة  في  ونقصا  التضخم،  في  قياسيا  ارتفاعا  فيه  تواجه  الذي  الوقت  في  اإلنفاق 

الصعبة، فضال عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك. 
الجنوب في 2011 مستحوذا على  انفصال  السودان صعوبات منذ  اقتصاد  ويواجه 

ثالثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، وبعد 11 شهرا من رفع الواليات المتحدة األمريكية 
السوداني  الرئيس  قام  الخرطوم على مدى 20 عاما،  عقوبات تجارية ُفرضت على 
عمر البشير بحل الحكومة وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من 

أجل تقليص اإلنفاق الحكومي.
ويعّد التضخم في السودان من أعلى المعدالت في العالم، إذ بلغ أكثر من 60 في المئة في حين أن عملته متداولة بأقل من نصف قيمتها قبل عام 

مقابل دوالر في السوق السوداء التي حّلت عمليا محل النظام المصرفي الرسمي.
المصدر )صحيفة الخليج االمارتية، بتصّرف(

المركزي السوداني: طباعة فئة 100 جنيه للمرة األولى

ارتفاع احتياطي النقد األجنبي لدى المركزي القطري 
ارتفع احتياطي النقد األجنبي لدى مصرف قطر المركزي 0.8 في المئة، خالل شهر 
أغسطس/آب 2018، مقارنة بالشهر السابق له، ليصل إلى أعلى مستوى خالل 15 

شهرا.
ريال  مليار   166.4 إلى  األجنبي  االحتياطي  ارتفع  القطري  المركزي  لبيانات  ووفقا 
)45.7 مليار دوالر( في شهر أغسطس )آب( الماضي، مقارنة بنحو 165.1 مليار 
ريال )45.3 مليار دوالر(، في يوليو )تموز( السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفع 
احتياطي قطر بنسبة 17.3 في المئة مقابل 141.8 مليار ريال )39 مليار دوالر( 

في أغسطس )آب( من العام الماضي.
في الموازاة، ارتفع إجمالي السيولة المحلية )المعروض النقدي م2( في الجهاز المصرفي 

القطري خالل شهر أغسطس )آب( الماضي بنسبة 4 % إلى 581.4 مليار ريال مقابل 559 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي، بينما 
انخفض بنسبة 1.1 % على أساس شهري.

على صعيد آخر، كشفت إحصائيات غرفة تجارة قطر، زيادة قياسية للصادرات القطرية غير النفطية، خالل شهر يوليو/تموز الماضي، بلغت نحو 
100.3 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

المصدر )موقع cnbc  بالعربي، بتصّرف(


