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ملفات اقتصادية ها ّمة أمام القمة العربية التنموية في لبنان
أشار األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول
أن "أكثر من  20ملفاً
العربية السفير كمال حسن علي ،إلى ّ
وموضوعاً اقتصادياً سيتم عرضها على القمة العربية التنموية:
االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة التي ستعقد في
بيروت يناير (كانون الثاني) المقبل".
وقال" :تعمل األمانة العامة للجامعة العربية حالياً في عدة
مسارات للتحضير للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية
في دورتها الرابعة :المسار األول هو مخاطبة الدول العربية
إلرسال مرئياتها ومقترحاتها للموضوعات المقترحة لعرضها
على القمة ،والمسار الثاني هو مرئيات المنظمات والمجالس
الو ازرية العربية المتخصصة ،والمسار الثالث هو التعرف إلى
مقترحات العلماء والمتخصصين االقتصاديين العرب الذين
لديهم رؤى لواقع العمل االقتصادي العربي لالستفادة منها".
أن "هناك عدداً من الموضوعات تم االتفاق على رفعها
وأوضح ّ
إلى القمة ،ومنها تقارير مرحلية لإلنجاز عما تم في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى ،وتقرير عن األمن الغذائي العربي
ومبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في هذا الشأن،

وتقرير عن البنية التحتية فيما يخص مشاريع الربط البري
والنقل بين الدول العربية ،إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي،
وإطالق السوق العربية المشتركة للكهرباء ،وموضوع حول
ميثاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

الحكومة المغربية تقر الخطوط العريضة لموازنة 2019
أقرت الحكومة المغربية رسما جديدا بنسبة  3في المائة على
الشركات التي يناهز حجم أرباحها الصافية  50مليون درهم
( 5.3مليون دوالر) ،وذلك في إطار مصادقتها خالل مجلس
وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على
الخطوط العريضة لموازنة .2019
وتضمنت الموازنة مراجعة سلم أسعار الضريبة على الشركات
بهدف تشجيع الشركات الصغرى والمتوسط ،وزيادة موازنة
القطاعات االجتماعية ونفقات الموظفين ،باإلضافة إلى عدة
تدابير للتحكم في عجز الميزانية وحصره في مستوى  3.7في
المائة.
ومن أبرز توجهات مشروع موازنة  2019الذي قدمه وزير
االقتصاد والمالية محمد بنشعبون للعاهل المغربي ،زيادة
النفقات العادية للحكومة بنسبة  9في المئة خالل سنة 2019
لتبلغ  234مليار درهم ( 24.6مليار دوالر) ،والتي تشمل زيادة
نفقات الموظفين بنسبة  2.9في المائة إلى  112مليار درهم
( 11.8مليار دوالر) ،إضافة إلى زيادة ميزانيات القطاعات

االجتماعية ،خاصة ميزانية التعليم التي ارتفعت بنسبة  7.3في

المائة ،وميزانية الصحة التي سترتفع بنحو  10.1في المائة.

وعلى صعيد اإلصالحات الضريبية ،قررت الحكومة مراجعة

السعر األوسط والسعر األعلى للضريبة على أرباح الشركات.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

التضخم في السودان يواصل الصعود ويبلغ مستوى  69في المئة
واصل التضخم في السودان الصعود الذي بدأه منذ مطلع العام الحالي،
حيث سجل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مستوى بلغ  68.64في
المئة ،مرتفعا من مستوى  66.82في المائة التي سجلها في أغسطس
(آب) الماضي ،وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية،
والتي تزامنت مع ضعف العملة وارتفاع تكاليف الواردات.
أن
وأشار محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير إلى ّ
"الحكومة وضعت تحوطات لذلك ،وستطرح سياسات جديدة تمنع
ارتفاع التضخم".
وأكد المحافظ عزم الحكومة معالجة التحديات االقتصادية المتمثلة
في السيطرة على التضخم ،واستقرار سعر الصرف ،وتوفير األوراق
صناع السوق التي
أن "اإلجراءات المتعلقة بآلية ّ
النقدية ،مشددا على ّ
تحدث سعر الدوالر يوميا ،تسير وفقا للعرض والطلب ،وقد اتخذت
ّ
الدولة جميع اإلجراءات إلنجاح اآللية والتي تسير بصورة مرضية".

ووفقا للجهاز المركزي لإلحصاءات في السودان استحوذت مجموعة
األغذية والمشروبات على أعلى نسب زيادة معدالت التضخم في البالد.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

البنك الدولي يطلق مؤشراً جديداً لتنمية "رأس المال البشري"
حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المركز  49عالمياً ضمن مؤشر
البنك الدولي لرأس المال البشري ،وحصلت على تقييم  0.66نقطة
ضمن المؤشر الذي تصدره سنغافورة بتقييم  0.88نقطة.
أطلق البنك الدولي نظاما جديدا لتصنيف الدول حسب نجاحها في تنمية
رأس مالها البشري ،وذلك في مسعى لحث الحكومات على االستثمار
بصورة أكثر فعالية في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
ووفقا لـ "مؤشر رأس المالي البشري" كانت البلدان االفريقية الفقيرة األسوأ
حاالً ،إذ جاءت تشاد وجنوب السودان في ذيل القائمة ،فيما تصدرتها
سنغافورة تليها كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.
وبناءاً على مقاييس للصحة والتعليم وطول العمر ،يقيس المؤشر
االنتاجية المستقبلية والدخل المحتمل لمواطني  157دولة أعضاء بالبنك
الدولي وأخي ار النمو االقتصادي المتحمل لتلك البلدان .ووفقا للمؤشر
فإن  56%في المتوسط من األطفال المولودين اآلن سيفقدون أكثر من
ّ
نصف الدخل المحتمل خالل حياتهم ألن الحكومات ال تستثمر بالشكل

المالئم لضمان أن يكونوا متعلمين ومؤهلين للعمل في بيئة متطورة.

وأمل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أن يشجع المؤشر الجديد

الحكومات على اتخاذ خطوات لالرتقاء بنفسها في التصنيف.

بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcبالعربي،
ّ

ارتفاع ودائع القطاع الخاص الكويتي
ارتفعت ودائع القطاع الخاص الكويتي بنحو  1.179مليار دينار
من  35.022مليار ،منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب
(أغسطس) الماضي ،في حين كان رصيد كانون الثاني (يناير)
أن
 36.201مليا اًر ،أي بنسبة زيادة  3.3في المئة ،ما يعني ّ
ودائع القطاع الخاص تزيد بمعدل شهري يبلغ  147.375مليون
دينار.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص مع الحكومة بنهاية آب
(أغسطس) نحو  42.8مليار دينار ارتفاعاً من  41.622مليا اًر،
كما كانت في كانون الثاني (يناير) بزيادة قدرها  1.178مليار
وبنمو نسبته  2.8في المئة .في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع
الحكومية بنهاية آب (أغسطس)  6.599مليارات دينار مقابل
 6.6مليارات دينار رصيد كانون الثاني (يناير) ،مع اإلشارة

أن أعلى مستوى للودائع الحكومية كان في حزيران (يونيو)
إلى ّ
الماضي إذ بلغ  6.948مليارات ثم أخذ في التراجع التدريجي.
بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصادي،
ّ

