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اإلمارات األولى إقليميا في ّ
مؤشر التنافسية العالمية

حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة على صدارتها دول
المنطقة ،وعلى المركز  27عالمياً ضمن مؤشر التنافسية العالمية
الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي "دافوس".
وجاءت اإلمارات في الصدارة عالمياً ضمن مؤشر استقرار
االقتصاد الكلي الذي يعد من أهم المؤشرات الفرعية التي يعتمدها
المنتدى لقياس مستوى التنافسية .كما حّلت في المرتبة السادسة
عالمياً في االستعداد التكنولوجي ،وفي ترتيب العشر األوائل في

أكثر من  100من مؤشرات التنافسية االقتصادية ،منافسة بذلك
كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسية.
ووفقاً للتقرير شهد األداء اإلماراتي تحسناً ملحوظاً عن العام
الماضي ،حيث جاءت اإلمارات ضمن المراكز العشرة األولى
عالمياً ،في نحو  19مؤش ار فرعياً من إجمالي  100مؤشر فرعي
يتضمنها التقرير.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

صندوق النقد :االقتصاد السعودي يحتل المركز  19عالمّيا
أن االقتصاد
أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدوليّ ،
السعودي سيحقق ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته بحلول  ،2020حيث
سترتفع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPإلى نحو 776.28
مليار دوالر ،مقارنة بـ  683.83مليار دوالر في  ،2017بزيادة
 92.45مليار دوالر ،وهو ما يعادل  346.7مليار ريال ،األمر
الذي سيجعل االقتصاد السعودي بالمرتبة  20عالميا بحلول .2020
وبحسب التقرير حقق االقتصاد السعودي ارتفاعاً في قيمته هذا
العام ،مقارنة بـ  684مليار دوالر في  ،2017ليحتل بذلك المرتبة
 19عالميا في .2018
وعلى مدى السنوات الماضية ،حقق اقتصاد المملكة قفزة نوعية في
ترتيبه بين اقتصادات العالم ،حيث قفز من المرتبة  43عالمياً في
العام  ،1970إلى المرتبة  19في العام  2018مع ناتج محلي
إجمالي متوقع عند  698مليار دوالر.

بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

 2.8في المئة النمو المتو ّقع للكويت
كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ،ارتفاع الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي بنسبة  0.7في المائة على أساس سنوي في النصف
األول من عام  ،2018بعد التحسن الذي سجله في الربع األول على
خلفية انتعاش األنشطة غير النفطية ،معوضا بذلك تراجع اإلنتاج
النفطي .كما ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة  4.9في
المائة على أساس سنوي في النصف األول من العام ،مدعوماً باألداء
المرافق العامة.
الجيد لقطاعات االتصاالت والتصنيع و َ
ويتوقع التقرير ارتفاع معدالت النمو بنسبة  2.8في المائة للنشاط غير
النفطي و 2.5في المائة في إنتاج النفط في عام  2018بشكل عام ،بما
يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2.6في المائة.
ووفقا للتقرير هناك مخاوف مستمرة بخصوص توقعات زيادة اإلنتاج
النفطي قبيل تطبيق العقوبات األميركية على إيران في شهر نوفمبر

(تشرين الثاني) المقبل.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

البحرين األولى عربيا في ّ
مؤشر رأس المال البشري
تفوق مملكة البحرين على
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي ّ
جميع الدول العربية ،باحتاللها المركز األول في مؤشر رأس المال
البشري ،والمركز  47عالميا من أصل  157دولة ،متقدم ًة بذلك
على دول عديدة مثل إيران وتركيا وماليزيا واألرجنتين والب ارزيل
وغيرها من الدول.
كما
ويتناول التقرير مدى استثمار دول العالم في رأسمالها البشري ًّ
وكيفا ،وذلك من أجل تعزيز النمو االقتصادي ،كما يحدد تقرير
ً
مؤشر رأس المال البشري حجم مساهمة قطاعي التعليم والصحة
في اإلنتاجية المتوقع أن تحققها األجيال القادمة ،ويمكن لدول
العالم أن تستعين بهذا المؤشر لتقييم مدى نجاحها أو إخفاقها في
تنمية مواردها البشرية والعناية برأسمالها البشري.

بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصادي،
ّ

المغرب :ارتفاع عجز الموازنة  1.02مليار دوالر
أن عجز الميزانية
كشفت و ازرة االقتصاد والمالية المغربية عن ّ
المرتقب للسنة الحالية سيكون أعلى من المتوقع بنحو  9.7مليار
درهم ( 1.02مليار دوالر).
ووفقا للو ازرة ،سيصل حجم العجز المرتقب للميزانية في نهاية العام
الحالي إلى  43مليار درهم ( 4.53مليار دوالر) ،وسيمثل  3.8في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،في حين كان مقر اًر أال يتجاوز
 33.4مليار درهم ( 3.52مليار دوالر) في قانون الموازنة ،أي نسبة
 3في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وع از التقرير تفاقم عجز الميزانية الحكومية إلى انخفاض مداخيل
الجباية الضريبية بنحو  3مليارات درهم ( 315.8مليون دوالر)،
وذلك نتيجة تراجع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنحو 2.9
مليار درهم ( 305.3مليون دوالر) ،مقارنة مع كان متوقعاً عند

صياغة قانون الميزانية لسنة .2018
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

