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وزير  الصباح،  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  دولة  أمير  استقبل 
التعاون  لمجلس  العام  واألمين  الروضان،  خالد  والصناعة  التجارة 
لدول الخليج الدكتور عبد اللطيف الزياني، ووزراء التجارة والصناعة 
ثنيان  علي  والصناعة  التجارة  ورئيس غرفة  التعاون،  مجلس  لدول 
دول  في  والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  مجالس  ورؤساء  الغانم، 

مجلس التعاون الخليجي.
الـ56 للجنة التعاون التجاري  اللقاء بمناسبة انعقاد االجتماع  وجاء 
والصناعي، لألمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، 

بحضور نائب وزير شؤون الديوان األميري، الشيخ محمد العبدهللا.

من  لمزيد  "الحاجة ضرورية  أّن  إلى  الغانم  لفت  اإلطار  هذا  وفي 
السياسية  الظروف  ظل  في  الخليج،  دول  بين  والتكامل  التعاون 
واالقتصادية الصعبة على المستوى العالمي والخليجي"، مشّددا على 
من  التعاون،  مجلس  دول  بين  التكامل  وتعزيز  التعاون  "زيادة  أّن 
شأنه تحويل دول المنطقة إلى كيان اقتصادي قادر على مواجهة كل 
التحديات االقتصادية، منوهًا بأن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا 

في تحقيق هذا التعاون والتكامل".
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

علي ثنيان الغانم: الحاجة ضرورية لمزيد من التكامل والتعاون بين دول الخليج

ساهمت سياسة التنويع التي اتبعتها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في خلق روافد جديدة لالقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن 
قائمة االقتصادات ذات اإلمكانات العالية من حيث الجاهزية لإلنتاج 

والتطور على مستوى العالم.
وأدى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتبارًا من 
بداية العام الجاري في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات بنسبة 
تتراوح بين 1.5 في المئة إلى 2 في المئة خالل العام 2018، بحيث 
يصل إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 تريليون درهم 

خالل العام 2017 المنصرم.
وجاء إقرار الضريبة انطالقًا من التزام اإلمارات بتنفيذ سياسات أكثر 
عاماًل  أيضًا  شكل  الذي  األمر  االقتصادي،  النمو  لتعزيز  نشاطًا 

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(مساهمًا في تنويع موارد االقتصاد الوطني بشكل عام.

اإلمارات تتوقع زيادة الناتج المحّلي إلى 1.6 تريليون درهم



لتشكيل  مسعاه  في  الدافعة  القوة  يفقد  لبنان  أن  الدولي  البنك  أعلن 
حكومة وإصالح مالية الدولة، ما يضعه أمام خطر إلغاء المانحين 

مساعداتهم للبنان بباليين الدوالرات.
وعلى هذا الصعيد، أوضح المدير االقليمي للبنك الدولي ساروج كومار 
جها أّن "لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، 
بالنظر إلى الدول الكثيرة األخرى التي تحتاج إلى استثمارات"، مشيرا 
إلى أّنه ""إذا لم يتحرك لبنان سريعا، سيبدأ المانحون بتحريك الكثير 
من هذه الموارد إلى أماكن أخرى، وبالتالي فإّن الخطر حقيقي جدًا".

من جهته أّكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق األوسط وشمال أفريقيا 
فريد بلحاج، إلى أّن "لبنان يحتاج أن يبذل جهودًا"، معتبرا أّن "أداء 
مثل  تواجه صعوبات  المنطقة  في  أخرى  بدول  مقارنة  سيء  لبنان 

المغرب وتونس ومصر".
وقال: "نحن على تواصل مع كل من هذه البالد ونرى مستوى لاللتزام 

في  هنا  ذاته  المستوى  نرى  وال  الخاص،  والقطاع  الحكومات  من 
لبنان".

المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

البنك الدولي يحّذر من إلغاء المانحين مساعدات للبنان بباليين الدوالرات

أقر مجلس األعيان األردني، مشروع قانون ضريبة الدخل، كما جاء من 
المالية واالقتصادية في مجلس األعيان،  اللجنة  النواب. وكانت  مجلس 
أقرت مشروع القانون الُمعاد من مجلس النواب، وأوصت مجلس األعيان 

بالموافقة على قرارها. 
قانون  مشروع  بشأن  قراره  على  أصر  قد  األردني  النواب  مجلس  وكان 
الصناعة  ضريبة  باستثناء  األعيان،  مجلس  من  المعاد  الدخل  ضريبة 
حيث وافق المجلس على قرار مجلس األعيان حول الضريبة على القطاع 
ما  حوافز ضريبية،  منح  نظام  بإصدار  الحكومة  تعهد  بعد  الصناعي، 
يعني تحديد نسب الضريبة على األنشطة الصناعية، باستثناء صناعة 
األدوية والمالبس، بواقع 25 في المائة في عام 2019، و20 في المائة 
في عام 2020، و15 في المائة في عام 2021، و10 في المائة في 
بالنسبة لصناعة  2023. وتكون  المائة في عام  في  2022، و5  عام 
األدوية والمالبس بواقع 50 في المائة لعام 2019، و30 في المائة لعام 

2020، و20 في المائة لعام 2021، و10 في المائة لعام 2022، و5 
في المائة لعام 2023. 

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(.

مجلس األعيان األردني يقر مشروع قانون ضريبة الدخل


