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البحرين يقر برنامجا حكوميا ّ
يركز على دور القطاع الخاص
أقر مجلس الوزراء البحريني ،في جلسة استثنائية برئاسة ولي العهد
ّ
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
برنامج العمل الحكومي للسنوات األربع المقبلة ،2022 – 2019
على أن يعرض البرنامج على مجلس النواب إلق ارره واعتماده.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على دور مهم ورئيسي للقطاع
الخاص في قيادة االقتصاد البحريني ،وتحسين بيئة العمل الحكومي،
وتحسين بيئة ومناخ االستثمار ،كما يركز البرنامج على تقليل
المصروفات واستغالل الموارد المالية بشكل أمثل حتى يؤدي برنامج
التوازن المالي الذي تنفذه الحكومة البحرينية أهدافه التي يأتي في
مقدمتها الموازنة بين اإليرادات والمصروفات.
وتسعى الحكومة البحرينية التي بدأت مع مطلع العام الحالي تطبيق
ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تدعم الخزينة العامة بـ 796

مليون دوالر ( 300مليون دينار) ،إلى تعزيز برنامج التوازن المالي
الذي أطلق في أكتوبر (تشرين األول) العام  2018لدعم االستقرار
النقدي.
ق
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشر األوسط،
ّ

مجلس النواب األردني يقر موازنة 2019
أقر مجلس النواب األردني موازنة العام  2019بحجم نفقات وصلت إلى
 13مليار دوالر ،وعجز متوقع بنحو  910ماليين دوالر.
علنية موازنة المملكة للعام  2019بحجم نفقات
وأقر المجلس خالل جلسة ّ
إجمالية قدرت بـ 9,255مليار دينار ،أي ما يعادل ( 13مليار دوالر).
وأقرت الموازنة بغالبية  60نائبا من أصل  105حضروا الجلسة السابعة
المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة ،التي يقدر عجزها بنحو 646
مليون دينار ( 910ماليين دوالر) ،وفقا لوكالة "فرانس برس".
وكانت الحكومة األردنية برئاسة عمر الرزاز قد أقرت مشروع الموازنة في
 28نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز  40مليار
دوالر ،أي ما نسبته  94بالمئة من إجمالي الناتج المحلي .وتفيد األرقام

أن معدل الفقر ارتفع مع نهاية عام  2018إلى  20في المئة
الرسمية ّ
ونسبة البطالة إلى  18.5في المئة.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

نمو االحتياطات األجنبية القطرية  31في المئة
نمت االحتياطات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية لدى مصرف قطر
المركزي مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بنسبة
 31في المئة على أساس سنوي ،وصوالً إلى  48.4مليار دوالر كأعلى
مستوى منذ  30شه اًر.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع أرصدة
قطر لدى البنوك األجنبية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة
 93في المئة إلى نحو  16.7مليار دوالر ،وزيادة في حيازة السندات
واذونات الخزينة األجنبية بنسبة  182في المئة ،إلى نحو  11مليار
دوالر مقارن ًة بـ  3.9مليار دوالر في نوفمبر (تشرين الثاني) .2017
هذا وزادت قطر امتالكها من الذهب مع نهاية العام  2018الماضي إلى

نحو  31.3طن ،وبقيمة  1.2مليار دوالر.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربيّ ،

المغرب يتو ّقع نموا  2.5%في الربع األول 2019
أن مؤشرات النمو
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ،عن ّ
االقتصادي في البالد خالل الربع الرابع من  2018ستعكس تباطؤاً إلى
 2.7في المئة ،مقابل  4.4في المئة خالل الربع نفسه من السنة السابقة.
ورجحت أن يسجل النمو  2.5في المئة خالل الربع األول من ،2019
أن التباطؤ المتوقع
مبينة ّ
مقابل  3.3خالل الفترة ذاتها من العام السابقّ ،
سيأتي متأث اًر بانخفاض القيمة المضافة الفالحية ،بنسبة تقدر بنحو 0.7
في المائة.
ووفقا لمندوبية التخطيط ،تأثّر النمو خالل الربع األخير من العام
الماضي بتباطؤ القيمة المضافة ،بعد استبعاد النشاط الزراعي بنسبة
 2.6في المئة ،مقابل  3.4في المئة خالل الفترة ذاتها من العام .2017
ونما القطاع الزراعي بنسبة  3.4في المئة خالل الربع األخير من
العام الماضي ،مقابل  4.1في المائة خالل الثالثة فصول األولى.

ويعود السبب في هذا التباطؤ جزئياً إلى تراجع اإلنتاج الحيواني وخاصة
الدواجن ،بسبب تعثر تزويد المنتجين بالمواد الغذائية.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق الوسطّ ،

 84مليارا إيرادات النفط العراقية في 2018
بلغ مجموع صادرات العراق النفطية خالل العام  2018الماضي
 1.277مليار برميل ،وفقاً لما أعلنته و ازرة النفط العراقية ،التي
كشفت عن بلوغ حجم اإليرادات النفطية  83مليا اًر و 680مليون
دوالر ،وبمعدل  5.081مليار دوالر شهرياً.
وكشفت شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للو ازرة في إحصائية
على موقعها الرسمي ،عن بلوغ مجموع الصادرات النفطية للعام
 2018مليا اًر و 277مليوناً و 671ألف برميل ،مبينة أن معدل
التصدير الشهري بلغ  106ماليين و 472ألف برميل ،وبمعدل
ثالثة ماليين و 500ألف برميل يومياً.
ووفقا إلحصاءات الشركة ،بلغ معدل سعر البيع الشهري للنفط
أن  37شركة عالمية من
الخام  60دوال اًر و 48سنتاً ،كاشفة عن ّ

مختلف الجنسيات اآلسيوية واألوروبية واألمريكية اشترت النفط
العراقي.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

