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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

تراجع عجز موازنة الكويت
كشفت و ازرة المالية الكويتية ،عن بلوغ العجز الفعلي خالل السنة المالية
المنتهية في  31آذار (مارس) الماضي 1.29 ،مليار دينار (4.24
مليار دوالر) ،أي بانخفاض  83%عن المقدر في مشروع الموازنة،
و 60%عن السنة المالية السابقة.
وبلغت المصروفات الفعلية  21.849مليار دينار ،بانخفاض  4في
المئة عن مشروع الموازنة ،في حين بلغت اإليرادات  20.558مليار
دينار ،مرتفعة  36في المئة عن المشروع ،وبلغت اإليرادات النفطية
 18.428مليار دينار.
وتستقطع الكويت  10%سنوياً من إيراداتها لصالح صندوق األجيال
القادمة الذي تديره الهيئة العامة لالستثمار ،الصندوق السيادي لدولة
الكويت .ووفقا لو ازرة المالية بلغ عجز الميزانية  3.346مليار دينار بعد
استقطاع الـ  10في المئة.
وفي هذا السياق ،كشف وزیر المالیة نایف الحجرف عن استمرار نمو
اإليرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة  24في المئة على

أساس سنوي وال يزال اإلنفاق الرأسمالي يشكل نسبة منطقية من إجمالي
المصروفات عند  14في المئة ،ونتطلع ألن يصل إلى معدل  17في
المئة خالل السنة المالية الحالية.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

أن "أداء
ّ
أكد محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهريّ ،
االقتصاد الوطني ما زال غير كاف لالستجابة للمطالب االجتماعية
المتزايدة" ،مشي ار إلى "ضعف النمو والمديونية".
ودعا الجواهري إلى إصالح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل،
أن "وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة
معتب ار ّ
التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية مع
تقليص نطاق القطاع غير الرسمي".
وقال" :إن اإلنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في
الحسبان مديونية الدولة ،ومن هذا المنطلق ال ّبد من إصالح الدعم
الحكومي من خالل استهداف األسر المحتاجة على نحو أفضل".

وتفادى المغرب بدرجة كبيرة االضطرابات التي شهدها شمال أفريقيا
والشرق األوسط منذ انتفاضات الربيع العربي في  .2011لكن المطالب
االجتماعية واالقتصادية تظل قائمة ،مع اندالع مظاهرات واسعة النطاق
في منطقة الريف بشمال البالد أواخر  ،2016وفي مدينة جرادة التعدينية
أوائل .2018
هذا ونما اقتصاد المغرب  3%في  2018ومن المتوقع أن يتباطأ النمو
إلى  2.7%في  ،2019مع معدل بطالة  10%تزيد إلى  25بالمئة في
أوساط الشبان.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربيّ ،

المركزي المغربي يطالب بتعزيز القدرة التنافسية لدعم االقتصاد

مطار حمد الدولي الثاني عالمّيا

جاء مطار حمد الدولي في المرتبة الثانية كأفضل مطار في العالم ضمن
جوائز مجلة "ترافل بالس ليغر  ،"2019حيث تنافس مع أفضل 10
مطارات في العالم مصنفة من قبل "سكاي تراكس العالمية" ومنها مطار
إنشيون الدولي في عاصمة كوريا الجنوبية سول ومطار هونغ كونغ
الدولي ،ومطار طوكيو الدولي (هانيدا) ومطار زيوريخ.
وواصل مطار حمد الدولي جهوده لتحقيق نتائج إيجابية إذ حل رابعاً
كأفضل مطار في العالم وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية ،2019
متقدماً بذلك مرك اًز واحداً عن السنة الماضية.
ويستطيع المسافرون عبر مطار حمد إتمام عملية تسجيل الوصول

ذاتياً من خالل برنامج المطار الذكي وإدخال األمتعة التي تعتمد على
التكنولوجيا الحيوية .وتعزز هذه اإلجراءات السريعة بشكل كبير تجربة
العمالء وتسمح باستيعاب المزيد من المسافرين دون الحاجة إلى توسعة
مرافق المطار .وضمن معيار األمن ،نجح المطار في تعزيز قدراته
في إجراءات الفحص األمني في مناطق تحويل الرحالت وخفض وقت
وتمكن المطار أيضاً من تحسين خدمة العمالء واألمن في
االنتظارّ .
مناطق تحويل الرحالت ،بما أتاح خفض وقت االنتظار  95%على
األقل من المسافرين العابرين لمدة تقل عن خمس دقائق.
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديدّ ،

