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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

البنك الدولي يشيد بجهود الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
شدد الممثل المقيم لمجموعة "البنك الدولي" في الكويت غسان خوجة،
أن "الكويت اتخذت خطوات قوية من أجل إدماج أهداف التنمية
على ّ
المستدامة في إطارها الوطني للتنمية والتخطيط"ُ ،معرباً عن إشادة
المجموعة بهذه الجهود.
أن "البنك الدولي يثني على تركيز الكويت في تصميم وتنفيذ
وأشار إلى ّ
أن
سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية متماسكة ومتوازنة"ُ ،معتب اًر ّ
"الكويت عملت على تنفيذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأشاد خوجة بجهود و ازرة الدولة للشؤون االقتصادية واألمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بشأن العرض األخير للمراجعة
الوطنية الطوعية للكويت لعام  2019والتي تقدم تقارير عن تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة لعام .2030
أن "المراجعة الوطنية الطوعية تمثل خطوات مهمة نحو
وأوضح ّ
تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذه األهداف ،األمر الذي يبرز عزم

القيادة الكويتية على تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة وشاملة
ومنصفة".
بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصاديّ ،

أصول البنوك اإلماراتية تالمس  3تريليون درهم

واصلت أصول بنوك اإلمارات نموها القوي لتالمس  3تريليونات درهم
بنهاية حزيران (يونيو) الماضي ،حيث أضافت  209.7مليارات إلى
أصولها خالل عام (يونيو  - 2018يونيو .)2019
وكشفت إحصاءات صادرة عن مصرف اإلمارات المركزي عن ارتفاع
أصول البنوك العاملة في الدولة إلى  2.95تريليون درهم بنهاية يونيو
مقابل  2.74تريليون بنهاية يونيو  ،2018أي بنسبة نمو  7.6في المئة
على أساس سنوي.
وزاد رصيد البنوك خالل الشهور الستة األولى من العام الجاري 90.1
مليار درهم وبنسبة نمو  3.1%على أساس نصف سنوي ،منها 45.7
مليار درهم في مايو وبنسبة نمو شهري  1.6في المئة.

ورفعت البنوك احتياطاتها لدى المصرف المركزي خالل الشهور الستة

األولى إلى  305.3مليارات درهم بزيادة قدرها  12مليار درهم وبنسبة

نمو  4.1%على أساس نصف سنوي و 14.3%على أساس سنوي.
كما زادت البنوك من شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي لتصل

إلى  155.8مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها  17.6مليار درهم
في األشهر الستة األولى من العام الجاري وبنسبة  12.7%على أساس

نصف سنوي و 24.4%على أساس سنوي.
بتصرف)
المصدر (جريدة البيان اإلماراتيةّ ،

 261مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية في 2019

أظهر التقرير ربع السنوي ،ألداء الميزانية العامة في السعودية ،تحقيق
إيرادات بقيمة  260.706مليار ريال ،خالل فترة  3أشهر من نيسان
(ابريل) حتى حزيران (يونيو)  .2019في المقابل بلغت نفقات ميزانية
المملكة نحو  294.226مليار ريال ،وبذلك بلغ عجز الميزانية خالل
الربع الثاني نحو  33.52مليار ريال.
وبلغ حجم االقتراض الداخلي والخارجي خالل النصف األول من العام
الحالي ( 6أشهر) نحو  67.9مليار ريال .كما بلغ رصيد الدين في نهاية
يونيو  2019نحو  627.8مليار ريال.
وزادت اإليرادات غير النفطية بنسبة  14.4في المئة ارتباطاً بتحسن

النشاط االقتصادي وتطبيق المبادرات اإلصالحية .كما زادت اإليرادات
الضريبية على السلع والخدمات بنسبة  48%نتيجة زيادة الحصيلة من
ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين .وأيضا زادت
الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية بنسبة  10%مع تحسن
النشاط االقتصادي.
في الموازاة ،ارتفعت اإليرادات النفطية بنسبة  15في المئة بالمقارنة
مع الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح
النفط.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

سلطنة عمان تؤ ّجل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى 2021
تتجه سلطنة عمان إلى تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى
حلول العام  ،2021لتؤخر أكثر إجراء حساسية من الناحية السياسية
وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة
المضافة في  2018بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار
النفط ،لكن سلطنة عمان ،األضعف ماليا بينها ،أرجأت التنفيذ إلى
.2019
وكانت توقعت وكاالت التصنيف االئتماني العالمية الثالث موديز
وفيتش وستاندرد آند بورز ،التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيف
عالي المخاطر ،أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في .2020
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها ستزيد قاعدة إيراداتها من خالل
فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في .2021
ويشكل التأخير انتكاسة لسلطنة عمان ،حيث طالب صندوق النقد
ّ
الدولي السلطنة بأن تعمل بجدية أكثر على صعيد تنفيذ اإلصالحات

المالية ،بما يتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات
لضبط اإلنفاق الحكومي.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربي،
ّ

