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رعاية  ناس  هللا  عبد  سمير  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  ثمن 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفعاليات المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 
األعمال  لرواد  الثالث  العالمي  والمنتدى  العرب،  والمستثمرين  األعمال 
تحت   ،2019 نوفمبر   11-13 الفترة  خالل  سيقام  الذي  واالستثمار، 
شعار: " الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة واالبتكار في 

االقتصاد الرقمي".
العالقة  ذات  المحاور  من  العديد  على  الضوء  المؤتمر  يسّلط  وقال: 
األعمال  ريادة  في  االستثمار  حيث  من  المعرفي،  باالقتصاد  المباشرة 
واالبتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي 
بين الدول العربية في هذا المجال، وتسليط الضوء على فرص وتحديات 

على  والتأكيد  والخاص،  العام  القطاعين  في  الرابعة  الصناعية  الثورة 
أهمية مواكبة التطورات العالمية واالبتكارات النوعّية التي تدعم تحقيق 

اإلنجازات الواعدة في مختلف القطاعات.
باعتبارها  للغرفة  ومساندة  دعم  من  البحرين  عاهل  يوليه  بما  وأشاد 
التجارية  البحرين  وواجهة  بالمملكة،  والصناعي  التجاري  للقطاع  ممثال 
أّن  موضحا  المملكة،  في  واالقتصادي  التجاري  التطور  تعكس  ومرآة 
للخطط  الحكومة  تلقاه من  الذي  للدعم  التقدير  بكثير من  الغرفة تنظر 
االستراتيجية التي تتبناها الغرفة لتعزيز النموذج التكاملي بين الحكومة 

والقطاع الخاص الذي رسمته الرؤى والتوجهات والخطط الحكومية.
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

سمير ناس: مواكبة التطورات العالمية واالبتكارات النوعّية

أزمة  لمعالجة  الخطوات  من  مجموعة  على  اللبنانية  الحكومة  وافقت 
للسلطة  المناهضة  االحتجاجات  من  تاريخية  موجة  أشعلت  اقتصادية 
الحاكمة في البالد. لكن على الرغم من ذلك استمرت االحتجاجات بعد 
القصر  التلفزيون من  نقله  الحريري في خطاب  أعلنها  التي  اإلجراءات 

الرئاسي.
وتضمنت اإلجراءات خطوة رمزية تمثلت في تخفيض رواتب الرؤساء 
والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، باإلضافة إلى اإلعالن 

عن تنفيذ اإلصالحات التي طال انتظارها.
وأوضح الحريري أّن "الحكومة تخطط للموافقة في غضون ثالثة أسابيع 
على المرحلة األولى من برنامج استثماري تعهد المانحون بتمويله بـ 11 
مليار دوالر وكان مشروطًا بتنفيذ اإلصالحات"، الفتا إلى أّن "الحكومة 
موازنة  وأقرينا  الهدر،  ومكافحة  الفساد  مكافحة  في  إجراءات  اتخذت 
2020 بدون ضرائب وبعجز نسبته %0.63 وهذا أكبر إنجاز قامت به 

الحكومة منذ سنوات طويلة".

وخاطب رئيس الوزراء المتظاهرين بالقول: "أود أن أقول كلمة للشباب 
ويطالبون  غضبهم  على  يعبرون  الذين  اللبنانيين  ولجميع  والشابات 
بكرامتهم وحقهم بالشارع، هذه القرارات التي أخذناها اليوم يمكن أن ال 

تحقق مطالبكم، لكنها خطوة أولى لنبدأ بالحلول". 
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

لبنان: إقرار الحكومة موازنة 2020 لم تنّفس غضب الشارع



يتجه المغرب إلى تقليص الدعم على سلع أساسية، في الوقت الذي 
العجز  تستهدف محاصرة  الضرائب، في خطوة  إلى زيادة  فيه  يسعى 

المالي.
وبحسب مسودة ميزانية الحكومة المغربية من المتوقع استقرار العجز 
موازنة  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في   3.5 عند  المالي 

.2020
وَسُتخفض الحكومة تكلفة دعم السكر والسميد )الطحين( وغاز الطهو 
إلى 13.6 مليار درهم )الدوالر = نحو 9.6 دراهم( في 2020، من 
إلى  الميزانية  في  التعليم  مخصصات  وستزيد  العام.  هذا  مليارا   18

72.4 مليار درهم، في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 
مليار درهم.

هدفه  تحقيق  من  بالمغرب  يقترب  الذي  التقدير  أن  المسودة  وتظهر 
يقوم  المتوسط،  المدى  المئة في  ثالثة في  إلى  الدين  بنسبة  للوصول 
على توّقع إيرادات خصخصة قدرها ثالثة مليارات درهم )313 مليون 
في  العجز  المؤثرة على  األخرى  العوامل  بين  فإّن من  كذلك  دوالر(. 
درهم،  مليارات  بستة  المقدرة  العام  القطاع  أجور  زيادة  تكلفة   2020

ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

المغرب يلجأ لـ "الضرائب" في موازنة 2020 لمحاصرة العجز المالي 


