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(اكتوبر)  2019نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

السعودية األولى عالمّيا في تنفيذ اإلصالحات

تقدم المملكة العربية السعودية  30مرك اًز
كشف البنك الدولي عن ّ
في ممارسة أنشطة األعمال ،لتتصدر  190بلداً حول العالم
كأكثر دولة تقدماً وإصالحاً لبيئة األعمال واالقتصاد ،وذلك بفعل
إصالحات اقتصادية ملموسة.
ووفقا لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة األعمال ،نّفذت
السعودية ،رقماً قياسياً من ثمانية إصالحات في العام الماضي،
فقد أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات ،وألغت شرط أن تقدم
المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على
بطاقة هوية وطنية ،كما زادت من سرعة إجراءات االستيراد

والتصدير من خالل تعزيز النافذة الواحدة للتجارة اإللكترونية،
وتمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر.
أن المملكة أطلقت منصة على اإلنترنت إلصدار
وأظهر التقرير ّ
الشهادات للبضائع المستوردة ،وتحسين البنية التحتية في ميناء
جدة ،وأدت اإلصالحات األخرى إلى زيادة إمكانية الحصول على
االئتمان ،وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص األقلية
وتيسير تسوية حاالت اإلعسار.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

ارتفاع أصول المركزي اإلماراتي إلى  116.2مليار دوالر
أظهر تقرير صادر عن مصرف اإلمارات المركزي ،زيادة إجمالي
األصول بنسبة  1في المئة خالل شهر سبتمبر (أيلول) الماضي،
مرتفعا إلى نحو  427مليار درهم ( 116.2مليار دوالر) مقارنة
بـ 422.61مليار درهم ( 115مليار دوالر) في أغسطس (آب)
.2019
وجاء االرتفاع الكبير في إجمالي األصول بدعم من زيادة رصيد
بند النقد واألرصدة المصرفية لدى المركزي إلى  238.54مليار
درهم ( 64.9مليار دوالر) في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام
الحالي ،مقارنة بـ 234.11مليار درهم ( 63.7مليار دوالر) في
أغسطس (آب) الذي سبقه.
وقفز بند الودائع لدى المصرف المركزي إلى  130.34مليار درهم
( 35.4مليار دوالر) في سبتمبر ،مقارنة مع  116.2مليار درهم
( 31.6مليار دوالر) نهاية شهر أغسطس ،بينما ارتفع رصيد بند
األصول األخرى من  3.3مليار درهم ( 898مليون دوالر) إلى نحو
 6مليارات درهم ( 1.6مليار دوالر) ،وأغلق رصيد بند االستثمار عند

مستوى  52مليار درهم ( 14.1مليار دوالر) ،ووصلت قيمة رصيد
بند القروض والسلف إلى  70ألف درهم ( 19ألف دوالر).
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

مصر األولى افريقيا في جذب االستثمارات

تقدمت جمهورية مصر العربية  6مراكز في تقرير ممارسة أنشطة
ّ
األعمال ،وتبسيط اإلجراءات في أربعة مجاالت هي :تأسيس الشركات
حيث تقدمت مصر  19مركز على مستوى العالم ،وتقدمت في مؤشر
الحصول على الكهرباء نحو  19مركزا ،كما تقدمت في مؤشر حماية
صغار المستثمرين نحو  15مركز ،وتقدمت في مؤشر سداد الضرائب
 3مراكز عن العام الماضي ،ومن المتوقع تقدم مصر في هذا المؤشر
في ظل احتساب االصالحات التي قامت بها مصر في هذا المؤشر
خالل الربع االخير من عام .2018

وفي هذا اإلطار لفتت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي سحر
أن "مصر جاءت ضمن أكثر  25دولة عالمياً من حيث
نصر ،إلى ّ
عدد اإلصالحات في تقرير العام الحالي  ،2020وهو ما يعكس
استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ االستثمار وتبسط اإلجراءات
على المستثمرين ،خاصة أن مصر احتلت المركز األول في جذب
أن "مصر مستمرة في برنامج
االستثمارات على مستوى افريقيا""ّ ،
مؤكدة ّ
اإلصالح االقتصادي وتحسين مناخ االستثمار".
بتصرف)
المصدر (موقع اليوم السابع المصريّ ،

