
كشفت وزيرة المالية الكويتية، مريم عقيل العقيل، عن أّن الكويت تتوقع 
عجزا قدره 9.2 مليار دينار )30.33 مليار دوالر( في ميزانيتها للسنة 
المالية القادمة التي تبدأ أول ابريل )نيسان(، وذلك بعد إيداع عشرة بالمئة 

من إجمالي اإليرادات في صندوق الثروة السيادي.
ويزيد بذلك العجز 19 في المئة بالمقارنة مع العام السابق، حيث كانت 

تتوّقع الكويت له عجزا قدره 7.7 مليار دينار.
دينار  مليار   22.5 يبلغ  إنفاقا  تتوقع  "الكويت  أّن  إلى  العقيل،  ولفتت 
في الميزانية الجديدة 2021-2020"، مشيرة إلى أّن "الميزانية الجديدة 
تقوم على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يبلغ 55 دوالرا، انخفاضا 
من 65 إلى 55 دوالرا للبرميل افترضتها الكويت في ميزانيتها السابقة"، 

موضحة أّنه "من المتوقع أن يسهم النفط بنسبة 87.3 في المئة من 
إجمالي اإليرادات".

يغّطيه  سوف   2020-2021 "عجز  أّن  العقيل،  الوزيرة  وأوضحت 
التي  الثروة  صناديق  أحدث  وهو  الكويتي،  العام  االحتياطي  صندوق 

تديرها الهيئة العامة لالستثمار".
وتعّد الكويت مصدرا كبيرا للنفط لكنها تضررت عندما هوت األسعار في 
2014 و2015، غير أنها لم تطرق أسواق الدين العالمية منذ بيع دين 
بثمانية مليارات دوالر للمرة األولى في 2017، إذ لم يصادق البرلمان 
بعد على قانون لرفع سقف الدين وإصدار أدوات بآجال استحقاق أطول.

المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

اإلمارات  دولة  أّن  الدولي،  البنك  عن  صادرة  حديثة  دراسة  أظهرت 
أداء  العالم  دول  أفضل  بين  الثاني  المركز  استحقت  المتحدة  العربية 
على مستوى اإلصالحات المتعلقة بالمشاركة االقتصادية للمرأة، حيث 
اعتمدت االمارات 5 إصالحات رئيسية لتعزيز مشاركة المرأة في أنشطة 

األعمال على مدى األعوام الماضية.
بإزالة  كبيرًا  التزامًا  اإلمارات  حكومة  أبدت  فقد  الدولي  البنك  وبحسب 
مجلس  أسست   2005 عام  ففي  المرأة،  عمل  أمام  القانونية  العقبات 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس االتحادي المسؤول عن تطبيق 
العام  القطاعين  في  المرأة  تمثيل  مستوى  لتحسين  الالزمة  المبادرات 

والخاص. 
الالزمة  التدابير  توحيد  أبرزها  عديدة،  إصالحات  اإلمارات  وأقّرت 
عمل  عن  القيود  كل  ورفع  والمرأة،  الرجل  بين  سفر  جواز  الستخراج 
المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في العديد من األمور، بما في ذلك 

ساعات العمل )بما يتيح أمامها فرص العمل المسائية(، وإتاحة العمل 
في وظائف الرجل نفسها، وفي القطاعات التي يعمل فيها نفسها.

وبّينت الدراسة أّن اإلمارات أقرت تشريعات تحمي المرأة الموظفة الحامل 
من الفصل التعسفي، كما أقرت تشريعات لحماية المرأة من التحرش في 

مكان العمل. 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(
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الكويت تتوّقع عجزا 30 مليار دوالر بموازنة 2021-2020 

االمارات الثانية عالمّيا في تعزيز مشاركة المرأة االقتصادية



كشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن بلوغ 
قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية 12.197 مليار دوالر 
أي  المئة  في   6.3 بنسبة  نموًا  الماضي، مسجلة  العام  نهاية  مع 

بزيادة عن عام 2018.
وبلغت واردات دولة اإلمارات العربية المتحدة من البرازيل في العام 
الماضي 2.77 مليون طن بقيمة 2.21 مليار دوالر، فيما بلغت 
مشتريات المملكة العربية السعودية من السلع البرازيلية 3.48 مليون 
فبلغت  أما مصر وسلطنة ُعمان  بقيمة 2.04 مليار دوالر.  طن 
مشترياتهما 6.78 مليون طن من المنتجات البرازيلية بقيمة 1.83 
 937.58 بقيمة  السلع  من  طن  مليون  و10.81  دوالر،  مليار 

مليون دوالر على التوالي. 
وبالنسبة للحوم البقرية، فقد استوردت الدول العربية 354.5 ألف 
طن بقيمة 1.17 مليار دوالر. وكانت مصر أكبر مستورد للحوم 
تلتها  دوالر،  مليون   476.69 وبقيمة  طن  ألف   162.66 بواقع 

دولة اإلمارات بـ 71.40 ألف طن بلغت قيمتها 259.58 مليون 
دوالر، مع اإلشارة إلى أّن قيمة اللحوم البقرية المستوردة كانت أعلى 

بنسبة %93 عن 2018.
المصدر )جريدة البيان اإلماراتية، بتصّرف(

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية والبرازيل


