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ارتفاع أصول صناديق االستثمار السعودية  2في المئة

قفزت أصول صناديق االستثمار في المملكة العربية السعودية خالل في المائة ،مقارنة بأصول تبلغ قيمتها نحو  110.4مليار ريال (29.4
الربع الثالث من العام الحالي بنسبة  2في المئة ،مقارنة بمستوياتها التي مليار دوالر) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
كانت عليها في الربع الثاني من هذا العام.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ،ارتفعت أصول
وتشمل أصول صناديق االستثمار العاملة في السعودية ،أصوالً
صناديق االستثمار إلى  112.7مليار ريال ( 30مليار دوالر) مع محلية وأصوالً أجنبية ،يشتمل كل منها على أسهم وسندات ،وأدوات
نهاية الربع الثالث من العام الحالي ،محققة بذلك ارتفاعاً نسبته نحو  2نقدية ،واستثمارات عقارية ،هذا باإلضافة إلى أصول أخرى.

"فيتش" تتوقع تراجع نشاط القطاع المصرفي الخليجي
رجحت وكالة "فيتش" تراجع نشاط القطاع المصرفي الخليجي خالل اإلبالغ المالي وتوفيرها بالنسبة لخسائر االئتمان المتوقعة.
ّ
وتوقعت الوكالة انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة،
العام  2018المقبل ،كاشفة عن تدهور جودة أصول العديد من البنوك
التحسن الطفيف الذي حظي به خالل العام الحالي.
وذلك رغم
الخليجية ،توازيا مع تباطؤ النمو االئتماني.
ّ
وأعلنت الوكالة عن إمكانية حدوث تدهور طفيف في نسب
القروض المتعثرة ،السيما وأن نمو القروض المنخفض سيتسبب في
تقلص محافظ اإلقراض بشكل سريع ،حيث طال التدهور العديد من
قطاعات الشركات ،خصوصاً المقاوالت والمشاريع المتوسطة والصغيرة،
باإلضافة إلى التجزئة.
فإن تركز االئتمان يبقى الخطر الرئيسي في دول
ووفقا للوكالة ّ
الخليج ،على الرغم من أن تغطية االحتياطي عالية ،ويجب أن تكون
كافية للبنوك الخليجية للتوافق مع متطلبات المعيار الدولي لتقارير

إيرادات السياحة في مصر تقفز إلى  5.3مليار دوالر
قفزت إيرادات القطاع السياحي في مصر إلى نحو  5.3مليار
دوالر خالل الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول)
الماضي ،أي بزيادة  211.8في المئة ،في حين زاد أعداد السياح
الوافدين  55.3في المئة.
وفي هذا السياق ،أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية هشام
أن "الهيئة نجحت في تحسين الصورة الذهنية للبالد إلى
الدميريّ ،
حد كبير ،األمر الذي أدى إلى رفع التحذيرات على حركة الطيران
من جميع دول العالم ،باستثناء إنجلت ار وروسيا".
وتوقع عودة تدريجية للحركة السياحية "حيث نعمل وفق المؤشرات
بغض النظر عن األعداد ،إذ كنا نستقبل ما يقارب  160طائرة
في األسبوع من السوق األلماني ،والعودة لتلك المعدالت ستكون

أن المؤشرات تعكس تحسن األعداد القادمة من السوق
تدريجياً ،علما ّ
أن "الهيئة تحاول الوصول بالمعدالت الطبيعية،
األلماني" ،الفتا إلى ّ
التي تتراوح بين  9-7ماليين سائح ،حيث أنه رغم الظروف فإن
مؤشرات النصف األول من العام تشير إلى أننا حققنا زيادة بنسبة
 52في المئة".

انخفاض احتياطات المركزي القطري على أساس سنوي
أظهرت األرقام الصادرة عن البنك المركزي القطري انخفاض
االحتياطات والسيولة ،اللذين يعتبران مؤشرين على قدرة البنك
المركزي على دعم العملة المحلية ،خالل شهر تشرين األول
(أكتوبر) الماضي بحوالي  21في المئة بمقارنة سنوية.
وسجلت االحتياطات من العملة الصعبة تراجعا قويا بلغ حوالي
 35.7مليار دوالر ،مقابل  45.7مليار دوالر في الشهر المماثل
قبل عام.
ويتوزع االحتياطي بين موجودات سائلة بالعملة األجنبية بنحو 18.8
مليار دوالر ،وأرصدة لدى البنوك األجنبية بقيمة  11.3مليار دوالر،
إضافة إلى  1.2مليار دوالر رصيد الذهب .ووفق بيانات المركزي،

تضمن االحتياطي كذلك أربعة مليارات دوالر استثمارات سندات
وأذون الخزانة و 377مليون دوالر ودائع حقوق السحب الخاصة
لدى صندوق النقد الدولي.

خليل رزق :االستثمار في فلسطين آمن ومجديا
ترأس رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
خليل رزق ،وفد فلسطين في أعمال مؤتمر طريق الحرير االقتصادي
الثالث الذي عقد في األردن بتنظيم من ملتقى األعمال الفلسطيني
األردني.
وأثنى رزق على الدور األردني الهام تجاه القضية الفلسطينية
أن "هذا
وتعزيز العالقات الثنائية على مختلف األصعدة ،مشي اًر إلى ّ
إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرص الحكومة األردنية
والقيادة الهاشمية الحكيمة على توطيد العالقات الثنائية على كافة
المستويات والتنسيق الدائم وتوحيد مواقفهما السياسية والدبلوماسية
المتمثلة في الضغط دولياً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
كي ينعم الشعب الفلسطيني باالستقالل واألمن واألمان كباقي شعوب
العالم ،وبما ينعكس إيجاباً على االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني
على مدار عقود من االحتالل وإجراءاته التعسفية".
أن "االستثمار في فلسطين آمن ومجدي أكثر من االستثمار
وأكد رزق ّ

في العديد من دول العالم التي تعيش حالة استقرار".
وفي سياق آخر التقى رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي
ثنيان الغانم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أثناء زيارته لدولة
الكويت ،حيث ناقش الطرفان العالقات التجارية بين البلدين وآليات
النهوض بها في المستقبل.

عجز الموازنة الكويتية يقترب من  4مليارات دينار
اقترب عجز الموازنة العامة للكويت من  4مليارات دينار مسجالً
تقريباً  3.8مليارات دينار مع نهاية شهر تشرين الثاني (أكتوبر)
الماضي ( 8أشهر من الموازنة العامة الحالية ،)2017/2018
وذلك في مؤشر أولي يتضمن جميع الحسابات الخاصة بالجهات
الحكومية وملحقاتها ومؤسساتها التابعة عقب اقتطاع حصة صندوق
األجيال القادمة.
نموا خالل شهر تشرين
في الموازاة ّ
سجلت اإليرادات غير النفطية ّ
الثاني (نوفمبر) مقارنة بشهر تشرين األول (أكتوبر) الذي سبقه،
في حين من المتوقع انحسار العجز العام بنهاية العام المالي الذي
ينتهي أواخر شهر آذار (مارس) المقبل إلى حدود  6مليارات أو
أقل قليالً.
إلى ذلك ،فمن المرتقب أن تستمر الحكومة الكويتية في إصدار

سندات محلية عبر بنك الكويت المركزي من أجل تغطية احتياجاتها
التمويلية .

االقتصاد في البحرين يس ّجل نم ّوا  3.4في المئة
أعلن مصرف البحرين المركزي عن استمرار االلتزام بسعر الصرف
أن سعر الصرف الثابت
مبينا ّ
الثابت للدينار البحريني مقابل الدوالرّ ،
يمّثل مرتك اًز أساسياً للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة
لدعم االقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة.
ووفقا للمركزي البحريني فقد ساعد االحتفاظ بهذه السياسة النقدية
أن
في تطور األوضاع االقتصادية خالل العقود الماضية ،كاشفا ّ
هذه السياسة أدت إلى تسجيل االقتصادي البحريني ارتفاعا خالل
النصف األول من عام  2017الجاري بنسبة  3.4في المئة مقارنة
بنسبة  3.2في المئة عام  .2016في حين حقق القطاع غير

النفطي نمواً ملحوظا في النصف األول من عام  2017بنسبة 4.7
في المئة مقارنة بنسبة  4.0في المئة عام .2016
ويأتي هذا النمو مع استمرار انخفاض أسعار النفط والعجز في
الميزانية ،مما يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة البحرينية
في خفض المصروفات وزيادة االيرادات غير النفطية ،باإلضافة
إلى االجراءات األخرى المنظمة لتحسين البيئة القانونية واالنظمة
الخاصة بالنشاطات االقتصادية المختلفة التي ساهمت في تحسين
بيئة االعمال المحلية وجاذبية البحرين لالستثمار.

