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العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  شارك 
الدورة  اجتماعات  في  حنفي،  خالد  الدكتور 
التي  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس   102
القاهرة  في  العربية  الدول  جامعة  استضافتها 
أمين  معالي  بحضور  العراق،  دولة  برئاسة 
جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إضافة 
مؤسسات  عن  وممثلين  وزاري  حضور  إلى 
التعان العربي المشترك، وشخصيات اقتصادية 

وأكاديمية. 
وتحّدث معالي أمين الجامعة أحمد أبو الغيط، 
"ضرورة  على  فشدد  االجتماع،  مستهل  في 
تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول العربية، 
التي  العراقيل  إزالة  على  العمل  خالل  من 
الكبرى  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  تواجه 
وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية 
البينية"، مؤكدا أّن "القيادات والشعوب العربية 

قادرة على مواجهة تحديات التنمية"، الفتا إلى 
"أهمّية وجود خطط اقتصادية وتنموية طموحة 

يتبناها الكثير من الحكومات العربية".
أّن  خصوصًا  البطالة،  "مواجهة  إلى  ودعا 
بلغوا  العربي  العالم  في  العمل  عن  العاطلين 
الالجئين  "أزمات  أّن  إلى  مليونًا"، مشيرًا   17

وإعادة اإلعمار واستعادة الحياة الطبيعية للمدن 
التي دمرها اإلرهاب والصراعات تتطلُب جهدًا 
المنطقة  لتغيير صورة  شاملة  ورؤية  استثنائيًا 
لألمل  بؤرة  إلى  أزمات،  منطقة  من  العربية 

واإلنجاز".
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

اتحاد الغرف العربية يشارك في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي بدورته الـ 102

لمؤسسة  الـ54  السنوي  التقرير  كشف 
رأسمال  نمو  عن  السعودي،  العربي  النقد 
واحتياطات المصارف المحلية بنسبة 6.3 

في المئة خالل 2017.
وبحسب التقرير، شهد االقتصاد السعودي 
أبرزها  من  اإليجابية  المؤشرات  من  عددًا 
تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 
المئة،  في   1.05 نسبته  إيجابيًا  نموًا 
بنحو  فائضًا  الجاري  الحساب  وتحقيق 
دوالر(  مليار   15.2( ريال  مليار   57.1
مقداره  عجز  مقابل   ،2017 عام  خالل 
89.4 مليار ريال في عام 2016 )23.8 

مليار دوالر(.
إجمالي  ارتفاع  عن  التقرير  وكشف 
موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 
ريال  تريليوني  من  أكثر  لتبلغ  المائة  في 
رأسمال  زاد  كما  دوالر(،  مليار   533.3(

بنسبة  المحلية  المصارف  واحتياطيات 
مليار   318 نحو  ليبلغ  المائة  في   6.3

ريال )84.4 مليار دوالر(.
وفي هذا الشأن، أكد محافظ مؤسسة النقد 
عبد  بن  أحمد  الدكتور  السعودي  العربي 
الشؤون  مجلس  تبني  الخليفي،  الكريم 

االقتصادية والتنمية الكثير من السياسات 
البنية  تعزيز  إلى  الرامية  االقتصادية 
التنموية  األهداف  وتحقيق  االقتصادية 

المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
المصدر )جريدة الشرق األوسط، بتصّرف(

نمو رأسمال المصارف السعودية 6.3 في المئة



تصّدرت مملكة البحرين قائمة الدول األفضل للمعيشة على مستوى العالم 
استطالع  بحسب  التوالي،  على  الثانية  للسنة  وذلك  للمغتربين  بالنسبة 
دولي أجرته مؤسسة "إنترنيشنز" ومقرها ميونيخ ونقلته وكالة "بلومبيرغ"، 

حيث تربعت البحرين على قائمة 68 دولة شملها البحث.
وبحسب المسح الذي شارك فيه 18 ألف مغترب من 178 جنسية مختلفة، 
االستقرار.  رأسها  على  جوانب  في  األولى  المرتبة  في  البحرين  جاءت 
وشمل االستطالع جوانب مثل رعاية الطفولة، والحياة األسرية، والرضا 
اآلراء  غالبية  وكانت  السياسي،  واالستقرار  األمن  جانب  إلى  الوظيفي 
ومتقاعدين  وطالب  مهرة  وعمال  تنفيذيين  مديرين  فئة  من  المستطلعة 

يعيشون خارج البالد التي ينتمون إليها.
وجاءت تايوان في المرتبة الثانية، أما اإلكوادور فكانت في المركز الثالث، 
في حين تراجعت مرتبة الواليات المتحدة األميركية للسنة الخامسة على 

التوالي إلى مراكز متأخرة.
المصدر )جريدة الشرق األوسط، بتصّرف(

البحرين األفضل عالميا لمعيشة المغتربين

ارتفاع إيرادات ليبيا النفطية إلى 13.6 مليار دوالر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن بلوغ اإليرادات خالل 
الفترة من يناير )كانون الثاني( الماضي إلى نهاية يوليو )تموز( 

الماضي 13.6 مليار دوالر أميركي.
األخيرة  سرت  خليج  أزمة  من  الرغم  على  فإنه  للمؤسسة  ووفقا 
وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، تجاوزت إيرادات المؤسسة 
منذ يناير )كانون الثاني( الماضي إجمالي اإليرادات لعام 2017 

)التي بلغت 13 مليار دوالر أميركي(.
وتوقعت المؤسسة أن يبلغ إجمالي اإليرادات 23.4 مليار دوالر 
في   80 بنسبة  سنوية  زيادة  يعادل  ما  أي   ،2018 في  أميركي 

المائة.
وفي هذا اإلطار أشار رئيس المؤسسة مصطفى صنع هللا، إلى أّنه 
"طالبت مرارًا وتكرارًا بالتوزيع العادل إليرادات النفط الوطنية كما 
دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية 
المشكالت  أهم  من  واحدة  هي  المشكلة  فهذه  الصدد،  هذا  في 
بيانات  بنشر  "المؤسسة قامت  أّن  إلى  التي تواجه بالدنا"، الفتا 
اإليرادات الشهرية اعتمادًا للمبادئ الرئيسية لمعيار اإلبالغ المالي 
االستخراجية،  الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  عليها  تنص  التي 

وذلك حرصًا على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعيًا من المؤسسة ألن 
لتقييم  األخرى  الليبية  المؤسسات  تستخدمه  الذي  المعيار  تكون 

أدائها".
المصدر )جريدة الشرق األوسط، بتصّرف(

ارتفاع صافي الدين األردني 4.6 في المئة
األشهر  خالل  األردن  على  المستحق  العام  الدين  ارتفع صافي 
السبعة األولى من العام الحالي بنسبة %4.6 ليصل إلى 26.6 
مليار دينار )37.5 مليار دوالر( مقارنًة مع 25.4 مليار دينار 

في نهاية 2017. 
وأظهرت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة المالية، بلغ صافي الدين 
الداخلي لألردن 14.97 مليار دينار في نهاية يوليو )تموز( في 
ويعادل  دينار.  مليار   11.63 إلى  الخارجي  الدين  وصل  حين 
المحلي اإلجمالي  الناتج  %91 من  العام األردني  الدين  صافي 
للبالد، ويساوي صافي الدين الداخلي %51.2 من الناتج وصافي 

الدين الخارجي 39.8 في المئة.
االحتياطات  نسبة  تراجعت  األردنية  المالية  بيانات وزارة  وحسب 
األجنبية إلى الدين الخارجي في يوليو )تموز( من العام الجاري 
 .2017 يوليو  في   73.2% عند  كانت  أن  بعد   65.1% إلى 
وارتفعت نسبة فوائد الدين العام إلى اإليرادات العامة الفعلية خالل 
الدين  خدمة  وإجمالي   ،13.8% إلى   11.5% من  الفترة  نفس 
العام إلى اإليرادات العامة الفعلية من %21.1 إلى 24.4 في 

المئة.
المصدر )جريدة الشرق األوسط، بتصّرف(


