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انخفاض  السعودية عن  المالية  كشفت وزارة 
العام  من  الثالث  الربع  في  الميزانية  عجز 
الرغم  على  وذلك   85% بنسبة  الحالي 
النمو  لتحفيز  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  من 

االقتصادي.
عجز  تراجع  السعودية  المالية  لوزارة  ووفقا 
ميزانية المملكة في 9 أشهر %60 إلى 49 
مليار ريال، في حين بلغ إجمالي اإليرادات 
مليار ريال   663.113 الثالث  الربع  بنهاية 
بنسبة نمو بلغت %47 مقارنة بالربع المماثل 

من العام الماضي.
وبلغ إجمالي اإليرادات للربع الثالث 223.26 
مليار ريال، مسجال ارتفاعا بنسبة %57 عن 
وأظهرت  الماضي.  العام  من  المماثل  الربع 
مؤشرات هذا الربع انخفاض معدالت العجز 
الماضي،  العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنة 
وأيضًا مقارنة بالميزانية المعتمدة لهذا العام، 

اإليرادات  في  ملحوظ  إيجابي  بنمو  مدعوما 
فاعلية  يؤكد  بما  النفطية،  وغير  النفطية 

اإلصالحات االقتصادية.
إصدار  إلى  السعودية  المالية  وزارة  وتعمد 

تقرير أداء الميزانية العامة للعام تأكيًدا اللتزام 
الحكومة بالشفافية واإلفصاح المالي، وتعزيز 

حوكمة وضبط المالية العامة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

انخفاض عجز الميزانية السعودية 85 في المئة

في  قياسيًا  نموًا  البحريني  االقتصاد  شهد 
ليرتفع  الحالّية،  السنة  من  الثاني  الربع 
في   2.4 الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
بدعم  السنة،  من  األول  بالربع  مقارنة  المئة 
النفطية  غير  للقطاعات  الملحوظ  النمو  من 

واستقرار أسعار النفط.
وأظهر التقرير االقتصادي الفصلي الصادر 
تحقيق  االقتصادية،  التنمية  مجلس  عن 
الربع  في  قياسيًا  نمّوا  البحريني  االقتصاد 

الثاني من العام الحالي.
ووفقا للتقرير فإّن القوة الشرائية التي استعادت 
إقليميًا ستؤدي إلى نمو في السياحة  زخمها 
قطاع  مواصلة  إلى  اإلشارة  مع  الخارجية، 
السياحة البحريني نموه على صعد عدة مع 
المئة  في   5.8 بنسبة  السياح  أعداد  ارتفاع 
على أساس سنوي، كما صعد متوسط عدد 
البحرين  التي يقضيها كل سائح في  الليالي 

بنسبة 16 في المئة.

وزاد الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في 
البحرين بنسبة 2.8 في المئة في الربع الثاني 
اإلنشاءات  قطاع  بنمو  مدفوعًا  السنة،  من 
بنسبة 6.7 في المئة، وقطاع التصنيع بنسبة 
التوسع المستمر في  المئة. ويعود  4.5 في 
قطاع اإلنشاءات إلى زيادة اإلجمالي الكّلي 

والتي  المملكة  في  التحتية  البنى  لمشاريع 
بلغت قيمتها 87.3 بليون دوالر في منتصف 
أيلول )سبتمبر( الماضي، محققة نموًا بنسبة 

3.8 في المئة على أساس سنوي.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

االقتصاد البحريني يحقق نموا قياسيا 



أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
إلى أّن "اإلمارات أصبحت من أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد 
األعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويعود ذلك بفضل 
جهود الحكومة ومؤسساتها االتحادية والمحلية لخلق بيئة أعمال 

في الدولة تضاهي األفضل في العالم".
واعتبر أّن "تجربة الدولة ونجاحها في خلق أفضل بيئة أعمال جاذبة 
في المنطقة ليست سرًا، وأبوابنا مفتوحة ألي جهة راغبة في التعلم 
"التحديات لن تثني الحكومة  أّن  من الدروس والتجارب"، مؤكدا 
للمؤسسات والخدمات  المستمر  بالتحسين  عن إصرارها والتزامها 
والتشريعات، حيث تعتبر هذه التحسينات هي الفائدة الحقيقية التي 
العالمية  التنافسية  الدولة من خالل خوضها سباق  تنعكس على 

والصعود في المؤشرات والتصنيفات العالمية".
وكان البنك الدولي كشف عن صعود ترتيب دولة اإلمارات للمركز 
وتقدمها  الرئيسية،  االقتصادية  المؤشرات  معظم  في  عالميًا   11

على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز األول 
عربيًا للعام السادس على التوالي.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

الشيخ محّمد بن راشد: اإلمارات مركزا عالمّيا للمبتكرين ورواد األعمال

سّجلت مالية دولة قطر خالل النصف األول من العام الجاري، 
فائضًا بمقدار 7.1 مليار ريال، وبما نسبته %2.1 من الناتج 

المحلي اإلجمالي.
ووفقا لمصرف قطر المركزي حققت الميزانية بنهاية يونيو 

الماضي إيرادات بقيمة 105.4 مليار ريال، مقابل نفقات عامة 
تقدر بـ 98.3 مليار ريال. وقدرت موازنة قطر للعام المالي 

2018 عجزًا بقيمة 28.2 مليار ريال، مع سعر مرجعي متحفظ 
لبرميل النفط عند 45 دوالر للبرميل.

في المقابل انخفضت السيولة المحلية "المعروض النقدي" في 
قطر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 565.6 مليار 

ريال، وبنسبة %3.5 على أساس سنوي.
وتوزعت السيولة المحلية بنهاية سبتمبر إلى 11.1 مليار ريال 

في شكل نقد متداول، و112.5 مليار ريال في شكل ودائع 
تحت الطلب، وشبه النقد الذي يشمل الودائع ألجل الى 442 

مليار ريال.
وبلغت االحتياطات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية لدى 
مصرف قطر المركزي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 
46.5 مليار دوالر، بزيادة نسبتها %31 على أساس سنوي.

المصدر )موقع CNBC عربي، بتصّرف(

مالّية قطر تسّجل فائضا 2.1 في المئة

ارتفع رصيد تونس من العملة الصعبة إلى 83 يوم واردات بعدما 
كان في حدود 73 يوما، حيث زاد رصيد العملة الصعبة من 

4.164 مليارات دوالر إلى 4.343 مليارات دوالر بعد صرف 
القرض الذي حصلت عليه تونس من السوق الدولية بقيمة 500 

مليون يورو.
وتمكنت تونس من تأمين 500 مليون يورو في إطار حملة 

ترويجية قام بها وزير المالية رضا شلغوم، ومحافظ البنك المركزي 
مروان العباسي، في أهم األسواق المالية العالمية، من أجل تمويل 
حاجيات الميزانية لسنة 2018، بنسبة فائدة بحدود %6.75 وفترة 

سداد تمتد على 5 سنوات.
وكشف البنك المركزي عن تقديم نحو 120 مؤسسة عروضا مالية، 

في حين أّن المبلغ المعروض كان في حدود 1250 مليون يورو.

ويظل احتياطي النقد األجنبي ضعيفًا مقارنة بحاجيات التوريد، 
خصوصا وأّن فاتورة واردات الطاقة تؤثر سلبًا على ميزان 

المدفوعات في ظل شح موارد دخل العملة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

ارتفاع رصيد تونس من العملة الصعبة


