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أّكد ملك األردن عبد هللا الثاني، أّن "األردن على الرغم من كل التحديات 
بقي منيعا وقويا، إال أنه لن يتمكن من الوصول إلى المستقبل الواعد، في 

ظل نمو اقتصادي بطيء".
استضافته  الذي  المانحين  مؤتمر  له خالل  كلمة  وفي  األردني  العاهل 
مبادرة   - وفرص  نمو  األردن:  "مؤتمر  عنوان  تحت  المتحدة  المملكة 
ألجندته  وشاملة  عميقة  بمراجعة  قام  "األردن  أّن  إلى  أشار  لندن"، 
االقتصادية ليعيد التركيز بشكل استراتيجي على الميزات التنافسية التي 
يتمتع بها، وفي مقدمها القدرات الكبيرة لشبابنا"، موضحا أّن "استراتيجية 
األردن االقتصادية لألعوام الخمسة القادمة تهدف إلى ضمان االستدامة 
واالستمرارية والنمو االقتصادي، مع منح األولوية لقطاعات تعتمد على 

القوى البشرية".
وأّكد أّن "البالد تعمل بشكل مستمر مع المجتمع الدولي لتوفير المرونة 
المالية الالزمة للنمو االقتصادي، والحصول على التمويل الميسر أمر 

ضروري لتحقيق ذلك".
وأثمر المؤتمر عن مساعدات مالية لألردن بنحو 3.6 مليار دوالر، بعدما 

تعهدت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا واليابان بتقديم مساعدات ومنح 
وقروض للبالد. حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستزيد مساعداتها 
لألردن إلى 650 مليون جنيه إسترليني )860 مليون دوالر( على مدى 
5 سنوات، كما تعهدت بضمان قرض على األردن للبنك الدولي بقيمة 

250 مليون دوالر.
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بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( في شهر 
يناير )كانون الثاني( الماضي، نحو 1.87 تريليون ريال )496 مليار 
وذلك  دوالر(،  مليار   8.9( ريال  مليار   33.5 قدره  بانخفاض  دوالر(، 

مقارنة بشهر ديسمبر )كانون األول( الماضي.
ووفقا إلحصائيات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت 
موجودات "ساما" مقارنة بشهر كانون الثاني )يناير( 2018 بنحو 38 
مليار ريال )10.1 مليار دوالر(، في حين تراجعت استثمارات مؤسسة 
النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثل نحو 64 في المائة 
من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 1.197 تريليون ريال )319 مليار 
دوالر( بنهاية شهر يناير الماضي، وبنسبة انخفاض قدرها 2 في المائة.

وبحسب اإلحصائية فإن شهر يناير الماضي سجل أعلى معدالت تداول 
بنحو  المتداولة  المعدنية  العمالت  مبالغ  بلغت  حيث  المعدنية،  للعملة 
213.9 مليون ريال )57 مليون دوالر(، والتي تأتي بعد إصدار عمالت 
معدنية جديدة في السعودية تتضمن سبع فئات تبدأ من هللة وحتى 200 

هللة.
وبلغ حجم القروض العقارية من المصارف التجارية نحو 240.2 مليار 
ريال )64 مليار دوالر( خالل الربع الرابع من العام الماضي 2018. 
تقديمها  تم  دوالر(  مليار   26.3( ريال  مليار   98.8 بين  ما  توزعت 
للشركات، و141.3 مليار ريال )37.6 مليار دوالر( تم تقديمها لألفراد.
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496 مليار دوالر موجودات البنك المركزي السعودي

الكويتي  السيادي  الثروة  أّن صندوق  عن  الدولي  النقد  كشف صندوق 
نسبة  المدارة  أصوله  قيمة  من حيث  العالم  مستوى  على  األكبر  يعتبر 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تخطت نسبتها %400 وفق تقديرات 

الثروة السيادية المعلنة من معاهد الثروة السيادية.
كبير عن  وبفارق  األول  المركز  في  الكويتي  السيادي  الصندوق  وجاء 
ثاني الصناديق على مستوى العالم وهو الصندوق القطري والذي اقتربت 
يليه في  لقطر  المحلي اإلجمالي  الناتج  %180 من  نسبة أصوله من 
المركز الثالث الصندوق السيادي الليبي بنسبة تقارب %150 في الوقت 
الذي تخطى فيه متوسط منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان 

وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى %100 بفارق طفيف.
ووفقا للتقرير يشهد القطاع المصرفي الكويتي مستويات منافسة منخفضة 
بين البنوك العاملة بالسوق الكويتي مقارنة بمستويات المنافسة بين البنوك 
في باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب صندوق النقد 
منطقة  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  المالي  تقريره  في  الدولي 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى، والذي احتلت فيه الكويت المركز األخير 
في مستويات المنافسة بين البنوك في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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"النقد الدولي": صندوق الثروة السيادي األكبر على مستوى العالم


