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استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس، 
في بيت التّجار، رئيس غرفة موسكو للتجارة والصناعة فالديمير 
بالتونوف، بحضور سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى مملكة 
البحرين إيغور كريمنوف، وقد جرى خالل اللقاء البحث في العديد 
من القضايا التي تتعلق بعمليات التعاون التجاري واالقتصادي بين 
البحرين وروسيا بشكٍل عام وبين الغرفتين الصديقتين بشكٍل خاص 
السيما ضمن المجال السياحي والعقاري والصحي والتعليمي في 

كال البلدين. 
الروسي  الجانبين  بين  "العالقات  أّن  االجتماع  ناس خالل  وأكد 
بالعالقات  الكبير  النهوض  وهذا  مّطرد  بشكل  تتطور  والبحريني 
التجارية واالقتصادية بين البلدين الصديقين، كان تتويجا وانعكاسا 
لتطور العالقات السياسية والدبلوماسية بين مملكة البحرين وروسيا 

االتحادية والتي أرسى قواعدها وأّسسها، كل من الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

من جانبه أعرب بالتونوف عن اعتزازه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة 
إيجابية  أدواٍر  من  به  تقوم  لما  فيها  المسؤولين  ولجميع  البحرين 
الروسية،  البحرينية  االقتصادية  العالقات  تفعيل  سبيل  في  بارزة 
وحث الغرفة وكافة الجهات الرسمية األخرى إلى العمل على تنمية 
مختلف  تنظيم  عبر  البلدين  بين  واالقتصادية  التجارية  العالقات 
الفعاليات واألنشطة المشتركة بين البلدين، باإلضافة إلى تكثيف 
زيارات الوفود التجارية البحرينية والروسية من أجل اكتشاف مزيٍد 

من الفرص االستثمارية المتاحة بين البلدين.
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

سمير ناس يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع روسيا
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بلغت أصول البنوك اإلماراتية في األسواق الخارجية نحو 570 
مليار درهم بنهاية 2018 موزعة على عدة أسواق عربية وأجنبية، 
األول من حيث  المركز  المصرية على  السوق  استحوذت  حيث 
حصتها من أصول البنوك الوطنية اإلماراتية المستثمرة بالخارج، 
عن  صادرة  بيانات  بحسب  وذلك  درهم،  مليار   51.3 وبلغت 

المصرف المركزي.
وجاءت السوق البريطانية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 46.1 
مليار   39.1 قيمتها  بحصة  المتحدة  الواليات  ثم  درهم،  مليار 
درهم، تالها السوق السعودية بحصة بلغت 39 مليار درهم بنهاية 
ديسمبر 2018 ثم جاءت جزر كايمان بحصة بلغت 37 مليار 

درهم، تلتها السوق التركية بحصة بلغت 25 مليار درهم، ثم الهند 
بما يقارب 22 مليار درهم تالها سوق سلطنة عمان بنحو 21 

مليار درهم تالها البحرين بحصة بلغت 19 مليار درهم تقريبًا.
ووفقا للمصرف المركزي بلغت نسبة األصول السائلة إلى مجموع 
من  بكثير  أعلى  وهي   2018 بنهاية   17.4% نحو  األصول 
%10. وبلغت  والبالغة  المركزي  المصرف  المطلوبة من  النسبة 
درهم  مليار   407.6 نحو  بالدولة  البنوك  لدى  السائلة  األصول 
بنهاية ديسمبر 2018 وزادت بقيمة 35.4 مليار درهم خالل الربع 

األخير من العام الماضي.
المصدر )صحيفة االتحاد اإلماراتية، بتصّرف(

570 مليار درهم أصول البنوك اإلماراتية في األسواق الخارجية

احتلت الكويت المركز الرابع خليجيًا، والـ 57 عالميًا ضمن مؤشر 
المراكز المالية العالمية )GFCI( وذلك بعد حصولها على 625 

نقطة.
الذي  السنوي،  نصف  المؤشر  هذا  من   25 الـ  النسخة  وشهدت 
الصيني،  التنمية  ومعهد  البريطانية  ين«  »زد/   مجموعة  تصدره 
الرئيس،  التصنيف  عن  طويل  غياب  بعد  للكويت  األول  الدخول 
ووضعها في قائمة رديفة بسبب عدم تحقيقها للتقييمات المطلوبة.

وشمل المؤشر تقييم 112 مركزًا ماليًا حول العالم، تضمنت القائمة 
الرئيسية فيها 102 مركز، والقائمة الرديفة 10 مراكز.

وتصدرت إمارة دبي قائمة المراكز المالية العربية بحلولها في المرتبة 
 22 الـ  المرتبة  في  المغربية  البيضاء  الدار  تلتها  عالميًا،   12 الـ 
عالميًا، وأبو ظبي في المركز الـ 26 عالميًا، ثم العاصمة القطرية 
الدوحة في المرتبة الـ 42 عالميًا، تلتها البحرين في المركز الـ 67 
عالميًا، والعاصمة السعودية الرياض في المرتبة الـ 91 عالميًا. أما 
نيويورك، ومن  مدينة  فكانت من نصيب  العالمي  الترتيب  صدارة 
بعدها لندن، ثم هونغ كونغ، وسنغافورة، باإلضافة إلى شنغهاي، 

وطوكيو، وتورونتو، ومن خلفها زيورخ، وبكين، وفرانكفورت.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

الكويت رابع أفضل مركز مالي في المنطقة العربية


