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ناس، سفير  البحرين سمير  تجارة وصناعة  استقبل رئيس غرفة 
في  المقيم  البحرين  مملكة  لدى  المعتمد  كازاخستان  جمهورية 
الرياض باخيت باتير شايف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في 

المملكة، بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر.
مملكة  لدى  كازاخستان  جمهورية  بسفير  الغرفة  رئيس  ورحب 
البحرين، مشيدًا بما تشهده العالقات بين البلدين من تطور ملحوظ 
على كافة األصعدة، وقال إن هناك فرصا عديدة لزيادة التعاون 
النفط والغاز،  التعدين،  الجانبين السيما في مجال  بين  التجاري 
والسياحة، والصيرفة اإلسالمية، الزراعة، واأللمنيوم، منوهًا بجهود 

السفير الكازاخستاني في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.

وتقديره  كازاخستان عن شكره  أعرب سفير جمهورية  من جانبه، 
للجهود واألدوار البارزة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين 
في سبيل تعزيز عالقات التعاون واالستثمار بين البلدين، مشيرًا 
لبحث  المشتركة  االقتصادية  الفعاليات  إقامة  تكثيف  أهمية  إلى 
مزيٍد من فرص االستثمار، مثمنًا ما لقيه من دعم وتعاون من قبل 
كافة الجهات في البحرين من أجل تسهيل أداء مهامه خالل فترة 
متمنيًا  البحرين،  مملكة  لدى  كازاخستان  لجمهورية  كسفير  عمله 

للبحرين دوام التقدم واالزدهار.
المصدر )وكالة أنباء البحرين، بتصّرف(

سمير ناس يلتقي سفير جهورية كازاخستان
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أّكد رئيس الوزراء األردني الدكتور عمر الرزاز أّن "األردن يسعى لضمان 
الكفاءات األردنية الشابة تميزًا على  بالتعليم؛ وقد أظهرت  حق الجميع 
عاما   30 تحت  "الشباب  أّن  إلى  ولفت  والعالمي".  المحلي  الصعيدين 
السكان، ويتمتعون بمستوى عال من  المائة من عدد  يشكلون 70 في 
التعليم، ما يجعلهم قادرين على المساهمة في دعم التطور على مستوى 
المنطقة والعالم"، مبّينا أّن "أكثر من 23 في المائة من رواد األعمال في 

المنطقة هم من األردنيين.
السفارة  مع  بالتعاون  البريطانية  العربية  التجارة  غرفة  نّظمت  وكانت 
األردنية في لندن فعالية بعنوان »فرص االستثمار في األردن« بهدف 

الكشف عن قطاعات االستثمار المختلفة التي يوفرها األردن.

بدوره أّكد السفير األردني لدى بريطانيا عمر النهار أّن "األردن يمضي 
تحديات  يواجه  أنه  إال  كليا  نفسه  على  يعتمد  أن  ويأمل  األمام  إلى 
اقتصادية صعبة نتيجة االضطرابات في المنطقة"، وأشار إلى أّن "البالد، 
رغم الصعوبات تتميز بشعب مثابر ومبدع إلى جانب موقعها استراتيجي 
لالستثمار"، معتبرا أّن »األردن يوفر بابا ألكثر من مليار مستهلك ويصل 

ما بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا".
أما أمين عام الغرفة بندر رضا فقّدم المتحدثين الذين استعرضوا نقاط قوة 

السوق األردني في جذب االستثمار الخارجي.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

الغرفة العربية – البريطانية تنّظم فعالّية "فرص االستثمار في األردن"

منحت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع 
محفظة  في  و5%   4% بين  يتراوح  نموًا  متوقعة  السعودي،  المصرفي 

القروض هذا العام.
وأعلنت الوكالة عن أّن جودة األصول في السعودية تتحسن بالمجمل، 
غير أن هناك بعض الضعف بقطاعات معينة مثل اإلنشاءات، كاشفة 
عن إمكانية ارتفاع القروض المشكوك بتحصيلها في قطاعات معينة مثل 

اإلنشاءات خالل العام 2019 الحالي.
القروض  بسيطا في حجم  نموا  السعودية  تشهد  الوكالة سوف  وبحسب 
بدعم من زيادة اإلنفاق الحكومي، مبّينة أّن القطاع غير النفطي من أهم 

أسس الدعم للقطاع المصرفي في السعودية.

وفي سياق منفصل، أظهرت الوكالة أّن المنافسة القوية وتراجع مستويات 
النمو دفعت البنوك الخليجية إلى االندماج، وهي خطوة إيجابية لربحية 
القطاع، متوّقعة حصول اندماجات جديدة في القطاع المصرفي الخليجي 

هذا العام.
كذلك توقعت الوكالة أن تبلغ قيمة اإلصدارات من الصكوك هذا العام ما 
بين 120 إلى 130 مليار دوالر، مبّينة أّن السبب في ارتفاع اإلصدارات 
من الصكوك إلى تراجع أسعار النفط، مفصحة عن أّن اإلصدارات من 

الصكوك العام الماضي قد زادت بنسبة %5 إلى 119 مليار دوالر.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

"موديز" تمنح القطاع المصرفي السعودي نظرة مستقبلية مستقرة


