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ارتفاع األصول االحتياطية السعودية إلى 1849 تريليون ريال 
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي(، عن ارتفاع 
 1894 إلى  لتصل   1% بنسبة  للمملكة  االحتياطية  األصول  قيمة 
تريليون ريال، مقابل 1.873 تريليون ريال أي بنمو 20.79 مليار 
في  لها  أعلى مستوى  )مارس(، مسجلة  آذار  مقارنة مع شهر  ريال 

سبعة أشهر وتحديدًا منذ سبتمبر 2018.
وارتفعت األصول االحتياطية السعودية، بدعم من نمو النقد األجنبي 
وودائع في الخارج، وحقوق السحب الخاصة، واالحتياطي لدى صندوق 
النقد الدولي. وقد ارتفعت قيمة "النقد األجنبي وودائع في الخارج" بنحو 
قيمتها  بنسبة %4.9 لتصل  أبريل 2019  29.73 مليار ريال في 
بنهاية الشهر إلى نحو 636.98 مليار ريال كأعلى مستوى منذ شهر 
نوفمبر 2018، مقارنة بـ 607.25 مليار ريال بنهاية مارس 2019.

ويشكل النقد األجنبي وودائع في الخارج نحو %33.6 من إجمالي 
بنهاية   32.4% مقارنة   2019 أبريل  بنهاية  االحتياطية  األصول 

مارس 2019. 
كما استقرت الموجودات األجنبية الشهر الماضي على أساس سنوي، 

في حين ارتفع اإلقراض للقطاع الخاص في السعودية في إبريل بنسبة 
%0.5 مقارنة مع شهر مارس، وبنسبة %2 على أساس سنوي ليصل 

إلى تريليون وأربعمئة وسبعة خمسين مليار ريال.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

 407.6 إلى  اإلماراتية  البنوك  في  السائلة  األصول  مجموع  ارتفع 
مليارات درهم في 2018 بزيادة 9.7 مليارات درهم عن عام 2017 

بنمو %2.4 على أساس سنوي.
مقارنة  السائلة  األصول  نسبة  أن  المركزي  للمصرف  تقرير  وأظهر 
بأصول البنوك ال تزال أعلى كثيرا من الحد الذي تقتضيه الجهات 
في   18.3% تراجعت من  أنها  إذ   ،10% نسبته  والبالغ  التنظيمية 
البنوك  أصول  زيادة  بسبب   ،2018 في   17.45% إلى   2017

بمعدل أعلى كثيًرا خالل عام 2018.
الماضي  العام  المصرفي في  القطاع  التقرير ظّلت سالمة  وبحسب 
إيجابية، حيث ال تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من رأس المال حيث 

بلغت نسبة كفاية رأس المال %17.5، وبالنسبة لشريحة رأس المال 
)الشق 1( فقد بلغت %16.2 واألسهم المشتركة معدل %14.3 في 
2018 وهو أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها 

المصرف المركزي.
وبّين التقرير تراجع نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي ككل 
من %97.1 في 2017 إلى %94.43 في 2018 وذلك بسبب 
النمو األقوى للودائع مقارنة بالقروض، كما تحسنت نسبة اإلقراض 
المالية المستقرة من %84.6 في ديسمبر 2017 إلى  إلى الموارد 

%82.3 في ديسمبر 2018.
المصدر )جريدة البيان اإلماراتية، بتصّرف(

ارتفاع األصول السائلة في البنوك اإلماراتية 



أن  والمقبل  الحالي  للعامين  البحرين  لميزانية  نهائية  مسودة  أظهرت 
الحكومة ال تتوقع تحقيق بعض األهداف الرئيسية التي وضعتها العام 

الماضي في إطار برنامج التوازن المالي.
وتواجه البحرين عقبات كثيرة في مسار تنفيذ برنامجها اإلصالحي نظرا 

للخيارات القليلة، التي قد تمكنها من اإلفالت سريعا من أزمتها.
التقديرات،  كل  أخرى  بنود  تلبي  أال  الجديدة  الميزانية  مشروع  ويتوقع 
التي وضعت لها في وقت سابق، مثل اإليرادات غير النفطية واإلنفاق 

الحكومي.
حيث  له،  مقررا  كان  مما  أسرع  بوتيرة  العجز  خفض  برنامج  ويسير 

تراجع العجز إلى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في 2018، 
مقارنة مع عجز متوقع عند 9.8 بالمئة. وتتوّقع ميزانية عامي 2019 

و2020، التي نالت موافقة البرلمان، فائضا أوليا في العام المقبل.
اإلجمالي  المحلي  للناتج  الدولي  النقد  صندوق  توقعات  على  وبناء 
البحريني، فإن إيرادات المنامة غير النفطية، ستصل إلى 5.4 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام على أن تبلغ 5.7 بالمئة في 2020. 
وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 بالمئة على الترتيب 

التي ُوضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي. 
المصدر )جريدة العرب اللندنية، بتصّرف(

البحرين تقر موازنة العامين 2019 و 2020


