
كفاية  معدل  أّن  االئتماني عن  للتصنيف  "فيتش"  وكالة  كشفت 
ويعكس  قوي  السعودية  للبنوك  المالية(  )المالءة  المال  رأس 
لدى  الرسملة  مستوى  أن  مبينة  النظامية،  المتطلبات  صرامة 

البنوك السعودية ُيعد جيدا.

ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة، فقد بقيت ربحية البنوك العاملة 
في السعودية صامدة في مواجهة التحديات، وهو ما ُيعتبر نقطة 
وانخفاض  التجارية،  العالمة  بقوة  مدعومة  تصنيفاتها،  في  قوة 

تكاليف التمويل، والمنافسة المحدودة.
العمالء  ثقة  بضعف  متأثرة  تزال  ال  األصول  جودة  أن  وبّينت 
الجهات  قبل  من  وخاصة  االئتمان،  على  الطلب  وانخفاض 
أن  عن  مفصحة  الحكومية،  المشاريع  ترسية  وبطء  الحكومية 
جيد  مستوى  في  يزال  ال  ولكنه  ارتفع  المتعثرة  القروض  معدل 

مقارنة بالمعايير الدولية.
وبحسب الوكالة فإن هناك تحديات للطلب على االئتمان، حيث 
ال يزال االقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، على الرغم من 

جهود التنويع الحكومية.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

العام  في  طفيفا  ارتفاعا  المغربي  التجاري  الميزان  عجز  سجل 
الماضي، حيث بلغ 21.72 مليار دوالر، مقابل 21.41 مليار 

دوالر في العام الذي قبله.
واردات  زادت  فقد  المغربي،  الصرف  مكتب  بيانات  وبحسب 
إلى  لتصل  المائة،  في   2 بنسبة  الماضي،  العام  في  المغرب، 
43.56 مليار دوالر، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4 في 

المائة، لتبلغ 29.22 مليار دوالر.
وتأثر مستوى واردات المغرب في العام الماضي بارتفاع المشتريات 
من مواد التجهيز والمنتجات منتهية الصنع الموجهة لالستهالك 

تراجع  يخفف  ولم  المصنعة.  نصف  والمنتجات  الغذاء  وفاتورة 
الماضي،  العام  في  الواردات  وتيرة  من  الطاقة  منتجات  فاتورة 
حيث انخفضت بنسبة 7.2 في المائة، لتستقر في حدود 7.94 

مليارات دوالر، حسب مكتب الصرف.
السوالر  واردات  انخفاض  إلى  الطاقة  فاتورة  انخفاض  ويعزى 
والفيول، مستفيدا من تراجع الكميات المستوردة بنسبة 3.3 في 

المائة واألسعار بنسبة 3.5 في المائة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(
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"فيتش": رأس مال البنوك السعودية قوي جّدا

عجز الميزان التجاري المغربي يسّجل ارتفاعا طفيفا



احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجيًا و51 عالميًا من أصل 
132 دولة، ضمن المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة الصادر 

.»CEOWORLD« عن مجلة
المكونات، شملت  من  استند على عدد  الذي  للتقرير  ووفقًا 
إلى  إضافة  األجرة،  وسيارات  والمالبس  السكن  تكلفة  تقييم 
اإلنترنت والخدمات وأسعار حاجيات البقالة والنقل والطعام، 
فإن الكويت حققت 50.37 من أصل من 100 نقطة في 
 31.21 سجلت  حيث  المعيشة،  غالء  حيث  من  المؤشر 
الفرعي الذي يقيس مستوى اإليجارات،  نقطة على المؤشر 
و34.6 نقطة على مؤشر المواد الغذائية، ونحو 47 نقطة 
فيه  سجلت  الذي  الوقت  في  المطاعم،  أسعار  مؤشر  في 

85.5 نقطة على مؤشر القوة الشرائية المحلية.
وجاءت قطر األولى خليجيًا وعربيًا كأكثر البلدان تكلفة في 
المعيشة بعد حلولها في المرتبة 31 عالميًا، تلتها اإلمارات 

في المركز 32.
وتصدرت سويسرا قائمة أكثر البلدان تكلفة للمعيشة عالميًا، 
تبعتها النرويج وآيسلندا واليابان والدنمارك، في حين احتلت 
المعيشة،  تكلفة  في  دولة  كأرخص  األولى  المرتبة  باكستان 

تلتها أفغانستان والهند وسورية.
المصدر )جريدة الراي الكويتية، بتصّرف(

قطر األغلى عربّيا في "مؤّشر تكلفة المعيشة"


