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 2,9تريليون دوالر إجمالي الصناديق السيادية العربية في العالم

الكويت في المرتبة الثالثة خليجي ًا
على مستوى الصناديق السيادية
�أظ��ه��رت درا���س��ة معهد «»SWFI
املتخ�ص�ص بر�صد حركة �صناديق
ال��ث�روة ال�����س��ي��ادي��ة �أن الكويت
حتتل املركز الثالث على م�ستوى
دول اخلليج من حيث ال�صناديق
ال�سيادية ب�أ�صول بلغت نحو 524
مليار دوالر.
و�أ�ضافت الدرا�سة �أن الدول العربية
متتلك � 12صندوق ًا �سيادي ًا ب�إجمايل
�أ���ص��ول بلغت نحو  2.9تريليون
دوالر.
واحتلت الإم��ارات امل�ستوى الأول
على م�ستوى اخلليج حيث متلك 5
�صناديق �سيادية بقيمة بلغت نحو
 1306مليارات دوالر.
ومتلك ال�سعودية �صندوقني �سياديني
ب�أ�صول بلغت نحو  717مليار دوالر
يف امل��رك��ز ال��ث��اين واحتلت قطر
املركز ال��راب��ع ب�صندوق �سيادي
بلغت ا�صوله  320مليار دوالر.
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«بيتكوين»
تسجل
خسائر
أسبوعية

ارتفعت «بيتكوين» بعد �أربعة
�أيام من الرتاجع لكنها �سجلت
خ�سائر �أ�سبوعية ،ب�ضغط
من خماوف امل�ستثمرين �إزاء
ت�شديد اللوائح التنظيمية يف
ع��دد من بلدان العامل ،كما
�شهدت معظم العمالت الرقمية
ً
ملحوظا.
ارتفاعا
ً
وخالل تعامالت ام�س ارتفعت
«ب��ت��ك��وي��ن» بن�سبة %3.35
دوالرا  ،بعدما
�إل��ى 13729
ً
دوالرا يف
هبطت �إلى 12878
ً
وقت �سابق ،لت�سجل خ�سائر
�أ�سبوعية بن�سبة .%20
من ناحية �أخ���رى ،ارتفعت
«�إث���ري���وم» بن�سبة %6.90
دوالرا ،و�صعدت
�إلى 1229
ً
«الريبل» بن�سبة � %21.55إلى
 2.05دوالر.

قطاع االتصاالت وتعافي السياحة
يدعمان نمو االقتصاد المصري
�أك����دت ��شرك��ة �أب��ح��اث �أن منو
االقت�صاد امل�رصي خ�لال العام
املايل املا�ضي ،بوترية �أعلى
م��ن ت��ق��دي��رات البنك ال���دويل،
ج��اء ب��دع��م قطاعي االت�صاالت
وال�سياحة.
وذكرت �رشكة الأبحاث االقت�صادية
«�أوك�سفورد بيزن�س ج��روب» �أن
ا�ستمرار منو االقت�صاد امل�رصي
مبعدل بلغ  %4.2مقابل خالل
ال��ع��ام  ،2017/2016مقارنة
بتوقعات �سابقة ل�صندوق النقد
الدويل بنحو  ،%3.5جاءت بدعم
قطاعي االت�صاالت وال�سياحة.
و�أ�شار التقرير لنمو االقت�صاد
امل����صري خ�لال الن�صف الثاين
من العام املايل املا�ضي مبقدار
 ،%4.6وفق ًا لأ�سعار ال�سوق،
ليحقق �أع��ل��ى وت�ي�رة من��و منذ
العام املايل .2009/2010

و�أو�ضحت �رشكة الأبحاث �أن قطاع
االت�صاالت �سجل �أف�ضل �أداء على
م�ستوى القطاعات ،خالل العام
املايل  ،2016/2017مبعدل منو
 ،%12.5يليه قطاعا الإن�شاءات
والنقل مبعدالت منو بلغت %9.5
و %5.3على الرتتيب.
ونوه التقرير ب�أن قطاع ال�سياحة
ت��ع��اف��ى ب�شكل م��ل��ح��وظ ،بعد
التغلب على املخاوف ال�سيا�سية
والأم��ن��ي��ة ،لي�سجل من���و ًا بلغ
 %3.9خ�ل�ال ال�����س��ن��ة املالية
 ،2016/2017مقابل انكما�ش
قدره  %25.5خالل ال�سنة املالية
.2016-2015
و�أكمل التقرير �أن تعايف قطاع
ال�سياحة جاء مدفوع ًا لي�س فقط
بزيادة �أعداد ال�سائحني الوافدين
من املناطق التقليدية مثل غرب
�أوروب�����ا ،ب��ل ب��ت��واف��د ع��دد من

ال�سائحني من مناطق جديدة مثل
ال�صني ودول اخلليج.
وب��ل��غ��ت م��ع��دالت من��و قطاعي
الزراعة والت�صنيع  %3.2و%2.1
على الرتتيب ،بينما تراجع منو
ال�صناعات اال�ستخراجية مبعدل
 ،%1.8وبلغ �صافى اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة خالل العام
املايل املا�ضي  %3.4من الناجت
القومي طبق ًا لبيانات وزارة
املالية.
وارتفعت ال�صادرات البرتولية
مب��ع��دل  %15.4خ�ل�ال ال�سنة
املالية  ،2017-2016وارتفعت
ال�صادرات غري البرتولية مبعدل
 ،%16.2وهو ما يعك�س بع�ض
الآث��ار الإيجابية لقرار حترير
�سعر ال�رصف الذي اتخذه البنك
املركزي يف .2016
و�أمل��ح التقرير �إل��ى �أن وزارة

امل��ال��ي��ة امل����صري��ة ت��ت��وق��ع �أن
ي�ت�راوح م��ع��دل النمو ب�ين %5
و %5.25خ�لال ال�سنة املالية
 2018-2017مقابل تقديرات
�سابقة بـ %4.6و.%4.8
وذكر التقرير �أن عجز املوازنة
بلغت ن�سبته من الناجت املحلى
الإجمايل  %2.0بنهاية �سبتمرب
 ،2017مقابل  %2.2خالل ذات
ال�شهر من العام ال�سابق ،وهو
ما يعك�س قوة تعايف االقت�صاد
امل�رصي.
وانخف�ض معدل الت�ضخم �إلى
 %26.7بنهاية نوفمرب ،2017
وهو �أدنى معدل له منذ دي�سمرب
 ،2016وع���ل���ى ال���رغ���م من
ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار الأغذية
وامل����شروب��ات بن�سبة ،%32.4
ف�إن �أ�سعار النقل واخلدمات قد
تراجعت .%20

روسيا تشطب ديون ًا لدول عربية وأوروبية
�شطبت رو�سيا ديونا �سيادية لدول
عديدة خالل ال�سنة املا�ضية ت�صل
قيمتها �إل��ى  140.2مليار دوالر،
منها ل��دول عربية مثل العراق
و�سوريا واجلزائر.
ون�رشت �صحيفة «كوم�سمول�سكيا
برافدا» الرو�سية ،تقريرا ك�شفت
فيه عن الدول التي �شطبت مو�سكو
دي��ون��ه��ا وح��ج��م ه���ذه ال��دي��ون،
وال�لاف��ت �أن �أغلب ال��دي��ون تعود
�إل��ى احلقبة ال�سوفيتية ،ومنحت
هذه الديون حتديدا يف الفرتة ما
بني منت�صف اخلم�سينات و العام
.1991
و�أو����ض���ح ن��ائ��ب وزي���ر املالية
الرو�سي� ،سريغي �ستور�شاك ،خالل
حديثه مع «كوم�سمول�سكيا برافدا»
�أن احل��ك��وم��ات يف ال��ع��امل متنح
قرو�ضا لدول يف العامل للح�صول
على امتيازات باملقابل مثل �رشوط

تف�ضيلية ملنتجاتها �أو مل�ستثمريها
يف البالد املقرت�ضة.
و�أ�شار �إلى �أن القرو�ض تنق�سم �إلى
نوعني ،يف الأول يتم ا�ستخدام
الأم����وال لتمويل ��ش�راء ب�ضائع
ومنتجات من البلد املقر�ض ،ويف
الثاين ت�ستخدم كم�ساعدة مالية
للدول املقرت�ضة لتجاوز �صعوبات
تواجهها.
و�أ�ضاف �ستور�شاك �أن مبلغ الـ 140
مليار دوالر ت�شكل بعد �إعادة �إجراء
ح�سابات بناء على �أ�سعار ال�رصف
احلالية ،ومعظم هذا املبلغ ناجت
عن توريد �أ�سلحة ومعدات دفاعية.
عربيا� ،شطبت رو�سيا للعراق ديونا
بقيمة  21.5مليار دوالر ،ول�سوريا
بقيمة  9.8مليارات دوالر ،مقابل
�إبرام �صفقات يف جماالت عدة مثل
البناء والنفط والغاز ،وللجزائر،
بقيمة  4.7مليارات دوالر.

اإلجمالي بلغ نحو  245مليار درهم

ودائع الحكومة اإلماراتية لدى البنوك
تسجل نمواً %32
�شهدت الودائع احلكومية بدولة الإمارات لدى
اجلهاز امل�رصيف ارتفاع ًا كبري ًا منذ بداية العام
 ،2017لت�سجل معدل منو .%32
وبلغ اجمايل ودائع احلكومية بدولة الإمارات
لدى اجلهاز امل�رصيف لـ 245.5مليار درهم ،مع
نهاية �شهر نوفمرب املا�ضي ،حمققة منو ًا بن�سبة
 ،%32ومبقدار زيادة  59.5مليار درهم خالل
� 10شهور بح�سب ما تظهره الأرقام ال�صادرة عن
م�رصف الإمارات املركزي.
و�ساهم عودة تدفق الودائع احلكومية للبنوك،
يف تعزيز القاعدة النقدية للجهاز امل�رصيف
يف الدولة يف الفرتة من يناير وحتى نوفمرب

من العام  ،2017مما رف��ع امل�لاءة املالية
للجهاز.
وجاء ارتفاع وترية تدفق الودائع احلكومية
وال��ت��ي بلغت �أع��ل��ى م�ستوياتها يف نوفمرب
املا�ضي مواكبا للتح�سن امل�سجل يف �أ�سعار
النفط خالل هذه الفرتة ،والتي قفزت �إلى
م�ستويات تعد الأولى من نوعها منذ �أكرث من
ثالث �سنوات.
و�أظ��ه��رت �إح�صاءات امل�رصف امل��رك��زي� ،إن
الزيادة الأك�بر يف تدفقات ودائ��ع احلكومة،
مت ت�سجيلها خ�لال �شهري �أكتوبر ونوفمرب
املا�ضيني ،بزيادة بن�سبة  %10ومبقدار 22.3

مليار درهم ما دفع �إجمايل الر�صيد لالرتفاع من
 223.2مليار درهم الى  245.5مليار درهم.
وكان الربع الأول من العام  2017قد �شهد زيادة
مبقدار  7.6مليارات درهم يف ر�صيد الودائع
احلكومية لدى اجلهاز امل�رصيف ،الذي ارتفع
لـ 193.6مليار درهم يف نهاية �شهر مار�س،
مقارنة بـ 186مليار درهم خالل دي�سمرب من
العام .2016
وزاد الر�صيد يف نهاية يونيو بنحو  2.4مليار
درهم مرتفع ًا �إلى م�ستوى  196مليار درهم،
وو�صل ال�صعود حتى بلغ  200.8مليار درهم يف
�شهر �سبتمرب املا�ضي.

التضخم في السودان ارتفع إلى %25.15
قال اجلهاز املركزي للإح�صاء يف ال�سودان
�إن معدل الت�ضخم ال�سنوي يف البالد ارتفع
�إل��ى  %25.15يف دي�سمرب من  %24.76يف
نوفمرب.
وخف�ض ال�سودان قيمة عملته و�ألغى دعم القمح
ال�شهر احلايل يف �إطار �إ�صالحات اقت�صادية
�أو�صى بها �صندوق النقد ال��دويل يف العام
املا�ضي .ومنذ ذل��ك احل�ين ارتفعت تكلفة

اخلبز والكهرباء مما �أدى الندالع احتجاجات
يف �أنحاء البالد.
وخف�ض ال�سودان قيمة عملته �إلى  18جنيها
�سودانيا مقابل الدوالر الأمريكي يف ميزانية
عام  2018التي بد�أ العمل بها ال�شهر اجلاري
مقارنة مع  6.7جنيهات �سودانية مقابل
الدوالر يف .2017
وزاد �سعر �رصف اجلنيه يف ال�سوق ال�سوداء

لأكرث من  30جنيها مقابل الدوالر يف الأ�سبوع
احلايل.
ورف��ع��ت ال��والي��ات املتحدة عقوبات ظلت
مفرو�ضة على ال�سودان ملدة  20عاما يف �أكتوبر
لكن العملة ال�صعبة ظلت �شحيحة يف النظام
امل�رصيف الر�سمي مما �أجرب امل�ستوردين على
اللجوء �إلى ال�سوق ال�سوداء التي ترتفع فيها
�أ�سعار العملة الأجنبية.

اقتصاد

