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حركة األسهم

السويسريون يحجمون عن أسهم شركات النفط

صندوق النقد الدولي يشيد بإصالحات ماكرون 
"الطموحة والشجاعة"

بريطانيا تحذر من غموض مستقبل االستثمارات 
بعد خروجها من االتحاد األوروبي

مصر تتوقع بلوغ استثماراتها 
األجنبية 8.5 مليار دوالر

�ش��ّكل القطاع النفطي رهان��ًا ناجحًا على مدى 
الع��ام املا�شي، جلاأ امل�شتثمرون الدوليون اإليه 
لتحقيق اأرباح جي��دة يف الأ�شواق املالية حول 
الع��امل. اإذ لدى و�شول �شعر برميل النفط اإىل ما 
دون 30 دولراً يف اأح��د اأوقات العام املا�شي، 
انته��ز امل�شتثم��رون الفر�ش��ة الذهبي��ة ل���راء 
كمي��ات �شخمة م��ن الأ�شهم التابع��ة ل�ركات 
النفط العاملي��ة. وانقلبت املوازي��ن لحقًا، كي 
تعط��ي اأ�شع��ار النف��ط زخم��ًا جي��داً اأعادها اإىل 
الرتفاع، بف�شل قرارات منظمة »اأوبك« خف�ض 
اإنتاج الدول الأع�شاء. وهكذا متّكن امل�شتثمرون 
الدولي��ون الذي��ن ا�شرتوا العام املا�ش��ي، اأ�شهم 
�رك��ة »بي بي« الربيطانية م��ن حتقيق اأرباح 
بن�شب��ة 84 يف املئ��ة، عل��ى كل �شه��م ا�شرتوه. 
بينم��ا حق��ق امل�شتثم��رون الذي��ن راهن��وا على 
اأ�شهم �ركة »برتوبا�ض« الربازيلية، التي ت�شهد 
اأو�شاع��ًا مالية كارثي��ة اليوم، اأرباح��ًا بن�شبة 
اأن  187 يف املئ��ة عل��ى كل �شه��م. وُيالح��ظ 
الرهان على اأ�شهم ال�ركات النفطية ال�شخمة، 
الذي جن��ح الع��ام املا�شي، بات فا�ش��اًل ال�شنة 
احلالية يف موازاة اأو�شاع �شعبة لأ�شعار النفط 
الأمريك��ي »برنت« و »دبليو تي اآي«. اإذ تال�شت 
الأرب��اح الت��ي حققها النف��ط الأمريك��ي العام 
املا�ش��ي. يف �شياق مت�شل، يفيد خرباء الطاقة 
يف جنيف، ب��اأن الدليل الأبرز عل��ى ما يح�شل 
من اأزمة مالي��ة قا�شية يف القطاع النفطي، هو 

موؤ���ر »�شتوك�ض يوروب 600 اأوي��ل اأند غاز« 
الذي خ���ر 9.7 يف املئة من قيمته منذ مطلع 
الع��ام احلايل. يف ح��ن تراجعت اأ�شه��م ال�شوق 
النفطي��ة الأمريكي��ة 21 يف املئة خ��الل ال�شنة 
اأن  اإىل  �شوي�ري��ون  خ��رباء  وي�ش��ري  احلالي��ة. 
ال���ركات النفطي��ة الأك��ر توغ��اًل يف الأ�شواق 
املالي��ة العاملي��ة وعدده��ا 20، خ���رت اأكر 
من 100 بليون دولر من ر�شملتها يف ال�شوق، 
م��ا يعني اإحجام امل�شتثمري��ن الدولين ومنهم 
ال�شوي�ريون، وامُلتوق��ع اأن ُيقدم بع�ض الكبار 
منه��م يف زوري��خ، ع��ن بي��ع اأ�شهمه��م النفطية 
بالكام��ل، يف خط��وة مل ت�شهده��ا �شوي�را منذ 
ثمانينات الق��رن املا�ش��ي. وكان مفرت�شًا اأن 
ُي�شج��ل انفراج��ًا خالل العام احل��ايل ي�شب يف 
م�شلحة موزان��ات ال�ركات النفطي��ة الدولية. 
لك��ن بعد عام��ي 2015 و2016، اللذين �شهدا 
تراجع��ًا حاداً يف �شعر برمي��ل النفط واأو�شاعًا 
�شيئ��ة يف موازنات هذه ال�ركات، توقع خرباء 
مال ت�شجيل حت�شن يف عائدات اأكرب 20 �ركة 
نفطي��ة عاملي��ة م��ن 38.5 اىل 107 بالي��ن 
دولر ال�شن��ة احلالي��ة، يحت��اج ه��ذا الرتف��اع 
املن�ش��ود اإىل معج��زة ل��ن تتحقق قب��ل �شنوات. 
ورج��ح خ��رباء امل��ال اأي�ش��ًا، اأن تبل��غ قيم��ة 
العائ��دات 128 بلي��ون دولر الع��ام املقب��ل، 
2019. لك��ن  146 بليون��ًا ع��ام  واأك��ر م��ن 
الأو�شاع العا�شف��ة باأ�شواق الطاقة، �شتدفعهم 
اإىل اخ��رتاع نظري��ات جدي��دة تتاأقل��م مع زمن 

الطاقة احلايل.

اأ�ش��اد �شن��دوق النق��د ال��دويل بالإ�شالح��ات 
"الطموح��ة وال�شجاع��ة" التي اأعلنه��ا الرئي�ض 
الفرن�ش��ي اميانويل ماك��رون وحكومته والتي 
م��ن املمك��ن اأن ت�شاه��م ب�ش��كل كب��ري يف حل 
التحدي��ات الإقت�شادية الت��ي تواجهها فرن�شا 

"منذ مدة طويلة".
واأك��د �شن��دوق النق��د ال��دويل خ��الل تقييم��ه 
"برنام��ج  اأن  الفرن�ش��ي  لالإقت�ش��اد  ال�شن��وي 
الإ�شالح��ات الطم��وح ال��ذي اأعلنت��ه احلكومة 
التحدي��ات  اأن ي�شاه��م بق��وة يف ح��ل  ميك��ن 
القت�شادي��ة الت��ي تواجهه��ا فرن�ش��ا منذ مدة 
طويل��ة" مث��ل "العجز امل��ايل امل�شتم��ر ون�شبة 
البطالة املرتفعة والقدرة التناف�شية اخلارجية 
ال�شعيف��ة". واأثنى �شن��دوق النقد ال��ذي عادة 
ل مي��دح باري���ض كث��ريا، عل��ى ارادة احلكومة 
الفرن�شية يف خف���ض ن�شبة العجز املايل العام 
به��دف الوف��اء بالتزاماته��ا وتقلي�شها اىل ما 
دون ن�شب��ة %3 من اجمايل الناجت املحلي يف 

اأواخر العام احلايل.
واأ�ش��ار ال�شن��دوق اىل اأن "الأهمية املخ�ش�شة 
لتخفي��ف النفقات العامة منا�شبة جدا لتحقيق 
الت��وازن يف املالية العام��ة تدريجيا وخف�ض 

ال�شغ��ط ال�ريب��ي". و�ش��دد عل��ى اأن��ه "يجب 
فر���ض ا�شالحات عميقة عل��ى كل امل�شتويات 
يف الإدارات العام��ة لكي تك��ون ال�شرتاتيجية 

ذات م�شداقية".

ويدع��م �شن��دوق النق��د ال��دويل وعل��ى راأ�ش��ه 
الفرن�شية كري�شت��ن لغارد، الإ�شالحات التي 
اأعلنها �شوق العمل وتعّدها "كبرية وطموحة"، 
ع��اداً اأنها "ت�شع��ى لتح�شن مرون��ة ال�ركات 
وا�ش��الح التاأمن �شد البطال��ة وتعزيز اأجهزة 

التعليم والتدريب املهني".
وراأى اأن حمل��ة الإ�شالح��ات ه��ذه "يج��ب اأن 
ترتافق مع احلفاظ على العتدال يف الأجور".

املتوقع��ة يف  الإ�شالح��ات  يخ���ضّ  م��ا  ويف 
جم��ال ال�رائب على ال�ركات واملداخيل، عّد 

ال�شندوق اأنها "حافز لال�شتثمار والتوظيف".
وراأى اأن "الإرادة ال�شيا�شي��ة القوي��ة وحت�ش��ن 
فر�ش��ة  ي�ش��كالن  الإقت�شادي��ة  الظ��روف 
الإ�شالح��ات  بحزم��ة  لاللت��زام  ا�شتثنائي��ة 

ال�شجاعة والكاملة".
لذل��ك، رفع ال�شندوق النقد الدويل توقعاته يف 
ما يخ�ض ن�شبة النمو يف فرن�شا من %0،1 اىل 
%1،5 للعام احلايل واأكد اأنها يجب اأن ت�شبح 

بوترية اأ�رع يف العام املقبل.

ق��ال وزير اخلزانة الربيطاين فيليب هاموند 
لبي بي �شي اإن ال�ركات حتجم عن ال�شتثمار 
يف بريطانيا نظرا حلالة الغمو�ض احلا�شلة بعد 
ت�شويت بالده على اخلروج من الحتاد الأوروبي.

واأ�ش��اف لربنامج "اأندرو م��ار" يف بي بي �شي :"من 
الوا�شح للغاية اأن ال�ركات لي�ض لديها حرية الت�رف 
فيما يتعلق بال�شتثمارات، لذا حتجم ن�شاطها وميكن تفهم 
ذل��ك". وقال :"اإنهم ينتظرون حتى تت�ش��ح اأمور العالقة مع 

اأوروبا اأكر".
وُتعق��د جولة ثانية م��ن املفاو�شات ب�شاأن خ��روج بريطانيا من 

الحتاد الأوروبي يوم الثنن يف بروك�شل.
وج��اءت تعليق��ات هاموند يف الوقت ال��ذي ت�شري فيه درا�ش��ة اأجراها 
احتاد ال�شناعة الربيطاين اإىل اأن 42 يف املئة من ال�ركات الربيطانية 

تعتقد اأن اخلروج من الحتاد الأوروبي ي�ر بخطط ا�شتثماراتها.
ودع��ا احتاد ال�شناعة الربيطاين حكومته اإىل �رع��ة اإبرام اتفاق جتاري يف 

امل�شتقبل مع الحتاد الأوروبي.
وقال هاموند اإن وزراء احلكومة تزداد قناعتهم ب�شاأن احلاجة اإىل اإجراء ترتيبات 

انتقالي��ة للحد م��ن زعزعة ال�شتقرار يف الوقت الذي تغادر فيه بريطانيا الحتاد 
الأوروبي.

واأ�ش��اف :" كانت فكرة املدة النتقالية قبل خم�شة اأ�شابيع مبثابة مفهوم جديد، 
واعتقد الآن اأن اجلميع يف احلكومة يقبل ب�رورة وجود نوع من النتقال".

وق��ال :"من�ش��ي حالي��ا يف اإج��راءات حقيقية م��ع ب��دء املفاو�ش��ات، واأعتقد اأن 
احلكوم��ة �شتجتمع على موقف يزيد م��ن نفوذنا التفاو�شي وي�شمن التو�شل اإىل 

اأف�شل اتفاق ممكن لربيطانيا".
واأ�شاف اأن اتخاذ ترتيبات انتقالية "خطوة �شائبة ومعقولة بالن�شبة لربيطانيا 

والحتاد الأوروبي" وقد ت�شتغرق "عامن".
وم��ن املق��رر اأن يجري ديفيد ديفيز، وزير �شوؤون ان�شح��اب بريطانيا من الحتاد 
الأوروب��ي، حمادثات مع م�شوؤولن من الحتاد الأوروبي يف اإطار اجلولة الثانية 

للمفاو�شات التي تعقد يف بروك�شل يوم الثنن.
وق��ال ري��ان نيوتون-�شمي��ث، كب��ري القت�شادي��ن يف جمموعة "�ش��ي بي اآي" 
ال�شاغطة لالأعمال :"يتعن على احلكومة الربيطانية من اأجل م�شاعدة ال�ركات 
عل��ى الحتف��اظ بالتف��اوؤل وح�شار حال��ة عدم اليق��ن اأن تتح��رك ب�رعة نحو 
التف��اق على �روط النتق��ال اخلا�شة بخروج بريطانيا م��ن الحتاد الأوروبي 

والرتتيبات التجارية يف امل�شتقبل".
واأ�ش��اف :"ه��ذا �شب��ب اقرتاح )جمموع��ة( �شي ب��ي ىي البقاء يف �ش��وق موحدة 

واحتاد اجلمارك حتى ت�ري التفاقية النهائية".

قال��ت وزيرة التخطيط امل�رية، هال��ة ال�شعيد، اإنها تتوقع بلوغ ال�شتثمارات 
الأجنبية املبا�رة يف البالد ما بن ثمانية اإىل 8.5 مليار دولر خالل العام 

امل��ايل 2017-2016 املنته��ي يف يوني��و/ حزي��ران املا�ش��ي.
واأ�ش��ارت ال�شعيد، يف ت�ريحات لرويرتز على هام���ض موؤمتر �شحفي، اىل اأن 
احلكوم��ة ت�شته��دف 20 يف املئة زي��ادة يف ال�شتثمار الأجنب��ي خالل العام 

امل��ايل 2018-2017 ال��ذي يب��داأ ال�شه��ر اجل��اري.
ويع��اين القت�ش��اد امل���ري انخفا�ض معدلت النم��و وال�شتثم��ار، وارتفاع 
ن�ش��ب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة ال�رائية للعملة الوطنية اإثر ارتفاع �شعر 

�رف الدولر الأمريكي اأمام اجلنيه بعد قرار حترير �شعر ال�رف.
ويف وق��ت �شابق من الأ�شب��وع احلايل، قالت وزارة ال�شتثم��ار اإن "ال�شتثمار 
الأجنب��ي املبا���ر يف م�ر ارتفع بواقع 12 يف املئة يف الت�شعة اأ�شهر الأوىل 
خ��الل العام امل��ايل 2017-2016 لي�ش��ل اإىل 6.6 ملي��ار دولر مقارنة ب� 

5.9 مليار دولر يف املدة نف�شها من العام املا�شي".
اإىل اأين يتجه الت�شخم يف م�ر؟

وقال��ت ال�شعيد، لل�شحفين، اإن معدل النمو القت�شادي للعام املايل -2016
2017 لن يقل عن اأربعة يف املئة، فيما لن ينخف�ض خالل الربع الأخري من 

نف���ض الع��ام ع��ن 4.5 يف املئ��ة.

شركات األوفشور.. بين التهرب الضريبي وتبييض األموال

���ركات  عل��ى  ال�ش��واء  بنم��ا"  "اأوراق  �شلط��ت 
الوف�ش��ور، العن���ر ال�شا�ش��ي يف �شبك��ة الته��رب 
ال�ريب��ي. كيف تعمل هذه ال���ركات؟ كيف ميكن 

ال�شتفادة منها؟ وهل كل ان�شطتها غري قانونية 
ما هي �ركة الوف�شور؟

"قبال��ة  "اأوف�ش��ور" بالنكليزي��ة  يعن��ي م�شطل��ح 
ال�شاحل"، اي "خارج الرا�شي".

ومبعن��ى اخ��ر ف��ان �رك��ة الأوف�ش��ور ه��ي �ركة 
م�شجل��ة يف بل��د ل يك��ون املال��ك مقيما في��ه. لكن 
وبخالف ف��روع املوؤ�ش�شات الدولي��ة، فاإن �ركات 
الوف�ش��ور ل متار�ض اأي ن�ش��اط اقت�شادي يف البلد 

الذي تتخذه مقرا لها.

وم��ن اأج��ل تاأ�شي���ض �رك��ة اأوف�ش��ور، ف��اإن "الأمر 
ميك��ن ان يك��ون ب�شيطا ج��دا، كما ميك��ن ان يكون 
معق��دا ج��دا"، بح�ش��ب م��ا اأو�ش��ح لوكال��ة فران�ض 
بر���ض ايريك فرينيي��ه الباحث يف معه��د العالقات 
الدولي��ة )ايري�ض( وموؤلف كتاب "التهرب ال�ريبي 
وامل��الذات ال�ريبي��ة". وميك��ن اأن يت��م ذل��ك من 
خ��الل مكات��ب حمام��اة متخ�ش�ش��ة بع�شه��ا ل��ه 
�شه��رة عاملية وا�شعة، ولك��ن اأي�شا من خالل �شبكة 

الإنرتنت عرب نقرات قليلة وب�شعة يوروهات.
هل تعّد غري �رعية؟

اأعل��ن وزي��ر الدول��ة الفرن�ش��ي ل�ش��وؤون امليزاني��ة 
كري�شتي��ان ايك��ريت الثن��ن اأن��ه "لي���ض ممنوع��ا 
بال���رورة امت��الك �رك��ة اأوف�ش��ور اأو ح�شابا يف 
اخلارج. امله��م هو معرفة ما ه��و الن�شاط احلقيقي 

وراء تل��ك احل�شاب��ات، وم��ا ه��و م�ش��در تدفقاته��ا 
املالية".

وه��ذا ما يقوله اأ�شخا�ض عديدون ذكروا يف "اأوراق 
بنما"، على غرار رئي�ض جمموعة "األتي�ض" لالإعالم 
والت�ش��الت باتري��ك دراه��ي. وم��ن حي��ث املبداأ، 
فل��دى اجلميع احلق بتاأ�شي�ض �ركة اأوف�شور، طاملا 

يتم الت�ريح عن الأرباح.
ملاذا يتم تاأ�شي�ض �ركات مماثلة؟

بح�شب م��ا اأعلن فرينييه، ف��اإن "الفكرة الأوىل هي 
حت�ش��ن الو�ش��ع ال�ريب��ي"، وينبغي ع��دم اخللط 

بينه وبن التهرب ال�ريبي.
وق��ال اإن الهدف من ذل��ك هو "�شمان اأن الت�ريح 
ع��ن الأرب��اح يح�شل عل��ى اأرا�ض تك��ون ال�رائب 
فيه��ا متدنية اأو غري موجودة"، ما ي�شمح لل�ركات 

بزي��ادة اأرباحه��ا". والواق��ع انه يت��م تاأ�شي�ض هذه 
ال���ركات ب�ش��كل ع��ام يف دول تك��ون �رائبه��ا 
مغرية، اأي يف ما ي�شطلح على ت�شميته ب�"املالذات 
الع��ذراء  واجل��زر  البهاما���ض  مث��ل  ال�ريبي��ة"، 
الربيطاني��ة وبنم��ا، واأي�شا يف ولي��ة ديالوير يف 

الوليات املتحدة.
واأ�ش��ار فرينيي��ه اإىل اأن "هذا الأمر ق��د يكون اأي�شا 
م��ن اأج��ل ت�شهي��ل بع���ض املعام��الت الت��ي لي�شت 
بال���رورة غ��ري �رعي��ة"، ولكنه��ا تتطل��ب �رية 

معينة ت�شمنها تلك املالذات ال�ريبية.
م��ن جهته، يو�شح خب��ري ال�رائب مي�شال تايل اإن 
املوؤ�ش�ش��ات التي تن�ش��ئ �ركات اأوف�ش��ور قد تقدم 
عل��ى ه��ذه اخلط��وة "لال�شتف��ادة من نظ��ام ي�شمح 
له��ا القي��ام يف اخل��ارج مب��ا ل ميكنها القي��ام به 

يف بالده��ا". ففي قطاع التاأمن مث��ال، ونظرا اإىل 
الأنظم��ة الحرتازي��ة، فاإن "بع���ض العقود ل ميكن 
اإبرامها اإل يف بلدان مثل جزر كاميان، لأن القانون 
هناك اأكر مرونة"، وفقا لتايل. وكذلك بالن�شبة اإىل 
عملي��ات "تاأجري" الطائرات، الت��ي ل تتم غالبا ال 

عرب مالذات �ريبية.
ملاذا �ركات الأوف�شور م�شبوهة؟

وقال��ت حمامي��ة ال�رائ��ب يف مكت��ب املحام��اة 
بر���ض  لفران���ض  مونو-لوج��ون  غايي��ل  "في��دال" 
اإن��ه "يت��م فتح �رك��ة اأوف�شور �شمن اأط��ر ق�شائية 
بت�ريعات حمددة لفتح ح�شاب م�ريف غري ظاهر 
مبا���رة، من اأجل احل�شول على ممتلكات من دون 

ك�شف هوية �شاحبها".
واأ�شاف��ت اأن "الأم��ر غ��ري قان��وين عندم��ا يك��ون 

تاأ�شي�ض تلك ال�ركات يهدف اإىل اإخفاء امل�شتفيد".
ويف الأغلب، فاإن ���ركات الأوف�شور تقع يف بلدان 

تتمتع بال�رية امل�رفية.
وع��الوة عل��ى ذل��ك، فاإنه��ا غالب��ا م��ا ت�شتخ��دم 
اأ�شم��اء وهمي��ة، ما ي�شم��ح باإخفاء هوي��ة املالكن 

احلقيقين.
ومن ثم فانها ت�شمح ب�شهولة ال�شتفادة من التهرب 
ال�ريب��ي، "عرب اجراءات ت�شكل حماية معينة على 
�شعد خمتلفة" وفق فرينييه. ويف النهاية، ت�شتحيل 

معرفة من ميتلك حقا تلك ال�ركات.
واأو�ش��ح فرينييه اأن ه��ذا التعتيم مث��ايل لتبيي�ض 
الأم��وال املتاأتي��ة م��ن اأن�شط��ة اإجرامي��ة، كتهريب 
املخ��درات اأو اجلرمي��ة املنظمة، الت��ي تبلغ "اآلف 

مليارات الدولرات �شنويا".

القطاع غير النفطي السعودي ينمو بنسبة ٪0.6

األقى تراجع اأ�شعار النفط بظالله على القت�شاد ال�شعودي ب�شكل عام 
مئوية  نقطة  ن�شف  بنحو  ال�شعودي  الإجمايل  الناجت  تراجع  حيث 
)٪0.5( على اأ�شا�ض �شنوي، ويف املقابل ارتفع القطاع النفطي الذي 
تعول عليها ال�شعودية كثرياً يف املرحلة القادمة للخروج من الرتهان 
التحول  برنامج  مع  يتالءم  ما  وهو  ومنتجاته،  اخلام  النفط  لأ�شعار 

الوطني 2020 وروؤية ال�شعودية 2030.
الأول  الربع  خ��الل  لل�شعودية  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  وانخف�ض 
مقارنة  �شنوي  اأ�شا�ض  على   0.5٪ بن�شبة   2017 اجلاري  العام  من 
بالرتفاع ال�شنوي بن�شبة ٪2.2 يف الربع ال�شابق متاأثراً بانخفا�ض 

اأ�شعار النفط ومنتجاته.
وك�شف التقرير ال�شادر عن م�رف الراجحي اأن القطاع غري النفطي 
النفطي، الذي �شجل  منا بن�شبة ٪0.6 بدعم من القطاع اخلا�ض غري 

منواً بلغ 0.9%.
ارتفاع عوائد ال�سندات

 5 ا�شتحقاق  مدة  ذات  ال�شعودية  الدولية  ال�شندات  عوائد  وارتفعت 
اإىل   2017 يونيو  ���ضھر  يف  اأ�شا�ض  نقطة   12.8 مبقدار  �شنوات 
٪2.69، بينما انخف�شت عوائد ال�شندات التي تبلغ 10 �شنوات و 30 
�شنة مبقدار 5.0 نقاط اأ�شا�ض و 4.9 نقاط اأ�شا�ض على التوايل لت�شل 

اإىل ٪3.322 و ٪4.37 على التوايل. 
تباطوؤ االئتمان امل�سريف

ويف ما يتعلق بالئتمان امل�ريف للقطاع امل�ريف، ك�شف التقرير 
عن تباطوؤ يف منوه لي�شل اإىل ٪0.6 على اأ�شا�ض �شنوي )+ ٪0.5 على 
اأ�شا�ض �شهري(، اأظهرت بيانات الربع الأول اأن الئتمان لقطاع النقل 
اأن  والت�شالت واخلدمات ال�شحية والتجارة زاد بالتتابع، يف حن 

واملتفرقات  واحلكومة  والتعدين  والت�شييد  للبناء  الئتمان 
�شجل تراجعًا مقارنة باملدة ذاتها من العام املا�شي.

ارتفاع عر�ض النقود
بن�شبة   ))M3 النقود  ارتفع عر�ض  نف�شه،  الوقت  ويف 

اأ�شا�ض �شنوي يف �شهر مايو مقارنة مع  ٪0.4 على 
هذا  التقرير  واأرج��ع  ال�شابق.  ال�شهر  يف   0.7٪  +

 11٪ بن�شبة  زيادة  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  الرتفاع 
والودائع  الوقت  ودائع  يف  �شنوي  اأ�شا�ض  على 

على  املرتفع  �شايبور  معدلت  من  ل�شتفادة 
 ))M1 اأ���ش��ا���ض ���ش��ن��وي، يف ح��ن ك��ان��ت 

م�شتقرة يف الأغلب.
على   0.5٪ بن�شبة  الودائع  وازدادت 

اأ�شا�ض �شنوي يف �شهر مايو، يف حن 
والدخ���ار  ال��وق��ت  ودائ���ع  ارتفعت 

�شنوي،  اأ�شا�ض  على   11٪ بن�شبة 
الطلب  حت��ت  ال���ودائ���ع  ك��ان��ت 

 +( معظمها  يف  م�شتقرة 
اأ�شا�ض �شنوي(.  ٪0.8 على 

ال��ودائ��ع  ن�شبة  وب��ل��غ��ت 
حتت الطلب يف 62.3٪ 

مايو   62.1٪ )م��ن 
حن  يف   ،)2016

ن�شبة  ارت��ف��ع��ت 
ال��ودائ��ع لأج��ل 

اإىل  واإن���ق���اذ 

٪28.5 من ٪25.7 يف املدة ذاتها من العام املا�شي.
ارتفاع اأرباح البنوك

ويف ما يتعلق باأرباح البنوك املحلية، �شجلت الأرباح ال�شهرية للبنوك 
منواً بن�شبة ٪3.4 على اأ�شا�ض �شنوي يف مايو 2017، على الرغم من 
ويعد  ال�شابق،  ال�شهر  �شنوي يف  اأ�شا�ض  على   )2.8٪( بن�شبة  تراجعها 

هذا الرتفاع اأول ارتفاع يف اأربعة اأ�شهر.
 0.2٪ بن�شبة  الأجنبية  الحتياطية  الأ�شول  انخف�شت  املقابل،  ويف 
اأبريل  ال�شهري بن�شبة ٪1.7 يف  2017، مقابل النخفا�ض  يف مايو 
2017 لت�شل اإىل 1.871 مليار ريال �شعودي )498.9 مليار دولر 

اأمريكي(.
الت�سخم

مايو  �شهر  يف  النكما�ض  منطقة  يف  املعي�شة  تكلفة  موؤ�ر  و�شجل 
2017 لل�شهر اخلام�ض على التوايل، ويرجع ذلك اأ�شا�شًا اإىل انخفا�ض 
اأ�شعار املواد الغذائية وامل�روبات )٪2.3-(، وقطاع النقل )2-٪(. 
 +( التعليم  وقطاع   )2.1٪  +( الت�شالت  اأ�شعار  ارتفعت  ذلك،  ومع 

.)1.8٪
االنفاق اال�ستهالكي

كما تباطاأ منو الإنفاق ال�شتهالكي ب�شكل طفيف لكنه �شجل ارتفاعًا 
بن�شبة ٪6.4 على اأ�شا�ض �شنوي، مرتاجعًا عن منو ٪11.4 على اأ�شا�ض 
الإنفاق كان يف  اأن منو  البيانات  واأظهرت  ال�شابق.  ال�شهر  �شنوي يف 
�شنوي(،  اأ�شا�ض  والفنادق )+ ٪17.3 على  الأول يف املطاعم  املقام 
و�رائح الأغذية وامل�روبات )+ ٪26.8 على اأ�شا�ض �شنوي(، واأرجع 
التقرير هذا الرتفاع اإىل �شهر رم�شان الذي انخف�ض جزئيا يف �شهر 
املالب�ض  على  الإنفاق  تراجع  اأخ��رى،  ناحية  من  والإج���ازات.  مايو 
على   6.8٪( النقل  وقطاع  �شنوي(  اأ�شا�ض  على   -4.6٪( والأحذية 

اأ�شا�ض �شنوي(.
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