
في منطقة  االقتصادي  النمو  أّن  "رويترز" عن  لـ  استطالع  كشف 
برنامج  من  بدعم  والمقبل  الحالي  العامين  خالل  سيرتفع  الخليج 

االستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي.
ووفقا لالستطالع سينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2 
في المئة في 2020 وبنسبة 2.2 في المئة في 2021. في المقابل 
تراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، حيث يتوقع المحللون 
نموا نسبته 1.7 في المئة في 2020 و2.3 في المئة في 2021.

وتوقع المحللون نموا قدره 1.7 في المائة لإلمارات، بالنسبة لعامي 
وهما  ظبي،  وأبو  دبي  حكومتا  عززت  حيث  و2021،   2020

اإلمارتان الرئيسيتان بالبالد، اإلنفاق لتحفيز اقتصادهما. أما بالنسبة 
للكويت، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا 1.9 في المئة في 2020، 

في حين تّم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 في المئة. 
حيث  قطر،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  توقعات  تعديل  وتم 
جرى خفض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1 في المئة من 2.4 في 
المائة من  إلى 2.5 في  توقعات عام 2021  ُرفعت  بينما  المائة، 

2.3 في المئة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

السعودي  البحريني  األعمال  بمجلس  البحريني  الجانب  أعضاء  عقد 
المشترك برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدهللا ناس 
اجتماعه التحضيري ببيت التجار، حيث أعرب رئيس الغرفة عن اعتزازه 
بعمق ومتانة العالقات األخوية والتاريخية الوطيدة والراسخة التي تجمع 
مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل 

التوجيهات الكريمة والرؤية السديدة لقيادة المملكتين الشقيقتين.
وأكد السيد سمير ناس في كلمته االفتتاحية بداية االجتماع بأن مجلس 
األعمال البحريني السعودي المشترك له بالغ األثر في تحديد نهج العمل 
السعودية،  العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  المشترك  االقتصادي 
باعتباره يفتح آفاقًا للحوار االقتصادي، ويدعم مفهوم التكامل االقتصادي 

والتجاري بين المملكتين، ويعزز العالقات التاريخية الممتدة بينهما.
وأشار ناس إلى المكانة المتميزة واالستثنائية للمملكة العربية السعودية 
البحرين على جميع األصعدة،  مملكة  التاريخية مع  الشقيقة وعالقتها 
الفتا إلى أهمية تطوير العالقات التجارية بين البلدين وتهيئة األرضية 

الصعوبات  مختلف  وإزالة  الجانبين،  بين  االستثمار  لدعم  المناسبة 
والمعوقات التي تواجه رجال األعمال، والنهوض بعالقات الشراكة إلى 
المباشر  المنشودة، فضاًل عن فتح قنوات جديدة لالتصال  المستويات 

بين القطاع الخاص في البلدين.
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(
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توقعات بنسب نمو متفاوتة القتصادات الخليج في 2020

سمير ناس يدعو لتطوير العالقات االقتصادية بين السعودية والبحرين



كشف تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك" استنادا إلى 
بيانات بنك الكويت المركزين عن ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك 
الكويتية في نوفمبر )تشرين الثاني( 2019، بنسبة 1.5 في المئة، 
النشاط  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  في  دينار،  مليار   43.6 لتقارب 
االئتماني للبنوك بنسبة فاقت 4.7 في المئة على أساس سنوي، إذ 
سجلت أرصدة التسهيالت االئتمانية بنهاية نوفمبر )تشرين الثاني( 

نحو 38.3 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 656 مليون دينار، مدفوعًا 
بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14 في المئة )882 مليون 

دينار(، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.6 في المئة 
)- 226 مليون دينار(.

أما على أساس شهري، فقد انخفض إجمالي الودائع بنسبة 0.1 في 
المئة بنحو 54.5 مليون دينار، مدفوعة بانخفاض طفيف لودائع 
بينما  مليون،   201 بنحو  المئة  في   0.5 نسبته  الخاص  القطاع 
زادت الودائع الحكومية بنسبة 2.1 في المئة أي بنحو 146 مليون 
مقتربة من 7.2 مليار دينار في نوفمبر )تشرين الثاني( 2019، 
في الوقت الذي انخفض فيه االئتمان الممنوح بنسبة 0.3 في المئة 

على أساس شهري.
المصدر )جريدة الراي الكويتية، بتصّرف(

ارتفاع ودائع البنوك الكويتية 1.5 في المئة


