
كشف تقرير صادر عن "كابيتال إيكونوميكس- 
في  االقتصادي  النمو  تجاوز  عن  لندن"، 
شهرًا   12 مدار  على  مراحله  أسوأ  السعودية 
الماضية، متوقعًا العودة إلى مسار النمو خالل 

العام الجاري.
الناتج  ينمو  أن  التقرير  بحسب  المتوقع  ومن 
المحلي اإلجمالي للسعودية بنحو %1.3 خالل 
العام الجاري، على أن يعاود االقتصاد السعودي 
استمرت  حال  في   2020 في  النمو  زخم 

مستويات إنتاج النفط عند المستويات الحالية.
ووفقا للتقرير ال يمّثل هبوط أسعار النفط خطرًا يحدق باالقتصاد السعودي، مع 

اتجاه السلطات السعودية لضبط سياستها المالية خالل العام الجاري.
وسجل االقتصاد السعودي انكماشًا قدره نحو %0.46 بالربع الثالث من العام 
الماضي في أول انكماش فصلي بعد 6 فصول من النمو وبالتحديد في الربع 
األخير من العام 2017، حينما انكمش االقتصاد السعودي بنحو 1.43 في 

المئة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(
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توقعات بنمو االقتصادي السعودي 1.3 في المئة
A report issued by "Capital Economics - 
London" revealed that economic growth 
in Saudi Arabia has passed its worst 
stages in the past 12 months, expecting 
to return to the path of growth this year.
It is expected, according to the report, 
that the gross domestic product of Saudi 
Arabia will grow by 1.3% this year, and 
that the Saudi economy will resume 
its growth momentum in 2020 if oil 
production levels continue at the current levels.
According to the report, the decline in oil prices does not represent 
a threat to the Saudi economy, with the Saudi authorities moving 
to control their fiscal policy during the current year.
The Saudi economy recorded a contraction of about 0.46% in the 
third quarter of last year in the first quarterly contraction after 6 
seasons of growth, specifically in the last quarter of 2017, when 
the Saudi economy shrank by 1.43 percent.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Saudi Economic Growth is expected to be 1.3 percent

عن  الصادرة  الشهرية  النشرة  بيانات  أظهرت 
ودائع  إجمالي  ارتفاع  المركزي،  قطر  مصرف 
وودائع  الخاص،  القطاع  ودائع  )تشمل  البنوك 
القطاع العام، وودائع غير المقيمين(، في يناير 
مع  بالمقارنة  ريال  مليار   33.7 بنحو   2020
إلى  ليصل  الماضي،  األول(  )كانون  ديسمبر 

مستوى 872.9 مليار ريال.
القطاع  ودائع  ارتفعت  فقد  للبيانات  ووفقا 
 379.5 إلى  مليار ريال   11.7 بنحو  الخاص 
ديسمبر،  في  مليار  بنحو367.7  مقارنة  مليار 

و358.2 مليار قبل سنة.
وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 5.3 مليار إلى 278.4 مليار ريال مقارنة 
بـ 273.1 مليار ريال في ديسمبر و269.8 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت 
ودائع غير المقيمين عن شهر ديسمبر بنحو 6.8 مليار إلى 215 مليار ريال، 
الممنوحة من  التسهيالت  في حين كانت 161.6 مليار قبل سنة. كما نمت 
البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في يناير 2019 إلى 1061 مليار ريال من 

1039.1 مليار ريال في ديسمبر، و949.7 مليار ريال قبل سنة.
المصدر )صحيفة الراية القطرية، بتصّرف(

ارتفاع ودائع البنوك القطرية 
The data of the monthly bulletin issued 
by the Qatar Central Bank showed that 
total bank deposits (including private 
sector deposits, public sector deposits, 
and non-resident deposits) increased 
in January 2020 by about 33.7 billion 
riyals compared to last December, to 
reach the level of 872.9 billion Rial.
According to the data, private sector 
deposits increased by 11.7 billion riyals 
to 379.5 billion, compared to 367.7 
billion in December, and 358.2 billion 
a year ago.
Public sector deposits increased by about 5.3 billion to 278.4 
billion riyals, compared to 273.1 billion riyals in December and 
269.8 billion riyals a year ago, and non-resident deposits increased 
by 6.8 billion to 215 billion riyals in December, while it was 161.6 
billion a year ago. The facilities granted by the banks have also 
grown steadily, reaching in January 2019 to 1061 billion riyals 
from 1039.1 billion riyals in December, and 949.7 billion riyals a 
year ago.
Source (Al-Raya Al-Qatari newspaper, Edited)

Qatar Bank Deposits Rise



الدولي"  النقد  باسم "صندوق  المتحدث  أّكد 
السريع  "كورونا"  "فيروس  أّن  جيري رايس، 
االنتشار سيكون له تأثير على نمو االقتصاد 
العالمي"، كاشفا عن أّن الصندوق سيخفض 

على األرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك.
وقال: "سنخفض على األرجح توقعاتنا للنمو 
للفيروس  سيكون  أنه  الواضح  فمن  للعالم، 
تأثير على النمو، لكن كل ذلك يتوقف على 
أخرى،  ودول  الصين  في  التعافي  سرعة 

خصوصا لجهة التأثيرات غير المباشرة، والتأثيرات على سالسل اإلمداد، والمدى 
المحتمل لتأثر دول أخرى بدرجة كبيرة".

من  "كورونا"  فيروس  تأثير  بشأن  قريبًا  قرار  المتوقع صدور  من  أنه  وكشف 
اجتماعات صندوق النقد و"البنك الدولي" في نيسان، الفتًا إلى خضوع العديد 

من خيارات الصيغ للدراسة.
وأكد رايس أن الصندوق يؤيد مجموعة تدابير اقتصادية اتخذتها الصين لمعادلة 

التأثيرات السلبية، لتوقف ضخم عن العمل ناجم عن الفيروس.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

صندوق النقد يخّفض توقعات النمو بسبب "كورونا"
International Monetary Fund 
spokesperson Jerry Rice confirmed 
that the rapidly expanding Corona 
Virus will have an impact on global 
economic growth, revealing that the 
Fund will likely reduce its growth 
forecasts as a result.
He said: "We will likely reduce our 
growth forecasts for the world, as it 
is clear that the virus will have an 
impact on growth, but it all depends 
on the speed of recovery in China 
and other countries, especially in terms of indirect effects, impacts 
on supply chains, and the potential extent of the impact of other 
countries significantly".
He revealed that a decision is expected soon on the impact of 
the "Corona" virus from the IMF and "World Bank" meetings in 
April, noting that many formulas are under study.
Rice stressed that the fund supports a set of economic measures 
China has taken to offset the negative effects of a massive 
downtime caused by the virus.
Source (economic bulletin site, Edited)

IMF Cuts Growth Forecasts due to Corona


