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"النقد الدولي" يتوّقع تضاعف نمو الناتج المحّلي الخليجي 6.5 في المئة

توّقع صندوق النقد الدولي أن يتضاعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي لدول 
مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 6.5 في المئة بنهاية عام 2022، مبّينا 
المباشرة  اآلثار غير  الحد من  إلى  أدى  السلع األساسية  أسعار  ارتفاع  أّن 
للحرب في أوكرانيا والتأثير الناجم عن تشديد األوضاع المالية العالمية وسمح 

بتوقعات أكثر إيجابية القتصادات دول الخليج الست.
وتحديات  االقتصادية  "اآلفاق  عنوان:  حمل  الذي  التقرير  تحليالت  ووفق 
السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي 2022"، فإّن دول مجلس التعاون 
السابقة  الفترات  عليه خالل  كانت  مما  بكثير  أكثر  موارد  ستوفر  الخليجي 
في  إذ  المنطقة،  في  اتخاذها  تم  التي  والهيكلية  المالية  بسبب اإلصالحات 
 100 من  أكثر  إلى  اإلجمالي  المالي  الفائض  سيصل  وحده  الحالي  العام 

مليار دوالر، حيث ال تزال الزيادة في النفقات خاصة على األجور محتواة 
حتى اآلن.

أسعار  ارتفاع  من  استفادت  الخليج  دول  أن  حين  في  أّنه  التقرير  ويبّين 
ن كانت متقّلبة، لكن العديد من المخاطر ال تزال تخيم على  النفط والغاز واإ
التوقعات ال سيما التباطؤ في االقتصاد العالمي، وهذا ما يتطّلب في ظل هذا 
الوضع الحفاظ على زخم اإلصالح. وأوصى التقرير بوجوب التصدي بحزم 
للتحديات المتوسطة والطويلة األجل، بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات تشمل 
األولوية  إعطاء  مع  المرتفعة،  النفط  أسعار  من  إضافية  عائدات  استخدام 

للدعم الموجه للفئات األكثر ضعًفا، مما يعزز التقدم المحرز في الرقمنة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

The International Monetary Fund expected that the GDP 
growth of the Gulf Cooperation Council countries would 
double, to reach 6.5 percent by the end of 2022, indicating 
that the rise in commodity prices reduced the indirect 
effects of the war in Ukraine and the impact resulting from 
the tightening of global financial conditions and allowed 
for more expectations. Positive for the economies of the 
six Gulf countries.
According to the analysis of the report, which was titled 
"Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC 
Countries 2022", the GCC countries will provide much 
more resources than they were during previous periods 
due to the financial and structural reforms that were taken 
in the region. The overall fiscal surplus has increased to 

more than $100 billion, as the increase in expenditures, 
especially on wages, has so far been contained.
The report shows that while the Gulf countries have 
benefited from high oil and gas prices, albeit volatile, 
many risks still hang over the outlook, especially the 
global economy's slowdown. This is what is required in 
light of this situation to maintain the reform momentum. 
The report recommended that medium and long-term 
challenges should be firmly addressed, by implementing 
a comprehensive package of policies that includes the use 
of additional revenues from high oil prices, while giving 
priority to targeted support for the most vulnerable groups, 
thus enhancing the progress made in digitization.
Source (Al-Sharq Al-Awsat newspaper, Edited)

The International Monetary Fund Expects the Gulf's GDP to Double by 6.5 Percent



توقعات بنمو االقتصاد المصري 5 في المئة

توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، تحقيق 
المالي  العام  بنهاية  المئة  5 في  يقارب  نمو  معدل 
من  الرغم  على  وذلك   ،2023  –  2022 الجاري 
اآلثار الحالية لألزمة الروسية - األوكرانية التي من 

المحتمل أن تمتد تداعياتها خالل العام المقبل.
المؤشرات  استعراضها  السعيد خالل  الوزيرة  وبّينت 
مجلس  اجتماع  في  المصري  لالقتصاد  األولية 
استمرار  أظهرت  األولية  "البيانات  أّن  الوزراء، 
مرتفع  نمو  معدل  تحقيق  في  المصري  االقتصاد 

خالل الربع األول من العام المالي 2023-2022، بواقع 4.4 في المئة، رغم 
التحديات التي فرضتها ثالثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس 
المواتية  غير  التأثيرات  عن  فضاًل  األوكرانية،   - الروسية  واألزمة  كورونا، 

للتغيرات المناخية".
إسهامًا  األكثر  السبعة  القطاعات  السعيد  وعرضت 
في الناتج المحلي خالل الربع األول من العام المالي 
الجملة  وتجارة  الزراعة،  قطاعات:  وهي  الجاري، 
والبناء،  والتشييد  والفنادق،  والمطاعم  والتجزئة، 
والخدمات  األعمال،  وخدمات  العقارية  واألنشطة 

االجتماعية، واالتصاالت والمعلومات.
وبّينت ارتفاع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4 
في المئة خالل الربع األول من العام المالي الجاري 
بـ7.2 في المائة في الربع الُمناظر من العام السابق، كما أن معدل  مقارنة 

التضخم يشهد ارتفاعًا مدفوعًا باالتجاه الصعودي للتضخم العالمي.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

Egyptian Minister of Planning, Hala El-Said, expected 
to achieve a growth rate of approximately 5 percent by 
the end of the current fiscal year 2022-2023, despite the 
current effects of the Russian-Ukrainian crisis, whose 
repercussions are likely to extend during the next year.
During her review of the initial indicators of the Egyptian 
economy at the cabinet meeting, Minister Al-Said stated 
“The preliminary data showed that the Egyptian economy 
continued to achieve a high growth rate during the first 
quarter of the fiscal year 2022-2023, at a rate of 4.4 percent, 
despite the challenges posed by three global events: the 
continuing repercussions of the Coronavirus the Russian-
Ukrainian crisis, as well as the unfavorable effects of 
climate change.”

Al-Saeed presented the seven sectors that most contributed 
to the GDP during the first quarter of the current fiscal 
year, namely: agriculture, wholesale and retail trade, 
restaurants and hotels, construction, real estate activities 
and business services, social services, and communications 
and information.
It showed a slight increase in the unemployment rate, 
reaching 7.4 percent during the first quarter of the current 
fiscal year, compared to 7.2 percent in the corresponding 
quarter of the previous year, and the inflation rate is 
witnessing a rise driven by the upward trend of global 
inflation.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Expectations for the Growth of the Egyptian Economy by 5 Percent

ارتفاع موجودات البنوك اإلسالمية في قطر 

تسجيل  المركزي  قطر  مصرف  بيانات  أظهرت 
موجودات البنوك اإلسالمية في قطر مستوى 535 
األول(  )تشرين  أكتوبر  شهر  خالل  ريال،  مليار 
الماضي، وهي أحدث بيانات ُمتاحة ُمرتفعة بنسبة 
بلغت 0.6 في المئة ُمقارنة بشهر سبتمبر )أيلول( 
2022، وُمرتفعة بنسبة 10.4 في المئة على أساس 
انخفاض  ُمقابل   ،2021 بأكتوبر  ُمقارنة  سنوي 
بلغ  التقليدية  التجارية  المصارف  ألصول  هامشي 
0.8 في المئة على أساس شهري، وانخفاض بلغ 1 

في المئة على أساس سنوي.
وقاَد هذا النموُّ في أصول المصارف اإلسالمية الزيادة في رصيد الموجودات 
األجنبية بنسبة 4.6 في المئة، فيما تستحوذ البنوك اإلسالمية على حصة تبلغ 

29 في المئة من أصول القطاع المصرفي في قطر.

البنوك  لدى  الودائع  انخفاَض  التقريُر  ورصَد 
اإلسالمية بنسبة بلغت 1.1 في المئة على أساس 
هذا  وقاد  ريال،  مليار   314 بلغت  حيث  شهري، 
غير  ودائع  في  االنخفاض  الشهري  االنخفاض 
الُمقيمين بنسبة 11.4 في المئة. في حين ارتفعت 
أساس  على  اإلسالمية  المصارف  في  الودائع 
المئة. كما انخفضت ودائع  سنوي بنسبة 1.7 في 
المئة  في   1.1 بنسبة  التقليدية  التجارية  المصارف 
على أساس شهري وانخفاض سنوي بنسبة 2.5 في 
المئة. وترّكزت ودائع البنوك اإلسالمية في شهر أكتوبر 2022 على القطاع 
الخاص بنسبة 53 في المئة، ثم القطاع العام بنسبة 36 في المئة، في حين 

بلغت نسبة ودائع غير الُمقيمين 11 في المئة. 
المصدر )صحيفة الراية القطرية، بتصّرف(

Qatar Central Bank data showed that the assets of Islamic 
banks in Qatar were registered at a level of 535 billion 
riyals, during the month of October, which is the latest 
available data, up by 0.6 percent compared to September 
2022, and up by 10.4 percent on an annual compared to 
October 2021, compared to a marginal decrease in the 
assets of traditional commercial banks of 0.8 percent on 
a monthly basis, and a decrease of 1 percent on an annual 
basis.
This growth in the assets of Islamic banks led to an 
increase in the balance of foreign assets by 4.6 percent, 
while Islamic banks acquire a share of 29 percent of the 
assets of the banking sector in Qatar.

The report monitored a decrease in deposits with Islamic 
banks by 1.1 percent on a monthly basis, amounting to 314 
billion riyals. This monthly decline was led by the decline 
in deposits of non-residents by 11.4 percent. While deposits 
in Islamic banks rose on an annual basis by 1.7 percent. 
Deposits of conventional commercial banks decreased by 
1.1 percent on a monthly basis and an annual decline of 2.5 
percent. Deposits of Islamic banks in October 2022 were 
concentrated in the private sector by 53 percent, followed 
by the public sector by 36 percent, while the percentage of 
non-resident deposits amounted to 11 percent.
Source (Al-Raya Qatari Newspaper, Edited)

Assets of Islamic Banks Increase in Qatar


