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أظهرت توقعات حديثة نمو االقتصاد السعودي خالل عام 2022 بنسبة 7 في 
المئة على أساس سنوي، وذلك بدعم من نمو قطاع النفط، وكذلك المستويات 

القوية للقطاع غير النفطي.
ووفق تقرير صادرة عن "شركة جدوى لالستثمار"، يتجه االقتصاد السعودي 
إلى تسجيل مستوى نمو قوي خالل العام 2021 مع توقع تواصل الزخم في 
اإلجمالي  المحلي  للناتج  تقديراتها  لالستثمار"  "جدوى  وعّدلت  المقبل.  العام 
لعام 2021 كله إلى 2.7 في المئة مقابل 1.8 في المئة، مع تعديل توقعات 
النمو للقطاع غير النفطي إلى 5.7 في المئة، في العام الحالي مقابل 4.4 

في المئة سابقًا.

وتتوّقع جدوى لالستثمار أن يتقدم االقتصاد إلى األمام في العام المقبل بفضل 
استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، مبّينة أّن العام المقبل يمثل مرحلة حاسمة 
في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي. مفصحة عن أّن 
النمو االقتصادي يأتي مدفوعًا بنمو القطاع النفطي نتيجة زيادة إنتاج المملكة 
من النفط الخام تماشيًا مع الزيادات على أساس سنوي في الطلب العالمي على 
النفط، في حيث من المنتظر أن يصل متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام 
إلى 10.3 مليون برميل يوميًا بارتفاع نسبته 14 في المائة العام المقبل، وهو 

ما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بمستويات مماثلة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

نمو االقتصاد السعودي 7 في المئة في 2022

Recent forecasts showed that the Saudi economy will grow 
by 7 percent during 2022 on an annual basis, supported by 
the growth of the oil sector, as well as the strong levels of the 
non-oil sector.
According to a report issued by Jadwa Investment Company, 
the Saudi economy is heading to record a strong growth 
level during 2021, with the momentum expected to continue 
next year. Jadwa Investment revised its estimates of the 
gross domestic product for the whole of 2021 to 2.7 percent, 
compared to 1.8 percent, while adjusting the growth forecast 
for the non-oil sector to 5.7 percent, compared to 4.4 percent 
previously.
Jadwa Investment expects the economy to move forward 

in the next year thanks to the continued implementation 
of the Kingdom's Vision 2030, indicating that the next 
year represents a critical stage in the Kingdom's efforts to 
diversify the base of its non-oil economy. It also disclosed 
that economic growth is driven by the growth of the oil sector 
as a result of the Kingdom's increase in crude oil production 
in line with year-on-year increases in global oil demand, as 
the Kingdom's average production of crude oil is expected to 
reach 10.3 million barrels per day, which means an increase 
of 14 percent next year, which leads to a rise in gross domestic 
product at similar levels.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

The Saudi Economy Will Grow by 7% in 2022



أّكد نائب الرئيس اإلقليمي لالتحاد الدولي للنقل الجوي 
أّن  العوضي،  كامل  األوسط  والشرق  إلفريقيا  "إياتا" 
فقط  ليس  كارثيا،  سيكون  أوميكرون  متحور  "تأثير 
على قطاع الطيران، ولكن على كافة القطاعات التي 
الكبرى  "المشكلة  أّن  معتبرا  الجائحة"،  بسبب  تأثرت 
تكمن في ردة الفعل غير المنطقية للحكومات وطريقة 

تعاملها مع المتحور الجديد".
وكأن  تظهر  المتبعة  الحكومية  "اإلجراءات  وقال: 

العالم يمر بالجائحة ألول مرة، حيث أن اإلغالقات ومنع السفر وعودة القيود 
ليس لها أسس علمية ولكن مبنية على خوف".

وأوضح أّن "أكثر الدول المتضررة حاليا هي جنوب إفريقيا والدول المحيطة 
والشرق  األوروبية  الدول  بين  قيود  فرض  نشهد  بدأنا  ذلك  إلى  إضافة  لها، 

إلى  الحكومات  داعيا  علمية"،  دراسة  بدون  األوسط 
مع  تتناسب  تدابير  على  مبنية  علمية  مناهج  "اتباع 

مستوى المخاطر".
بسبب  الطيران  قطاع  على  المتوقعة  الخسائر  وحول 
بداية  منذ  الخسائر  قّدرنا  أّنه  العوضي  القيود، كشف 
القيود  بأكثر من 200 مليار دوالر، وبالتالي  كورونا 
الجديدة ستكون الخسائر أكبر وتأثير مدمر على قطاع 

الطيران.
وشدد العوضي على أن "منع السفر ال يمكن أن يساعد على السيطرة على 
تفشي الفيروس، إنما السيطرة تتم باإلجراءات االحترازية الصحية المتبعة سواء 

كانت التطعيمات قبل السفر أو االلتزام بلبس الكمامات".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

خسائر كارثية لقطاع الطيران العالمية جّراء "متحّور أوميكرون" 

Kamil Al-Awadhi, Regional Vice President of the 
International Air Transport Association (IATA) for 
Africa and the Middle East, confirmed that "the impact 
of the Omicron Variant will be catastrophic, not only 
on the aviation sector, but on all sectors affected by the 
pandemic," noting that "the biggest problem lies in the 
irrational reaction of governments and the way they deal 
with the new variant."
He stated that "the followed governmental measures 
appear as if the world is going through a pandemic for 
the first time, as the closures, travel bans and the return of 
restrictions have no scientific basis, but are based on fear."
He explained that "the most affected countries are South 
Africa and the surrounding countries, in addition to 
that, we are witnessing the imposition of restrictions 

between European countries and the Middle East without 
a scientific study," calling on governments to "follow 
scientific approaches based on measures commensurate 
with the level of risks."
On the expected losses on the aviation sector due to the 
restrictions, Al-Awadhi revealed that we have estimated 
the losses since the beginning of Corona at more than 200 
billion dollars, and therefore the new restrictions will have 
greater losses and a devastating impact on the aviation 
sector.
Al-Awadhi stressed that "travel prevention cannot help 
control the spread of the virus, but control is carried out 
with the health precautionary measures followed, whether 
vaccinations before travel or the obligation to wear masks."
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Catastrophic Losses for the Global Aviation Sector as a Result of the "Omicron Variant"

عالميًا  والثالث  إقليميًا  األول  المركز  في  دبي  حّلت 
التي  العالمية  المدن  أفضل  تصنيف  قائمة  في 
يرغب المغتربون في العيش والعمل فيها، وذلك وفقًا 
عن  الصادر   "2021 أنسايدر  "أكسبات  الستطالع 
كوااللمبور  تصّدرت  حين  في  "أنترنيشن".  مؤسسة 
التصنيف العالمي، تلتها ملقا في المركز الثاني، بينما 
حلت سيدني في المركز الرابع بعد دبي، ثم "هو تشي 

منه" في المركز الخامس.
لتحتل  المؤشر،  صنفها  مدينة   57 بين  المتقدمة  المرتبة  هذه  دبي  واحتلت 
المرتبة األولى بين جميع مدن دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في هذا 
التقرير. وحصلت دبي على أفضل النتائج في مؤشر االستقرار، حيث حلت 

في المركز السادس عالميًا، ما يجعلها ضمن المدن 
المؤشر،  هذا  من  فرعية  فئة  كل  في  اأُلولى  العشر 
وهي سهولة تعّلم اللغة المحلية )الرابعة(، والتعرف إلى 
والسكان  )السابعة(،  االجتماعي  والتواصل  األصدقاء 

الودودون )السابعة(، والشعور بالترحيب )العاشرة(.
للعيش من دون  العالم  وتعتبر دبي أسهل مدينة في 
السهل  من  أنه  المحلية حيث  باللغة  للتحدث  الحاجة 

العيش في دبي من دون التحدث باللغة المحلية.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

دبي الثالثة عالمّيا ضمن أفضل المدن العالمية للعيش والعمل

Dubai ranked first regionally and third globally in the list 
of the best global cities that expats want to live and work 
in, according to the “Expat Insider 2021” survey issued 
by the “Internation” Foundation. While Kuala Lumpur 
topped the world rankings, followed by Malacca in second 
place, while Sydney ranked fourth after Dubai, and then 
"Ho Chi Minh" in fifth place.
Dubai ranked highly among the 57 cities ranked by the 
index, ranking first among all the cities of the Gulf 
Cooperation Council countries included in this report. 

Dubai achieved the best results in the stability index, as 
it ranked sixth globally, which makes it among the top 
ten cities in each sub-category of this indicator, which is 
the ease of learning the local language (fourth), getting 
to know friends and socializing (seventh), and friendly 
residents (seventh), feeling welcome (tenth).
Dubai is the easiest city in the world to live without 
speaking the local language as it is easy to live in Dubai 
without speaking the local language.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Dubai Ranks 3rd Globally Among the Best Cities in the World to Live and Work



هل لديك فكرة "ستارت اب" في مجال التكنولوجيا أو الصناعة الرقمية؟ إجمع 
فريقك وتقّدم إلى أكبر مسابقة لريادة األعمال في العالم العربي، "مسابقة الرالي 

العربي 2022".
العربية  الغرف  اتحاد  ينّظمها  التي  المسابقة  في  النهائية  للتصفيات  المتأهلون 
بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سيحصلون 
على فرصة السفر إلى اإلمارات العربية المتحدة لحضور النهائي في المنتدى 
للتنمية  المتحدة  األمم  منّظمة  تنّظمه  الذي  األعمال واالستثمار  لرواد  العالمي 
لمقابلة  الفرصة  لهم  يتيح  مما  دبي،   2020 إكسبو  في  )يونيدو(  الصناعية 

مستثمرين من كافة أنحاء العالم. 
شروط االلتحاق بالمسابقه؟ 

- أن يتكّون فريقك من أربع أفراد أو أقل.
 - فكره مشروع مبتكره في مجال التكنولوجيا.

 - اثبات اللتحاق نصف فريقك )على االقل( بجامعه عربيه أو أكثر. 
 - أن يتراوح اعمار فريقك بين 18 و 30 عام.

سّجل االن، واستفد من خبرات المدربين والموجهين، وجلسات التوجيه الفردية، 
والجوائز النقدية من خالل المشاركة، لتصبح بطل العرب القادم. 

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني: 

دعوة لرواد األعمال الشباب في العالم العربي!
Do you have a "Startup" idea in the technology or digital industry? 
Gather your team and apply to the largest entrepreneurship 
competition in the Arab world, the “Arab Rally 2022”.
The finalists in the competition organized by the Union of Arab 
Chambers in cooperation with the Arab Academy for Science, 
Technology and Maritime Transport, will have the opportunity to 
travel to the United Arab Emirates to attend the final at the Global 
Forum for Entrepreneurs and Investment organized by the United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) at Expo 
2020 Dubai, which gives them the opportunity to meet investors 
from all over the world.
Conditions for Joining the Competition?
• Your team must consist of four people or less.
• An innovative project idea in the field of technology.
• Evidence that half of your team (at least) has joined an Arab 
university or more.
• Your team must be between 18 and 30 years old.
Register now, and benefit from the experiences of coaches and 
mentors, individual mentoring sessions, and cash prizes through 
participation, to become the next Arab Champion.
For more information, please visit our website:

Call for Young Entrepreneurs in the Arab World!

http://www.entrepreneurshiprally.com/arabrally/


