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السياحة، حيث حلّت في  السعودية من تحقيق قفزات كبيرة في قطاع  تمكنت 
االقتصاد  منتدى  الصادر عن  والسياحة  السفر  في مؤشر  عالميا   33 المركز 

العالمي متقدمة 10 دول دفعة واحدة قياساً بعام 2019.
إلى  إضافة  الخمس  الرئيسية  المحاور  التحسن جميع  فقد شمل  للمؤشر  ووفقاً 
12 من المحاور الفرعية، وبذلك أصبحت المملكة ثاني أعلى دولة في الشرق 
بلدان   10 أفضل  ضمن  جاءت  كما  المؤشر،  ضمن  أفريقيا  وشمال  األوسط 
يخص ضغط  فيما  األولى  المرتبة  السعودية  وشغلت  المحاور.  من  ثالثة  في 
التاسعة  والمرتبة  االقتصاد،  على  وجودته  القطاع  على  التأثير  ومدى  الطلب 
إعطاء  مدى  المحور  هذا  ويقيس  والسياحة.  السفر  أولوية  مستوى  في  عالمياً 
المجال األولوية على المستوى المحلي من قبل قطاعي العام والخاص، وكذلك 

شغلت المركز العاشر في بيئة األعمال الذي يقيس مدى دعم السياسات الوطنية 
لممارسة األعمال.

وتطوير  الوطنية  السياحة  تنمية  استراتيجية  ترجمة  على  المملكة  وعملت 
الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة مميزة للزوار 
المئة  في   34 قدره  نمواً  وحققت   ،2030 المملكة  رؤية  مستهدفات  وتحقيق 
التقدم نتيجة  في عدد الرحالت السياحية المحلية مقارنة بـ2019. ويأتي هذا 
للخطوات الجادة التي بذلتها السعودية لالستثمار في قطاع السياحة، وتواكب 
كل  مع  بالتعاون  واالستثمار  األعمال  لممارسة  التسهيالت  توفير  مع  ذلك 
القطاعات الحكومية، ومنها المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

السعودية تحقق قفزات هامة في مؤشر السياحة العالمي

Saudi Arabia has managed to make great leaps in the tourism 
sector, as it ranked 33 globally in the Travel and Tourism Index 
issued by the World Economic Forum, advancing 10 countries at 
once compared to 2019.
According to the index, the improvement included all five main 
axes in addition to 12 sub-axes, and thus the Kingdom became 
the second highest country in the Middle East and North Africa 
within the index, and it also came among the top 10 countries in 
three of the axes. Saudi Arabia ranked first in terms of demand 
pressure and the extent of its impact on the sector and its quality 
on the economy, and ranked ninth globally in the level of priority 
for travel and tourism. This axis measures the extent to which the 
field is given priority at the local level by the public and private 
sectors, as well as occupied the tenth place in the business 

environment, which measures the extent to which national 
policies support doing business.
The Kingdom worked on translating the strategy of developing 
national tourism, developing tourist destinations, attracting the 
best international hotels, building a distinguished experience 
for visitors, achieving the goals of the Kingdom’s Vision 2030, 
and achieving a growth of 34% in the number of local tourist 
trips compared to 2019. This progress comes as a result of the 
serious steps taken by Saudi Arabia to invest in the tourism 
sector, in parallel with providing facilities for doing business and 
investing in cooperation with all government sectors, including 
the National Competitiveness Center and the General Authority 
for Statistics.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Saudi Arabia is Making Significant Leaps in the Global Tourism Index



هالة  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة  كشفت 
السعيد، عن تحقيق االقتصاد المصري نموا مرتفعا 
المالي  العام  من  األولى  التسعة  الشهور  خالل 
الجاري، أي خالل الفترة من شهر يوليو )تموز( 
2021 وحتى شهر مارس )آذار( 2022، وذلك 
المئة،  في   1.9 بـ  مقارنة  المئة،  في   7.8 بواقع 

خالل الربع المناظر من العام المالي الماضي.
وكان بلغ معدل النمو خالل الربع الثالث من العام 
الثاني(  )كانون  يناير  شهر  من  الجاري،  المالي 
وحتى شهر مارس )آذار( 2022 نمًوا بنسبة 5.4 

في المئة.
أن  المتوقع  "من  أنّه  إلى  السعيد  الوزيرة  ولفتت 
بنهاية  المئة  في   6.2 الحقيقي  النمو  معدل  يصل 
العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو 

الُمحققة في الشهور التسعة األولى".
خالل  البطالة  "معدالت  أّن  إلى  السعيد  وأشارت 
المالي2021/2022   العام  من  الثالث  الربع 
خالل   7.4 مقابل  المئة  في   7.2 إلى  انخفضت 

الربع الثالث من العام المالي الماضي".
المصدر )موقع CNBC عربي، بتصّرف(

االقتصاد المصري ينمو بواقع 7.8 في المئة

Minister of Planning and Economic Development Hala Al-
Saeed revealed that the Egyptian economy achieved high 
growth during the first nine months of the current fiscal year. 
That is, during the period from July 2021 to March 2022, by 
7.8 percent, compared to 1.9 percent, during the corresponding 
quarter of the last fiscal year.
The growth rate during the third quarter of the current fiscal 
year, from January to March 2022, was 5.4 percent.
Minister Al-Saeed pointed out that "the real growth rate is 

expected to reach 6.2 percent by the end of the fiscal year 
2021/2022, driven by the growth spurt achieved in the first 
nine months."
Al-Saeed pointed out that "the unemployment rate during 
the third quarter of the fiscal year 2021/22 decreased to 7.2 
percent, compared to 7.4 during the third quarter of the last 
fiscal year."
Source (CNBC Arabic Website, Edited)

Egyptian Economy grew by 7.8 percent

إلى  عالوي،  علي  العراقي  المالية  وزير  أشار 
"زيادة االحتياطات النقدية لدى البنك المركزي إلى 

90 مليار دوالر بحلول نهاية العام الحالي".
وأّكد عالوي أّن "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى 
لدى  األجنبية  العملة  احتياطات  على  الحفاظ  إلى 
البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة 
أّن  مبيناً   ،"2020 عام  أواخر  في  والحرجة 
المالية، ساعدا  النفط واإلدارة  أسعار  "التعافي في 
االحتياطات على أن تصبح 70 مليار دوالر بحلول 

شهر نيسان )إبريل( الماضي".
واعتبر عالوي، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر ألسعار النفط إلى 

زيادة هذه االحتياطات إلى أكثر من 90 مليار دوالر 
قياسي  مستوى  وهو   ،2022 العام  نهاية  بحلول 
مبيعات وزارة  "استمرار  أّن  إلى  للعراق"، مشيرا 
المالية بالدوالر يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة 
توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً 
مقابل  للدوالر  المالية  وزارة  مبيعات  "ارتفاع  أن 
زيادة  إلى  سيؤدي  الدوالر  على  الطلب  انخفاض 

احتياطيات العملة األجنبية لدى البنك المركزي".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

احتياطات العراق األجنبية بحدود 90 مليار دوالر

Iraqi Finance Minister Ali Allawi indicated that "the cash 
reserves of the Central Bank will be increased to $90 billion 
by the end of this year."
Allawi stressed that "the devaluation of the Iraqi dinar led to 
the preservation of foreign currency reserves with the Central 
Bank of Iraq after the critical low levels in late 2020", noting 
that "the recovery in oil prices and financial management 
helped the reserves to reach 70 billion dollars by last April."
Allawi considered, "It is expected that the continued recovery 
of oil prices will increase these reserves to more than 90 

billion dollars by the end of 2022, which is a record level 
for Iraq." He pointed out that "the continued sales of the 
Ministry of Finance in dollars reflects the increase in oil 
revenues, and the increase in the government's provision of 
goods and services to citizens," stressing that "the increase 
in the Ministry of Finance's sales of dollars in exchange for a 
decrease in the demand for the dollar will lead to an increase 
in foreign currency reserves with the Central Bank."
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Iraq's Foreign Reserves are up to $90 billion



صندوق  تقييمات  على  اإليجابية  التقديرات  غلبت 
النقد الدولي بشأن إدارة األردن لملف اإلصالحات، 
حيث بحسب الصندوق حقق األردن تقدما قويا في 
إصالحات اقتصادية رئيسية لحفز النمو على الرغم 
من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن حرب 

أوكرانيا.
يونيو  نهاية  للصندوق  التنفيذي  المجلس  وسيجتمع 
الرابعة  المراجعة  في  للنظر  المقبل  )حزيران( 
لألردن.  دوالر  مليار   1.3 بقيمة  إقراض  لبرنامج 

وبدأ البرنامج في مارس 2020 وجرى توسيعه بضع مرات بما ال يقل عن 
على  والحفاظ  الجائحة  من  األردني  االقتصاد  تعافي  لمساعدة  دوالر  مليار 

استقرار اقتصاده الكلي.
وكانت بعثة الصندوق التي توصلت التفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة 

الرابعة للبرنامج، أوصت بأن يحصل األردن على 
ومن  دوالر.  مليون   165 بقيمة  إضافية  شريحة 
النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس  يوافق  أن  المرجح 
تم  الذي  التمويل  حجم  ليرتفع  التوصية  تلك  على 

صرفه هذا العام إلى 550 مليون دوالر.
بالمستوى  األردن  يفي  أن  النقد  صندوق  ويتوقع 
المستهدف للعجز األولي في ميزانية هذا العام كنسبة 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي والبالغ 3.4 في المئة. 
في حين خفّض الصندوق بشكل طفيف توقعاته للنمو 
المئة. وينظر  2.7 في  المئة من  العام إلى2.4  في  االقتصادي لألردن هذا 
إلى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في البالد والتي تبلغ 

حوالي 23 في المئة.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف( 

صندوق النقد يشيد بإصالحات األردن االقتصادية

Positive estimates have prevailed over the International Monetary 
Fund's assessments of Jordan's management of the reform file. 
According to the Fund, Jordan has made strong progress in major 
economic reforms to stimulate growth despite the rise in fuel and 
grain prices resulting from the Ukraine war.
The Fund's Executive Board will meet at the end of June to 
consider the fourth review of a $1.3 billion loan program for 
Jordan. The program began in March 2020 and has been expanded 
several times by at least $1 billion to help the Jordanian economy 
recover from the pandemic and maintain its macroeconomic 
stability.
The IMF mission, which reached an expert-level agreement on 

the fourth review of the program, recommended that Jordan 
receive an additional tranche of $165 million. It is likely that the 
Executive Board of the IMF will approve this recommendation, 
bringing the volume of funding disbursed this year to $550 
million.
The IMF expects Jordan to meet the target level of the primary 
deficit in this year's budget as a percentage of GDP, which is 3.4 
percent. While the Fund slightly lowered its forecast for Jordan's 
economic growth this year to 2.4 percent from 2.7 percent. 
Higher growth is seen as key to alleviating the country's high 
unemployment, which is around 23 percent.
Source (Al-Arab Newspaper of London, Edited)

IMF Praises Jordan's Economic Reforms

جملة  ارتفاع  عن  المركزي  قطر  كشف مصرف 
مليار   4.7 بنحو  العام  والقطاع  الحكومة  ودائع 
لاير إلى مستوى296  مليار لاير، فيما انخفضت 
مستوى  إلى  لاير  مليار   5.1 بنحو  القروض 

366.2 مليار لاير. 
ودائع  ارتفعت  فقد  القطري  المركزي  وبحسب 
الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 4.7 
مليار لاير إلى 296 مليار لاير. وقد توزعت هذه 
الودائع بين95.4  مليار لاير للحكومة، 162.5 

مليار لاير للمؤسسات الحكومية، و38.4 مليار لاير للمؤسسات شبه الحكومية 
التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 في  أو أكثر وتقل عن 100 في المئة.
بالمقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية 

في شهر أبريل بنحو 5.1 مليار لاير إلى 366.2 
لاير  مليار   131.3 وتضمنت:  لاير،  مليار 
عن  لاير  مليار   3.9 مقداره  بانخفاض  للحكومة، 
مارس، و219.5 مليار لاير للمؤسسات الحكومية 
لاير  مليار  و19.2  مارس،  عن  تغير  بدون 
للمؤسسات شبه الحكومية بانخفاض 1.2 مليار عن 
واألذونات  السندات  رصيد  انخفض  كما  مارس. 
إلى  لاير  مليار   0.3 بنحو  مارس  في  الحكومية 
انخفض  وبالمحصلة  مليار لاير.  مستوى174.8  
أذونات  إلى  إضافة  ومؤسسات(،  )حكومي  العام  القطاع  ائتمان  إجمالي 

وسندات وصكوك بنحو 5.4 مليار لاير إلى مستوى 546 مليار لاير.
المصدر )صحيفة الراية القطرية، بتصّرف(

قطر: ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 

Qatar Central Bank revealed that total government and 
public sector deposits increased by 4.7 billion riyals to the 
level of 296 billion riyals, while loans decreased by 5.1 
billion riyals to the level of 366.2 billion riyals.
According to the Qatar Central Bank, government and 
public sector deposits rose in April by about 4.7 billion 
riyals to 296 billion riyals. These deposits were distributed 
between 95.4 billion riyals for the government, 162.5 
billion riyals for government institutions, and 38.4 billion 
riyals for semi-governmental institutions in which the 
government's share is equal to 50 or more and less than 
100 percent.
On the other hand, the total government and public sector 

loans from local banks decreased in April by about 5.1 
billion riyals to 366.2 billion riyals. It included: 131.3 
billion riyals for the government, a decrease of 3.9 billion 
riyals from March, 219.5 billion riyals for government 
institutions, unchanged from March, and 19.2 billion 
riyals for semi-governmental institutions, down 1.2 billion 
from March. The balance of government bonds and bills 
decreased in March by about 0.3 billion riyals to the level 
of 174.8 billion riyals. As a result, the total public sector 
credit (government and institutions), in addition to bills, 
bonds and sukuk, decreased by 5.4 billion riyals to the 
level of 546 billion riyals.
Source (Al-Raya Qatari Newspaper, Edited)

Qatar: Rise in Government and Public Sectors Deposits


