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نمو الناتج المحلي االجمالي في االردن 2.9 في المئة

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني ناصر الشريدة، عن أن 
بيانات النتائج األولية لدائرة اإلحصاءات العامة حول التقديرات الربعية 
الثاني من عام  للربع  الثابتة  السوق  بأسعار  اإلجمالي  المحلي  للناتج 
2022، أظهرت نموا نسبته 2.9 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من 

.2021
نتيجة  جاء  اإلجمالي  الناتج  نمو  فإن  للدائرة  األولية  التقديرات  ووفق 
لتحقيق القطاعات االقتصادية نموًا خالل الربع الثاني من عام 2022 

على أساس سنوي.

وحقق قطاع الصناعات االستخراجية أعلى معدل نمو خالل هذه الفترة 
مئوية من  نقطة   0.19 بمقدار  مساهما  المئة  في   7.4 نسبته  بلغت 
بلغت 4.9 في  بنسبة  المتحقق. وتاله قطاع اإلنشاءات  النمو  معدل 
المئة وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين 
واالتصاالت بنسبة 4.5 في المئة مساهما بمقدار 0.38 نقطة مئوية. 
كما نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 في 
المئة، وساهم بما مقداره 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المحقق.

المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

The Jordanian Minister of Planning and International 
Cooperation, Nasser Al-Shraideh, revealed that the 
data of the preliminary results of the Department of 
General Statistics on the quarterly estimates of GDP 
at constant market prices for the second quarter of 
2022 showed a growth of 2.9 percent, compared to 
the second quarter of 2021.
According to the department's preliminary estimates, 
the GDP growth came as a result of the economic 
sectors achieving growth during the second quarter 
of 2022 on an annual basis.

The extractive industries sector achieved the highest 
growth rate during this period, at 7.4 percent, 
contributing 0.19 percentage points to the achieved 
growth rate. The construction sector was followed 
by 4.9 percent, contributing 0.14 percentage points, 
then the transportation, storage and communications 
sector, with 4.5 percent, contributing 0.38 percentage 
points. The wholesale and retail trade, hotels and 
restaurants sector grew by 3.9 percent, and contributed 
0.35 percentage points to the achieved growth rate.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Jordan's GDP Growth is 2.9 percent



ايكونوميست تتوقع استقرار الناتج المحلي في الكويت

يتسّبب  أن  »إيكونوميست«،  مجلة  في  »إنتليجنس«  وحدة  توّقعت 
في  استمر  إذا  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين  السياسي  التصدع 
الكويت مثل السابق، مضاف إليه البيروقراطية في التإثير سلبا على 
بطاء مسار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام  بعض المستثمرين، واإ

والخاص.
ورجحت أن يكون لذلك تأثير سلبي على مناخ األعمال في البالد بين 

2023 و2027 وأن يحد من آفاق النمو على المدى األطول.
المحلي  الناتج  إجمالي  استقرار  الوحدة،  عن  الصادر  التقرير  وتوقع 
الحقيقي في 2023 و2024 بعد النمو القوي الذي سيسجله في 2022 
نهاء العمل بحصص  و2023 نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، واإ

اإلنتاج التي كان قد طبقها تحالف "أوبك بلس".
ورجح التقرير أن يطرأ ارتفاع على إنتاج النفط 6 في المئة إلى متوسط 
»أوبك  إنتاج  إنهاء حصص  بفعل   ،2023 في  يوميًا  برميل   2.85
بلس«، والطاقة اإلنتاجية الجديدة في مصفاة الزور. ومع ذلك ورغم 
زيادة اإلنتاج النفطي، رجحت »إيكونوميست إنتليجنس« أن يتباطأ نمو 
المقدر أن يسجل معدل  الذي من  الحقيقي،  المحلي اإلجمالي  الناتج 
8 في المئة في الفترة بين 2022 و2023، إلى مستوى 4 في المئة، 
نظرًا ألن ارتفاع إنتاج النفط لن يكون كافيًا للتعويض عن تراجع أسعاره 

عالميًا.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصرف(

The Economist Intelligence Unit expected that the 
political rift between the executive and legislative 
authorities, if it continues in Kuwait as before, plus 
bureaucracy, will negatively affect some investors 
and slow down the path of partnership projects 
between the public and private sectors.
It is likely that this will have a negative impact on 
the business climate in the country between 2023 
and 2027 and reduce the prospects for growth in the 
longer term.
The report issued by the unit expected the stability of 
real GDP in 2023 and 2024 after the strong growth 
that it will record in 2022 and 2023 as a result of 
the rise in global oil prices, and the termination of 

production quotas that had been applied by the 
“OPEC Plus” alliance.
The report predicted that there would be an increase 
in oil production by 6% to an average of 2.85 barrels 
per day in 2023, due to the termination of the “OPEC 
Plus” production quotas, and the new production 
capacity at the Al-Zour refinery. However, despite 
the increase in oil production, the “Economist 
Intelligence” expected that the growth of real GDP, 
which is estimated to record an average of 8 percent 
between 2022 and 2023, will slow to a level of 4 
percent, given that the rise in oil production will not 
be enough to compensate the global price decline.
Source (Al-Rai Kuwaiti Newspaper, Edited)

The Economist Expects a Stable GDP in Kuwait



االصول االحتياطية للمركزي السعودي بحدود 457.4 مليار دوالر

بلغت األصول االحتياطية األجنبية للبنك المركزي السعودي على 
 1715.4 حوالي  الماضي،  أغسطس/آب  حتى  شهري،  أساس 
مليار ريال )457.4 مليار دوالر(، متراجعة 6.6 مليارات دوالر.

بلغت  السعودي،  المركزي  البنك  عن  صادر  تقرير  وبحسب 
 1750.1 الماضي  يونيو/حزيران  في  األجنبية  االحتياطات 
مارس/ منذ  األعلى  وهي  دوالر(،  مليار   466.7( ريال  مليار 

آذار 2020.
األجنبية  االحتياطية  أصولها  توزيع  عن  السعودية  تفصح  وال 
األمريكية  الخزانة  وزارة  لكن  األصول.  طبيعة  حتى  أو  جغرافيا 
الخزانة  وسندات  أذون  في  الدول  استثمارات  عن  شهريا  تعلن 

مليار   121.6 استثماراتها  بلغت  التي  السعودية،  وبينها  لديها، 
دوالر، بنهاية يوليو الماضي.

وتراجعت تحويالت األجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، 
بنسبة 2.8 في المئة في أول 8 أشهر من 2022، إلى 100.1 

مليار ريال )26.7 مليار دوالر(.
وبلغ إجمالي التحويالت 103 مليارات ريال )27.5 مليار دوالر( 
قد  األجانب  تحويالت  وكانت   .2021 من  المناظرة  الفترة  في 
ارتفعت، بنسبة 2.8 في المئة خالل 2021، إلى 153.9 مليار 

ريال )41 مليار دوالر(.
المصدر )وكالة االناضول، بتصرف(

On a monthly basis, until last August, the foreign 
reserve assets of the Saudi Central Bank amounted 
to about 1715.4 billion riyals (457.4 billion dollars), 
down by 6.6 billion dollars.
According to a report issued by the Saudi Central 
Bank, foreign reserves last June amounted to 1750.1 
billion riyals ($466.7 billion), the highest since March 
2020.
Saudi Arabia does not disclose the geographical 
distribution of its foreign reserve assets or even 
the nature of the assets. However, the US Treasury 
Department announces monthly the countries’ 

investments in their treasury bills and bonds, including 
Saudi Arabia, whose investments amounted to $121.6 
billion at the end of last July.
Remittances from foreigners residing in Saudi Arabia 
abroad decreased by 2.8 percent in the first 8 months 
of 2022, to 100.1 billion riyals ($26.7 billion).
Total remittances amounted to 103 billion riyals 
($27.5 billion) in the corresponding period of 2021. 
Remittances from foreigners rose by 2.8 percent 
during 2021, to 153.9 billion riyals ($41 billion).
Source (Anadolu Agency, Edited)

Reserve Assets of the Saudi Central are about $457.4 billion


