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نمو الناتج المحّلي للسعودية 5.4 في المئة
الناتج  نمو  السعودية،  في  لإلحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  أظهرت 
المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4 في المئة في الربع الرابع 

من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
وبحسب الهيئة يرجع هذا النمو إلى االرتفاع الذي حققته األنشطة غير 
النفطية بنسبة 6.2 في المئة، إضافة إلى االرتفاع الذي حققته األنشطة 
النفطية بمقدار 6.1 في المئة. كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية 

ارتفاًعا قدره 1.8 في المئة.
المعدل  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  حقق  الهيئة،  لبيانات  ووفقا 
العام  من  الرابع  الربع  في  المئة  في   1.5 قدره  ارتفاعا  موسميا، 
الماضي 2022، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه. ويرجع هذا 

االرتفاع إلى النمو الذي شهدته األنشطة غير النفطية بنسبة 1.7 في 
المئة. فضال عن ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بمقدار 0.5 في 

المئة. في حين حققت األنشطة النفطية انخفاضا قدره 0.3 في المئة.
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 2022، معدل  إلى ذلك، حقق 
نمو قدره 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق 2021. ويعود ذلك إلى 
األنشطة  حققت  فيما  المئة،  في   15.4 بمعدل  النفطية  األنشطة  نمو 
غير النفطية معدل نمو قدره 5.4 في المئة، إضافة إلى نمو أنشطة 

الخدمات الحكومية بمقدار 2.2 في المئة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

Data from the General Authority for Statistics in Saudi 
Arabia showed that the Kingdom's real GDP grew by 5.4 
percent in the fourth quarter of 2022, compared to the same 
period in 2021.
According to the authority, this growth is due to the increase 
achieved by non-oil activities by 6.2 percent, in addition to 
the increase in oil activities by 6.1 percent. Government 
services activities also increased by 1.8 percent.
According to the authority's data, seasonally adjusted real 
GDP achieved an increase of 1.5 percent in the fourth 
quarter of last year 2022, compared to the previous quarter 

of the same year. This increase was due to a growth in non-
oil activities of 1.7 percent. Government services activities 
increased by 0.5 percent. While Oil activities fell by 0.3 
percent.
In addition, the real GDP for 2022 achieved a growth rate 
of 8.7 percent compared to the previous year 2021. This is 
due to the growth of oil activities by 15.4 percent, while 
non-oil activities achieved a growth rate of 5.4 percent, in 
addition to the growth of government services activities by 
2.2 percent.
Source (Al-Arabiya.net, Edited)

Saudi Arabia's GDP grew by 5.4 percent



ارتفاع أصول الكويت األجنبية 8 في المئة
لدولة  األجنبية  االحتياطية  األصول  ارتفعت 
على  المئة  في   8 بنسبة   2022 في  الكويت 

أساس سنوي، وسط تحسن إيرادات النفط.
الكويت  لبنك  الشهري  التقرير  وأظهر 
المركزي ارتفاع األصول االحتياطية للكويت 
مليار   48.5( دينار  مليار   14.779 إلى 
 ،2022 ديسمبر/كانون األول  بنهاية  دوالر( 
من 13.68 مليار دينار )44.9 مليار دوالر( 

بنهاية الشهر المماثل من 2021.
نحو13.12   الكويت  احتياطات  وتضمنت 
مليار دينار )43 مليار دوالر( رصيد الودائع 

والعمالت، و1.34 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق 
النقد الدولي، وأيضا 232.4 مليون دينار رصيد لدى الصندوق، وذهباً بنحو 

ديسمبر/كانون  بنهاية  دينار  مليون   31.7
االحتياطي  يشمل  ال  حين  في   .2022 أول 
األجنبي األصول الخارجية لدى الهيئة العامة 
تتجاوز  التي  السيادي(  )الصندوق  لالستثمار 
بيانات  مليارات دوالر، وفق أحدث   708.4

."swfi"  معهد صناديق الثروة السيادية
ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 في المئة من 
استفادت  لذلك  الكويتية،  الحكومية  اإليرادات 
من انتعاش أسعار النفط خالل األشهر الماضية 
ما يزيد  قبل أن تتراجع. وتنتج الكويت حالياً 
عن 2.8 مليون برميل يومياً من النفط، وهي 

حصتها طبقاً التفاق "أوبك بالس".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

Kuwait's foreign reserve assets in 2022 increased by 8 
percent year-on-year, amid improved oil revenues.
The monthly report of the Central Bank of Kuwait showed 
that Kuwait's reserve assets rose to KD 14.779 billion ($ 
48.5 billion) by the end of December 2022, from KD 13.68 
billion ($ 44.9 billion) at the end of the same month of 
2021.
Kuwait's reserves included about 13.12 billion dinars 
($ 43 billion) balance of deposits and currencies, 1.34 
billion dinars of Kuwait's Special Drawing Rights with the 
International Monetary Fund, as well as 232.4 million dinars 

of balance with the Fund, and gold of about 31.7 million 
dinars by the end of December 2022. Foreign reserves do 
not include the external assets of the General Investment 
Authority (sovereign fund), which exceed $ 708.4 billion, 
according to the latest data from the Sovereign Wealth 
Fund Institute (SWFI).
The oil sector accounts for more than 90 percent of Kuwait's 
government revenues, so it benefited from a rebound in 
oil prices over the past months before declining. Kuwait 
currently produces more than 2.8 million barrels per day of 
oil, its share under the OPEC Plus agreement.
Source (Al-Araby Al-Jadeed, Edited)

Kuwait's Foreign Assets Increased by 8 percent

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو االقتصاد العالمي  
للنمو  توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  رفع 
االقتصادي العالمي للمرة األولى منذ عام، مع 
إنفاق أميركي أكثر مرونة، وإعادة فتح الصين 
لدعم الطلب في مواجهة سلسلة من المخاطر. 
ومن المرجح بحسب صندوق النقد أن يتوسع 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.9 في المئة 
عام 2023، أي بزيادة0.2  نقطة مئوية عن 
التوقعات في أكتوبر )تشرين األول( 2022. 
في   3.4 بنسبة  نمو  من  تباطؤاً  هذا  ويمثل 
الصندوق  يتوقع  2022، في حين  المئة عام 
أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام، 
وأن يتسارع إلى 3.1 في المئة عام 2024.

وأظهر تقرير الصندوق أّن ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية 

في  سيستمران  ألوكرانيا،  الروسي  والغزو 
التأثير على النشاط االقتصادي هذا العام وسط 
الصندوق  وتوقع  األمد.  طويلة  تضخم  أزمة 
العالمية إلى  تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين 
 0.1 بزيادة  أي   ،2023 عام  المئة  في   6.6
نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، بعد 8.8 في 
المئة عام 2022، كما توقع مزيداً من التباطؤ 

إلى 4.3 في المئة عام 2024.
ومن المتوقع أن تنخفض معدالت التضخم في 
العام  خالل  الدول  من  المئة  في   84 حوالي 

الحالي مقارنة بعام 2022.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

IMF Raises Global Economic Growth Forecasts
The International Monetary Fund raised its forecast for 
global economic growth for the first time in a year, with 
looser U.S. spending and China reopening to support 
demand in the face of a series of risks. According to the 
IMF, GDP is likely to expand by 2.9 percent in 2023, 0.2 
percentage points higher than forecast in October 2022. 
This represents a slowdown from 3.4 percent growth in 
2022, with the IMF expecting growth to reach its lowest 
level this year and accelerate to 3.1 percent in 2024.
The IMF report showed that rising interest rates by central 

banks and Russia's invasion of Ukraine will continue to 
weigh on economic activity this year amid a protracted 
inflation crisis. The IMF expects global consumer price 
increases to slow to 6.6 percent in 2023, 0.1 percentage 
points higher than the October forecast, after 8.8 percent in 
2022, and a further slowdown to 4.3 percent in 2024.
Inflation rates in about 84 percent of countries are expected 
to decline this year compared to 2022.
Source (Al-Arabiya.net, Edited)


