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حسن الحويزي يبحث آفاق التعاون مع وزير المالية والتنمية االقتصادية واالستثمار في بيليز
بيليز  دولة  في  واالستثمار  االقتصادية  والتنمية  المالية  وزير  أبدى 
بقطاعي  استثمارية سعودية  إقامة مشاريع  الرغبة في  كريستوفر كوي، 
الطاقة والصحة، وذلك خالل زيارته والوفد المرافق، مقر اتحاد الغرف 
السعودية في الرياض، حيث التقى رئيس االتحاد حسن الحويزي، وعدداً 

من أصحاب األعمال السعوديين.
السعوديين،  للمستثمرين  فرص  من  بالده  توفره  بما  كوي  الوزير  ونّوه 
سنوياً،  سائح  ألف   400 يجتذب  الذي  السياحة،  قطاع  في  خصوصاً 
والزراعة، بما في ذلك استيراد األسمدة والمعدات الزراعية من المملكة، 
وإنشاء  بيليز،  في  سعودية  تمويل  ومؤسسات  بنوك  تأسيس  جانب  إلى 

فنادق ومنتجعات سياحية.

دبلوماسية  عالقات  إقامة  على  "الموافقة  أّن  الحويزي  أّكد  جهته،  من 
بين البلدين عام 2022 تُعّد تطوراً إيجابياً كبيراً في عالقات الجانبين"، 
مشيراً إلى "غياب االستثمارات السعودية في بيليز، ولم يتعدَّ حجم التبادل 
التجاري 4.4 مليون لاير )1.173 مليون دوالر( خالل السنوات الست 

الماضية".
وتشجيع  االستثمارية  الفرص  دراسة  على  اللقاء  خالل  الجانبان  واتفق 
أعمال  وفد  تشكيل  عن  فضالً  منها،  لالستفادة  السعوديين  المستثمرين 

سعودي لزيارة بيليز للوقوف عليها.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

The Minister of Finance, Economic Development and 
Investment in Belize, Christopher Coy, expressed his 
desire to establish Saudi investment projects in the 
energy and health sectors, during his visit and the 
accompanying delegation, to the headquarters of 
the Federation of Saudi Chambers in Riyadh, where 
he met the President of the Federation, Hassan Al-
Huwaizi, and a number of Saudi business owners.
Minister Cui noted the opportunities his country 
provides to Saudi investors, especially in the tourism 
sector, which attracts 400,000 tourists annually, 
agriculture, including the import of fertilizers and 
agricultural equipment from the Kingdom, as well 
as the establishment of Saudi banks and financial 
institutions in Belize, and the establishment of hotels 

and tourist resorts.
For his part, Al-Huwaizi stressed, "the approval of 
the establishment of diplomatic relations between the 
two countries in 2022 is a major positive development 
in the relations of the two sides," pointing to "the 
absence of Saudi investments in Belize, and the 
volume of trade exchange did not exceed 4.4 million 
riyals ($ 1.173 million) during the past six years."
During the meeting, the two sides agreed to study 
investment opportunities and encourage Saudi 
investors to take advantage of them, as well as to 
form a Saudi business delegation to visit Belize to 
find out about them.
Source (Al-Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Hassan Al-Huwaizi discusses Prospects for Cooperation with Minister of Finance, Economic Development & Investment 
in Belize



االمارات تسّجل أعلى معدل إشغال فندقي في العالم
معدالت  أعلى  اإلمارات،  دولة  سجلت 
على  الفندقية  األسواق  بين  اإلشغاالت 
مستوى العالم، بدعم من الطلب القوي الذي 
"غلفود  معرض  مع  بالتزامن  دبي  شهدته 
2023"، ومعرضي "آيدكس" و "نافدكس" 

2023 في أبوظبي.
آر"،  تي  "إس  مؤسسة  لتقرير  ووفقاً 
واالستشارات  األبحاث  في  المتخصصة 
الفندقية، فقد تصّدرت دولة اإلمارات العالم، 
المركز األول في معدالت اإلشغال  مسجلة 
خالل  المئة  في   91.8 بلغت  التي  الفندقي 

األسبوع الذي بدأ من 17 فبراير )شباط( 2023، وهو ما يعّد أعلى مستوى 

أسبوعي خالل السنوات األربع الماضية.
في  نشطة  حركة  شهدت  اإلمارات  وكانت 
حجوزات الطيران والقطاع الفندقي منذ بداية 
العام الجاري، بالتزامن مع ازدهار الموسم 
السياحي، واحتضان الفعاليات والمؤتمرات. 
الفندقي  القطاع  تسجيل  التقرير  أظهر  حيث 
مع  للغاية،  قوياً  طلباً  اإلمارات،  دولة  في 
"غلفود"  لألغذية  الخليج  معرض  انطالق 
في دبي، إضافة إلى معرض الدفاع الدولي 
البحري  الدفاع  ومعرض   )2023 )آيدكس 
)نافدكس 2023( اللذين انعقدا في أبو ظبي.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(
UAE records the Highest Hotel Occupancy Rate in the World

ارتفاع الناتج المحّلي اإلجمالي في السعودية 5.5 في المئة
أظهرت تقديرات الهيئة العامة لإلحصاء في 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفاع  السعودية، 
الربع  في   5.5% بنسبة  للمملكة  الحقيقي 

الرابع من 2022، على أساس سنوي.
ونما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المعدل 
موسمياً بنسبة %1.3 في الربع الرابع من 
العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
في  االرتفاع  إلى  النمو  الهيئة  وأرجعت 
النفطية بمعدل %6.2 على  األنشطة غير 
أساس سنوي، و%1.3 على أساس ربعي. 
فيما بلغ النمو في األنشطة النفطية 6.1% 

على أساس سنوي، وشهدت انخفاضاً قدره %0.3 على أساس ربعي. 

بنسبة  نمواً  الحكومية  األنشطة  وسجلت 
%2.9 على أساس سنوي، و%0.8 على 

أساس ربعي.
وحقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل 
العام 2022 معدل نمو قدره %8.7، وهي 
11 عاما. وجاء االرتفاع  أسرع وتيرة في 
 15.4% بمعدل  النفطية  األنشطة  نمو  من 
 ،5.4% بمعدل  النفطية  غير  واألنشطة 
األنشطة  حققته  الذي  النمو  إلى  باإلضافة 

الحكومية بمقدار 2.6 في المئة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

Saudi Arabia's GDP Increased by 5.5 percent
Estimates of the General Authority for Statistics 
in Saudi Arabia showed that the real GDP of the 
Kingdom increased by 5.5% in the fourth quarter of 
2022, on an annual basis.
Seasonally adjusted real GDP grew by 1.3% in the 
fourth quarter from last year, compared to a quarterly 
basis.
The authority attributed the growth to the increase in 
non-oil activities at a rate of 6.2% on an annual basis, 
and 1.3% on a quarterly basis. While the growth in 
oil activities reached 6.1% on an annual basis and 

witnessed a decrease of 0.3% on a quarterly basis. 
Government activities recorded a growth of 2.9% on 
an annual basis, and 0.8% on a quarterly basis.
During the year 2022, the real GDP achieved a 
growth rate of 8.7%, which is the fastest pace in 
11 years. The increase came from the growth of oil 
activities at a rate of 15.4% and non-oil activities at 
a rate of 5.4%, in addition to the growth achieved by 
government activities by 2.6%.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

The UAE has recorded the highest occupancy rates 
among the hotel markets globally, supported by strong 
demand in Dubai in conjunction with “Gulfood 2023” 
and “IDEX” and “NAVDEX” 2023 in Abu Dhabi.
According to a report by “S T R”, a hotel research and 
consulting firm, the UAE topped the world, recording 
first place in hotel occupancy rates of 91.8 percent 
during the week of February 17, 2023, which is the 
highest weekly level in the past four years.
The UAE has witnessed an active movement in flight 

bookings and the hotel sector since the beginning 
of this year, coinciding with the boom of the tourist 
season, and hosting events and conferences. The 
report showed that the hotel sector in the UAE 
recorded very strong demand, with the launch of the 
Gulf Food Exhibition "Gulfood" in Dubai, in addition 
to the International Defense Exhibition (IDEX 2023) 
and the Maritime Defense Exhibition (NAVDEX 
2023) held in Abu Dhabi.
Source (Al Khaleej Newspaper, UAE, Edited)



احتياطات قطر الدولية تقفز 11.7 في المئة
قفزت االحتياطات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية لدى مصرف قطر 
مليار لاير،   234.946 لتبلغ  الماضي،  فبراير  المركزي، في شهر 
بزيادة نسبتها11.7  في المئة، مقارنة مع 210.395 مليار لاير في 

الشهر نفسه من العام الماضي. 
ارتفاع  المركزي،  قطر  مصرف  عن  الصادرة  األرقام  وأظهرت 
االحتياطات الرسمية مع نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بما كانت 
عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 23.642 مليار 
لاير، لتبلغ 176.849 مليار لاير، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي 
17.065 مليار لاير،  بنحو  الخزينة األجنبية  السندات وأذونات  من 

إلى مستوى 139.862 مليار لاير في فبراير 2023.

الخاصة من حصة  السحب  ودائع حقوق  تراجع رصيد  المقابل،  في 
الماضي  يناير  شهر  نهاية  مع  الدولي  النقد  لدى صندوق  قطر  دولة 
مستوى  ليبلغ   ،2022 فبراير  مع  مقارنة  مليون لاير،   252 بقيمة 

5.248 مليار لاير.
كما انخفضت األرصدة لدى البنوك األجنبية بنحو 1.349 مليار لاير 
إلى مستوى 12.221 مليار لاير بنهاية فبراير 2023، مقارنة مع 

يناير من العام الماضي. 
 2023 فبراير  نهاية  مع  الذهب  مخزون  ارتفع  آخر،  وعلى صعيد 

بنحو 8.178 مليار لاير إلى 19.517 مليار لاير.
المصدر )صحيفة الراي القطرية، بتصّرف(

International reserves and foreign currency liquidity 
at the Qatar Central Bank jumped in February to 
234.946 billion riyals, an increase of 11.7 percent, 
compared to 210.395 billion riyals in the same month 
last year.
The figures issued by the Qatar Central Bank showed 
an increase in official reserves at the end of last 
February, compared to what they were at the end of 
the same month last year, by about 23.642 billion 
riyals, to reach 176.849 billion riyals. Driven by the 
increase in the central bank's balances of bonds and 
foreign treasury bills by about 17.065 billion riyals, to 
the level of 139.862 billion riyals in February 2023.

On the other hand, the balance of SDR deposits 
from the State of Qatar's share with the International 
Monetary Fund decreased by 252 million riyals at the 
end of January, compared to February 2022, to reach 
the level of 5.248 billion riyals.
Balances with foreign banks also decreased by about 
1.349 billion riyals to the level of 12.221 billion riyals 
by the end of February 2023, compared to January 
last year.
On the other hand, gold stocks increased by the end 
of February 2023 by about 8.178 billion riyals to 
19.517 billion riyals.
Source (Al-Rai Qatari Newspaper, Edited)

Qatar's International Reserves jumps by 11.7 percent


