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فائضاً  السعودية  الميزانية  تحقق  أن  المالية  "بلتون"  شركة  توقعت 
بمقدار 284 مليار لاير هذا العام، أي ما يعادل 7.6 في من إجمالي 
الناتج المحلي في عام 2022. كذلك توقعت زيادة اإليرادات الحكومية 
السعودية بواقع 364 مليار لاير خالل هذا العام المالي نظراً الرتفاع 
اإليرادات النفطية. كما توقعت زيادة اإليرادات النفطية بنحو 54 في 
المئة إلى 866 مليار لاير، عند المتوسط المتوقع لسعر برنت والبالغ 
107.3 دوالر للبرميل، ومستوى اإلنتاج عند 10.8 مليون برميل 

يوميا.
المصاريف  ترشيد  "بلتون"  فتوقعت  المصاريف،  مستوى  على  أما 

الحكومية، مع ارتفاع طفيف بنحو 0.6 في المئة إلى 1045 مليار 
لاير.

وبحسب بلتون المالية القابضة، فإن تحقيق الميزانية السعودية فائضا 
بواقع 78 مليار لاير في الربع الثاني من العام الحالي يرجع بشكل 
المئة. في حين  النفطية بنسبة 90 في  أساسي إلى ارتفاع اإليرادات 
كان ارتفاع اإليرادات غير النفطية طفيفا في الربع الثاني من العام، 
ويرجع ذلك إلى أن الربع المقارن من العام الماضي شهد زيادة بنسبة 

200 في المئة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

فائض الميزانية السعودية في 2022 سيتجاوز 284 مليار ريال

“Beltone” Financial expected the Saudi budget to achieve 
a surplus of 284 billion riyals this year, equivalent to 7.6 
percent of GDP in 2022. It also expected an increase in 
Saudi government revenues by 364 billion riyals during 
this fiscal year due to the rise in oil revenues. It also 
expected an increase in oil revenues by 54 percent to 866 
billion riyals, at the expected average price of Brent of 
107.3 dollars per barrel, and the production level at 10.8 
million barrels per day.
As for expenditures, “Beltone: expected government 

expenditures to be rationalized, with a slight increase of 
0.6 percent to reach 1045 billion riyals.
According to Beltone Financial Holding, the Saudi budget 
achieved a surplus of 78 billion riyals in the second 
quarter of this year, mainly due to the 90% increase in 
oil revenues. While the increase in non-oil revenues was 
slight in the second quarter of the year, due to the fact that 
the comparative quarter of last year witnessed an increase 
of 200 percent.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

Saudi Budget Surplus in 2022 will Exceed 284 Billion Riyals



األصول  ارتفاع  الكويتي  المركزي  البنك  عن  صادر  تقرير  أظهر 
االحتياطية األجنبية في يونيو )حزيران( الماضي بنسبة 4.8 في المئة 
على أساس سنوي، حيث بلغت قرابة 14.4 مليار دينار )حوالي 47 

مليار دوالر( في يونيو مقابل 44.9 مليار دوالر قبل عام.
وعلى أساس شهري، انخفضت االحتياطات 4.3 في المئة في يونيو 

من 15.045 مليار دينار )49.16 مليار دوالر( في مايو السابق.
الودائع  رصيد  دوالر  مليار   41.6 نحو  االحتياطات  وتضمنت 
السحب  حقوق  دوالر  مليار   4.3 حوالي  إلى  إضافة  والعمالت، 
 765.9 تضمنت  كما  الدولي.  النقد  صندوق  لدى  للكويت  الخاصة 

مليون دوالر رصيدا لدى صندوق النقد الدولي وذهبا مقدرا بحوالي 
79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 104 ماليين دوالر.
العامة  الهيئة  لدى  الخارجية  األجنبي األصول  االحتياطي  يشمل  وال 
مليار   708.4 حوالي  تتجاوز  التي  السيادي(  )الصندوق  لالستثمار 
وتتوقع  السيادية.  الثروة  صناديق  معهد  بيانات  أحدث  وفق  دوالر، 
الكويت أن ينخفض العجز المالي في السنة المالية 2022 – 2023 
والتي بدأت مطلع أبريل الماضي بواقع 74.2 في المئة على أساس 

سنوي ليصل إلى10.3  مليار دوالر.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

ارتفاع احتياطات الكويت األجنبية 4.8 في المئة

A report issued by the Central Bank of Kuwait showed 
that foreign reserve assets increased last June by 4.8 
percent on an annual basis, reaching nearly 14.4 billion 
dinars (about 47 billion dollars) in June, compared to 
44.9 billion dollars a year ago.
On a monthly basis, reserves fell 4.3 percent in June from 
15.045 billion dinars ($49.16 billion) in the previous 
May.
The reserves included about $41.6 billion in deposits and 
currencies, in addition to about $4.3 billion in Kuwait's 
special drawing rights with the International Monetary 
Fund. It also included a balance of $765.9 million with 

the International Monetary Fund and gold estimated 
at about 79 tons, calculated at the book value since its 
purchase, at about $104 million.
The foreign reserve does not include the foreign assets 
of the General Investment Authority (the sovereign 
fund), which exceed about $708.4 billion, according to 
the latest data of the Sovereign Wealth Funds Institute. 
Kuwait expects the fiscal deficit to decrease in the 2022-
2023 fiscal year, which began in early April, by 74.2 
percent on an annual basis, to reach $10.3 billion.
Source (Al-Arab Newspaper of London, Edited)

Kuwait's Foreign Reserves Increase by 4.8 percent



أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع حرص مصر 
السودان  مع  المشترك  االقتصادي  التعاون  أطر  وتطوير  تنمية  على 
في مختلف المجاالت وعلى كافة االصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز 
القيادة السياسية وكذلك الفرص  الجهود المشتركة لالستفادة من دعم 
والمقومات الكبيرة في البلدين وترجمتها إلى مشاريع تعاون ملموسة 
االقتصادين  مصلحة  في  وتصب  الشقيقين  الشعبين  لطموحات  ترقى 

المصري والسودانى.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقتها خالل ترأسها ووزيرة التجارة والتموين 
المصرية  التجارية  اللجنة  اجتماعات  سعد،  صالح  آمال  السودانية 
تعزيز  آليات  وناقشت  القاهرة،  في  عقدت  التي  المشتركة  السودانية 

التعاون االقتصادي في شتى القطاعات والمجاالت. 
العربية  الدول  أهم  أحد  يعّد  "السودان  أّن  إلى  جامع  الوزيرة  ولفتت 
واألفريقية التي ترتبط مع مصر بعالقات متميزة على كافة األصعدة 
تعزيز  "أهمية  إلى  مشيرةً  واالستثمارية"،  والتجارية  االقتصادية 
الجهود المشتركة لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض انسياب حركة 
التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت خالل عام 2021 نحو مليار 
 2020 عام  دوالر  مليون   725 بنحو  مقارنة  دوالر  مليون  و165 

بنسبة زيادة بلغت %60 وبفارق 440 مليون دوالر".
المصدر )موقع اليوم السابع المصري، بتصّرف(

تطوير وتنمية أطر التعاون االقتصادي المشترك بين مصر والسودان

Egyptian Minister of Trade and Industry, Nevin Gamea, 
affirmed Egypt's keenness to develop and evolve 
frameworks of joint economic cooperation with Sudan 
in various fields and at all levels. She pointed out the 
importance of strengthening joint efforts to benefit from 
the support of the political leadership, as well as the great 
opportunities and potentials in the two countries, and 
translating them into concrete cooperation projects that 
live up to the aspirations of the two brotherly peoples 
and are in the interest of the Egyptian and Sudanese 
economies.
This came in the context of a speech she delivered 
during her presidency along with the Sudanese Minister 
of Trade and Supply Amal Saleh Saad, the meetings of 
the Egyptian-Sudanese Joint Commercial Committee, 

which were held in Cairo, discussed mechanisms for 
enhancing economic cooperation in various sectors and 
fields.
Minister Gamea pointed out that "Sudan is one of the 
most important Arab and African countries that have 
distinguished relations with Egypt on all economic, 
commercial and investment levels." She pointed 
out "the importance of strengthening joint efforts to 
overcome all obstacles that may hinder the flow of 
intra-trade movement between the two countries, which 
amounted during 2021 to about one billion and 165 
million dollars, compared to about 725 million dollars 
in 2020, an increase of 60% and a difference of 440 
million dollars."
Source (youm7.com website, Edited)

Development and Evolution of Frameworks for Joint Economic Cooperation Between Egypt and Sudan


