
كشف الديوان الوطني لإلحصاء في الجزائر عن انخفاض بنسبة 3.9 في المئة في 
 15 البطالة  نسبة  بلغت  حين  في   ،2020 األول  الربع  في  المحّلي  الناتج  إجمالي 
في المائة خالل يوليو )تموز( الماضي، بعدما كانت بحدود 11.4 في المئة بنهاية 
2019. وباستثناء قطاع الطاقة، فقد انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في 
المائة خالل األشهر الثالثة األولى من السنة، مقابل زيادة قدرها 3.6 في المائة خالل 

الفترة نفسها من 2019.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، بأن الجزائر تعيش وضعًا اقتصاديًا 
انهيار  إلى  إضافة  السابقة،  للحكومات  هيكلية  أزمة  ناتجًا عن  صعبًا غير مسبوق 

أسعار البترول، وأزمة فيروس )كورونا(.
نسبته  انكماشًا  الجزائري  االقتصاد  فسيشهد  الدولي،  النقد  توقعات صندوق  وبحسب 
5.2 في المئة هذا العام مع عجز في الميزانية هو األعلى بالمنطقة. وأعّدت الحكومة 
الجزائرية خطة لالنتعاش االقتصادي، وقررت في بداية مايو )أيار( الماضي خفض 
ميزانية تسيير الدولة إلى النصف. وفي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 جرى إقرار 
الميزانية إلى نحو 38 مليار يورو، مقابل 44 مليار يورو كانت  انخفاض إيرادات 

متوقعة في الميزانية األصلية.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(
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The National Bureau of Statistics in Algeria revealed a decrease 
of 3.9 percent in GDP in the first quarter of 2020, while the 
unemployment rate reached 15 percent in July, after it was 
around 11.4 percent by the end of 2019. With the exception of 
the energy sector, the GDP decreased by 1.5 percent during the 
first three months of the year, compared to an increase of 3.6 
percent during the same period in 2019.
The Algerian Prime Minister, Abdelaziz Jarad, admitted that 
Algeria is experiencing an unprecedented difficult economic 
situation resulting from a structural crisis of previous 
governments, in addition to the collapse of oil prices and the 

Coronavirus crisis.
According to the International Monetary Fund, the Algerian 
economy will witness a contraction of 5.2 percent this year, with 
the budget deficit being the highest in the region. The Algerian 
government prepared a plan for economic recovery, and decided 
at the beginning of May to cut the state management budget 
in half. In the supplementary finance law for the year 2020, it 
was approved that budget revenues will be reduced to about 38 
billion euros, compared to 44 billion euros that were expected in 
the original budget.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Algeria's GDP Decreased by 3.9%

انخفاض إجمالي الناتج المحّلي الجزائري 3.9 في المئة



وافق مجلس السيادة ومجلس الوزراء في السودان، 
وجاء   .2020 الحالي  للعام  معدلة  موازنة  على 
تعديل الموازنة بعد أن فقد السودان 40 في المئة 
من إيراداته عقب تفشي جائحة كورونا في مارس/ 

آذار الماضي.
ولفت وزير اإلعالم السوداني فيصل محمد صالح، 
أّن  إلى  المجلسين،  بين  المشترك  االجتماع  عقب 
لتبني  الحاجة  هو  الموازنة  تعديل  وراء  "السبب 
كورونا  لجائحة  السلبي  التأثير  لتخفيف  سياسات 

على الوضع االقتصادي العام"، مشيرا إلى انخفاض اإليرادات العامة بنسبة 40 في 
المئة، وازدياد حجم اإلنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات".

وأوضح أّنه "مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض اإليرادات ازدادت نسبة العجز 

مراجعة  من  البد  كان  لذلك  الموازنة،  في  العام 
الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد 
صرف  ألسعار  التدريجي  والتعديل  الوقود  ودعم 
الدوالر والدوالر الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين 

حتى الوصول إلى السعر الحقيقي".
تلك، ستحقق  االقتصادية  "اإلصالحات  أّن  واعتبر 
تحسنًا في النمو االقتصادي ومن المتوقع أن يحقق 
عام  في  البرنامج  بنهاية  متدرجًا  نموًا  االقتصاد 
2021 بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو 
السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل 

إلى مستويات عالية".
المصدر )موقع العربي الجديد، بتصّرف(

السودان يقر موازنة معّدلة لمواجهة آثار "كورونا"

The Sovereignty Council and the Council of Ministers in 
Sudan approved an amended budget for the current year 2020. 
The budget amendment came after Sudan lost 40 percent of its 
revenues following the outbreak of the Corona pandemic last 
March.
The Sudanese Minister of Information, Faisal Muhammad Salih, 
after the joint meeting between the two councils, pointed out 
that "the reason behind the amendment of the budget is the need 
to adopt policies to mitigate the negative impact of the Corona 
pandemic on the general economic situation," noting that public 
revenues decreased by 40 percent, and the increase in the volume 
of public spending to cope with the pandemic conditions and the 
repercussions it created."
He added that "with the increase in the volume of expenditures 

and the decrease in revenues, the general deficit in the budget 
increased, so it was necessary to review the budget and take 
emergency measures, including rationalization and fuel 
subsidies, and the gradual adjustment of the exchange rates of 
the dollar and the customs dollar over a period of two years until 
the real price is reached."
Faisal Muhammad Salih considered that "these economic 
reforms will achieve an improvement in economic growth, and 
it is expected that the economy will achieve gradual growth by 
the end of the program in 2021 by eight points, so that it will 
emerge from the negative growth index to a medium and long 
term, which will contribute to controlling inflation, which has 
reached high levels."
Source (The New Arab Newspaper, Edited)

Sudan Approves a Revised Budget to Counter the Effects of "Corona"

كريستالينا  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  أشارت 
جورجيفا خالل مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي 
دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى 
أّن "رؤية صندوق النقد الدولي تتماشى مع رغبة 

الشعب اللبناني في اإلصالح والحكم الجيد".
لمضاعفة  مستعد  النقد  "صندوق  أّن  وأكدت 
الجهود لكنه يحتاج إلى وحدة الهدف في لبنان 
وعزم جميع المؤسسات على تنفيذ اإلصالحات 
التي تشتد الحاجة إليها"، مشيرة إلى أّنه "المطلوب 

من لبنان 4 إصالحات ضرورية، أولها استعادة المالءة المالية العامة وسالمة 
النظام المالي. ثانيها، وضع ضمانات مؤقتة لتالفي استمرار نزوح رأس المال 
من  العديد  في  الممتدة  الخسائر  لتقليل  مسبقة  وثالثا، خطوات  الخارج.  إلى 
الشركات المملوكة للدولة. ورابعا، ضرورة وجود شبكة أمان اجتماعي موسعة 

لحماية األشخاص األكثر ضعفًا".
اإلصالحات  بهذه  "اإللتزام  أّن  وأكدت جورجيفا 
سيطلق سراح مليارات الدوالرات لصالح الشعب 
التي  اللحظة  هي  هذه  أن  إلى  مشيرة  اللبناني 
السياسي  القرار  فيها صناع  يتصرف  أن  يجب 

في البالد بشكل حاسم".
من جانبه أّكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بعد  بالدعم  اللبناني  للشعب  مدين  "العالم  أّن 
انفجار هائل دمر عاصمته"، الفتا إلى أّنه "ال بد لنا التحرك على نحو سريع 
وفعال كي تذهب المساعدات مباشرة إلى حيث تشتد الحاجة إليها، فمستقبل 

لبنان على المحك".
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

صندوق النقد الدولي يشترط 4 إصالحات ضرورية لمساعدة لبنان

During the donors’ conference in support of Lebanon called by 
French President Emmanuel Macron, International Monetary 
Fund director Kristalina Georgieva indicated that “the IMF’s 
vision is in line with the Lebanese people's desire for reform and 
good governance.”
She emphasized that "the IMF is ready to redouble efforts, but 
it needs unity of purpose in Lebanon and the determination of 
all institutions to implement much-needed reforms," noting 
that "Lebanon is required to make 4 necessary reforms, the 
first of which is restoring public solvency and the integrity of 
the financial system, second: temporary guarantees to avoid the 
continuing exodus of capital, third: taking prior steps to reduce 
the extended losses in many state-owned companies, and  fourth: 

the need for an expanded social safety net to protect the most 
vulnerable people."
"Commitment to these reforms will release billions of dollars for 
the benefit of the Lebanese people," Georgieva stressed, noting 
that this is the moment in which the country's political decision-
makers must act decisively.
For his part, French President Emmanuel Macron affirmed that 
"the world owes the Lebanese people the support after a massive 
explosion that destroyed its capital," noting that "we must act 
quickly and effectively so that the aid goes directly to where it is 
most needed, as the future of Lebanon is at stake."
Source (Arabic CNBC Website, Edited)

The IMF Stipulates 4 Necessary Reforms to Help Lebanon



يتجاوز  أن  بورز"  أند  "ستاندرد  وكالة  توقعت 
عجز التمويل الحكومي في دول مجلس التعاون 
عام  في  أميركي  دوالر  مليار   180 الخليجي 
2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات 

."COVID-19"االقتصادية لـ
وبحسب وكالة التصنيف، فسوف يؤدي االرتفاع 
على  الطلب  زيادة  إلى  العجز  في  المفاجئ 

إصدارات الديون في جميع أنحاء المنطقة.
إجمالي  يرتفع  أن  بورز"  آند  "ستاندرد  وتتوقع 

الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة قياسية تبلغ حوالي 100 
مليار دوالر أميركي في عام 2020، كاشفة عن أّن 80 مليار دوالر إضافية 
في األصول الحكومية لتمويل عجز إجمالي للحكومة المركزية في دول مجلس 

التعاون الخليجي يبلغ حوالي 180 مليار دوالر.
كما تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تستمر 
الميزانيات العمومية لحكومة دول مجلس التعاون 
الخليجي في التدهور حتى عام 2023. مبّينة 
مجلس  لدول  المركزية  الحكومات  عجز  أّن 
التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 490 مليار 
دوالر أميركي بشكل تراكمي بين عامي 2020 
من   55% حوالي  أّن  عن  مفصحة  و2023، 
هذا العجز هو للسعودية، أكبر اقتصاد في دول 
مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت بنسبة %17 وأبوظبي بنسبة 11 في 

المئة.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

"ستاندرد أند بورز": عجز التمويل الحكومي لدول الخليج سيتجاوز 180 مليار دوالر

Standard & Poor's agency expects the government funding 
deficit in the Gulf Cooperation Council countries to exceed 
$180 billion in 2020 due to lower oil prices and the economic 
repercussions of COVID-19.
According to the rating agency, the sudden rise in the deficit 
will increase the demand for debt issuances across the region.
Standard & Poor's expects that the total government debt of 
the Gulf Cooperation Council countries will increase by a 
record rate of about $100 billion in 2020, revealing that an 
additional $80 billion in government assets will finance the 
total deficit of the central government in the Gulf Cooperation 

Council countries of about $180 billion.
Standard & Poor's agency also expects that the balance sheets 
of the government of the Gulf Cooperation Council countries 
will continue to deteriorate until 2023. Indicating that the 
deficit of the central governments of the Gulf Cooperation 
Council countries will reach about $490 billion, cumulatively 
between 2020 and 2023, revealing that about 55% of this 
deficit is for Saudi Arabia, the largest economy in the GCC, 
followed by Kuwait at 17% and Abu Dhabi at 11%.
Source (Economic Bulletin Website, Edited)

Standard & Poor's: The Government Funding Deficit for the GCC States Will Exceed $180 Billion

الكويت خالل  لدولة  ارتفعت األصول االحتياطية 
حزيران )يونيو( الماضي بنسبة 1.8 في المئة، عند 
التوالي.  الثالث على  للشهر  قياسي جديد  مستوى 
جائحة  تداعيات  من  الرغم  على  االرتفاع،  ويأتي 
أسعار  وانهيار  الكويتي،  االقتصاد  على  "كورونا" 

النفط المصدر الرئيس لإليرادات العامة للكويت.
وعلى أساس سنوي، زادت االحتياطات بنسبة 21 
% في حزيران )يونيو( الماضي، من 37.7 مليار 

دوالر في الشهر المماثل من 2019.
والعمالت،  الودائع  رصيد  دوالر  مليار   43 نحو  الكويت  احتياطيات  وتضمنت 
إضافة لنحو 1.83 مليار دوالر حقوق السحب الخاصة للكويت لدى "صندوق 

النقد الدولي"، وأيضا نحو 702.4 مليون دوالر رصيد لدى "النقد الدولي".

القطاع  في  الودائع  إجمالي  بلغ  الموازاة،  في 
نهاية  في  دينار  مليار   45.021 نحو  المصرفي 
شهر حزيران )يونيو( الماضي، أي بزيادة 299.6 
مليون دينار على أساس شهري، مقارنة بشهر أّيار 
)مايو(، فيما بلغ نمو الودائع 3.19 في المئة منذ 
بداية العام الحالي، و2.26 في المئة مقارنة بشهر 
ودائع  إجمالي  زاد  وقد  الماضي.  العام  من  يونيو 
القطاع الخاص بنحو 646.2 مليون دينار مقارنة 
بمايو، إلى 37.748 مليار، أي بنمو 1.74 في 
المئة، فيما بلغت الزيادة 4.16 في المئة منذ بداية 2020، و1.7 في المئة على 

أساس سنوي )مقارنة بيونيو 2019(.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

ارتفاع األصول االحتياطية للكويت 1.8 في المئة

Reserve assets of the State of Kuwait increased by 1.8 percent 
in June, at a new record for the third month in a row. The rise 
comes despite the repercussions of the "Corona" pandemic on 
the Kuwaiti economy, and the collapse of oil prices, the main 
source of Kuwait's public revenue.
On an annual basis, reserves increased by 21% in June, from 
$37.7 billion in the same month in 2019.
Kuwait's reserves included about $43 billion in deposits and 
currencies, in addition to about $1.83 billion in special drawing 
rights for Kuwait with the International Monetary Fund, and 
about $702.4 million balance at the International Monetary 
Fund.

In parallel, total deposits in the banking sector amounted to 
about 45.021 billion dinars at the end of last June, an increase 
of 299.6 million dinars on a monthly basis, compared to May, 
while the growth of deposits reached 3.19 percent since the 
beginning of this year, and 2.26 percent compared to June 
of last year. Total private sector deposits increased by 646.2 
million dinars compared to May, to 37.748 billion, a growth 
of 1.74 percent, while the increase was 4.16 percent since 
the beginning of 2020, and 1.7 percent on an annual basis 
(compared to June 2019).
Source (Al-Rai Newspaper-Kuwait, Edited)

Reserve Assets of Kuwait Rose by 1.8 percent


