
وافق مجلس الوزراء السعودي، خالل جلسة له برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك 
تشجيع  إلى  تهدف  والتي  الرقمي،  االقتصاد  سياسة  على  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
االستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على 

نقل الخبرة والتعاون في مجال االبتكار والتحول التقني والرقمي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير االتصاالت وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية 
للتحول الرقمي المهندس عبدهللا بن عامر السواحة، أّن "موافقة مجلس الوزراء على 
المملكة  توجهات  توضح  طريق،  خارطة  بمثابة  الرقمي  االقتصاد  سياسة  إطالق 
للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة باالقتصاد 
خالل  المملكة  لجهود  امتدادا  تعّد  الرقمي  االقتصاد  "سياسة  أّن  وأوضح  الرقمي". 

رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة 
قاعدة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد الرقمي، من خالل تمكين وتحديد إطار 
أنها ترتكز على سبع  إلى  عمل القتصاد موثوق يتمركز حول اإلنسان، باإلضافة 

مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة".
وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" األولى على 
مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة 
الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 

ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من %40 وحتى %65 من الناتج المحلي.
المصدر )وكالة األنباء السعودية، بتصّرف(
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السعودّية تقر سياسة "االقتصاد الرقمي" لتشجيع االستثمارات الدولية

The Saudi Council of Ministers, during a session chaired by the King 
of Saudi Arabia and Custodian of the Two Holy Mosques, Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, approved the policy of the digital economy, which 
aims to encourage investment and accelerate local technical leadership, 
and to attract international partnerships based on transfer of expertise 
and cooperation in the field of innovation and technical and digital 
transformation.
In this context, the Minister of Communications and Information 
Technology, Chairman of the National Committee for Digital 
Transformation, Eng. Abdullah bin Amer Al-Sawaha, said, “The 
cabinet’s approval to launch the digital economy policy is a road map 
that clarifies the Kingdom’s approach to government agencies, the 
sector, the private and the international community in files related to 

the digital economy.” He explained, "The digital economy policy 
is an extension of the Kingdom's efforts during its presidency of the 
G20 2020 in overcoming obstacles and addressing the challenges 
facing expanding the base of private sector participation in the digital 
economy, by enabling and defining a framework for a reliable, human-
centered economy, in addition to being based on seven basic principles 
for developing an attractive investment digital environment.”
The Kingdom aims to raise the size of its economy to become among 
the first "15" ranks in the world, by creating an attractive investment 
environment and diversifying its economy, to raise the percentage of 
non-oil exports from 16% to 50% of the non-oil GDP and raise the share 
of the private sector from 40% to 65% of the GDP.
Source (Saudi Press Agency, Edited)

Saudi Arabia Adopts a "Digital Economy" policy to Encourage International Investments



المتحدة  األمم  لجنة  عن  صادر  تقرير  أظهر 
"اإلسكوا"،  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية 
تواجههما  سوف  اقتصاديان  سيناريوهان  عن 
أحدهما   :2021 عام  خالل  العربية  المنطقة 
متفائل، واآلخر يميل إلى التشاؤم. يتوقع السيناريو 
ثالثة  إلى  يصل  نمو  معدل  تحقيق  المتفائل، 
ونصف في المئة بالعام الجديد. أما في السيناريو 
النمو  تتجاوز معدالت  أن ال  فيتوّقع  تفاؤال  األقل 
في 2021 حدود 2.8 في المئة. ووفقا لـ "اإلسكوا" 

فإّن المساران سيتحددان بناًء على قدرة البلدان على مواجهة وباء كورونا، الذي 
بسببه خسرت المنطقة العربية في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دوالر.

كبرى،  اجتماعّية  تحدّيات  اإلسكوا،  وفق  العربّية،  المنطقة  في  األزمة  وتشمل 
مثل الفقر الذي قد تصل نسبته العام المقبل إلى 32 في المئة، ليشمل 116 

الذي  البطالة،  تحدي  هناك  وكذلك  فرد.  مليون 
من المتوقع بحسب تقرير "اإلسكوا" ارتفاع نسبتها 
في المنطقة العربية إلى 12.5 في المئة. يضاف 
إلى كل ذلك استمرار عدم المساواة بين الجنسين 
المنطقة  أن  التقرير  يوضح  إذ  أوجهه،  بمختلف 
ال تزال تسّجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في 

المئة، وهي األعلى في العالم.
إلى  المقابل،  في  يشير  المتفائل  السيناريو  لكن 
أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط 
ستحقق أعلى معدالت نمو في المنطقة بنسبة 5 في المئة. بينما ستبلغ معدالت 
وفق  فقط،  المئة  في   4.1 المتوسط  الدخل  ذات  الدول  في  المنطقة  في  النمو 

السيناريو األقل تفاؤال.
المصدر )جريدة الدستور األردنية، بتصّرف(

"اإلسكوا" تتوّقع سيناريوهان اقتصاديان للمنطقة العربية في 2021 

A report issued by the United Nations Economic and Social 
Commission for Western Asia (ESCWA) revealed two 
economic scenarios that the Arab region will face during 
2021: one is optimistic, and the other tends to be pessimistic. 
The optimistic scenario expects a growth rate of three and a 
half percent in the new year. In the less optimistic scenario, 
growth rates in 2021 are expected to not exceed 2.8 percent. 
According to "ESCWA", the two tracks will be determined 
based on the countries' ability to confront the Corona epidemic, 
due to which the Arab region lost nearly $ 140 billion in 2020.
According to ESCWA, the crisis in the Arab region includes 
major social challenges, such as poverty, which next year 
may reach 32 percent, to include 116 million people. There 

is also the challenge of unemployment, which, according to 
the ESCWA report, is expected to increase its rate in the Arab 
region to 12.5 percent. Added to all this is the persistence of 
gender inequality in all its aspects, as the report shows that the 
region continues to register a gender gap of 40 percent, which 
is the highest in the world.
But the optimistic scenario indicates, on the other hand, that 
the group of middle-income Arab countries will achieve 
the highest growth rates in the region at 5 percent. While 
the growth rates in the region in middle-income countries 
will reach only 4.1 percent, according to the less optimistic 
scenario.
Source (Ad-Dustour Jordanian newspaper, Edited)

ESCWA Expects Two Economic Scenarios for the Arab Region in 2021

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي 
قطر  في  الوافدين  تحويالت  انخفاض  القطري، 
للخارج إلى 26.7 مليار ريال )7.34 مليارات 
دوالر(، خالل التسعة أشهر األولى 2020، أي 
بانخفاض 17.7 في المئة على أساس سنوي، 

وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ووفقا للتقرير فقد تراجعت تحويالت الوافدين من 
دوالر(  مليارات   8.92( ريال  مليار   32.44
في   .2019 من  المماثلة  أشهر  التسعة  خالل 

حين سّجل ميزان التحويالت الجارية )يرصد كل التحويالت التي تمت إلى 
داخل أو خارج البالد(، عجزا بـ 11.3 مليار ريال )3.1 مليارات دوالر( خالل 
الربع الثالث 2020، قياسا على 15.06 مليار ريال )4.14 مليارات دوالر( 

خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستقبلت قطر 1.34 مليار ريال )368 مليون 
مقابل  الخارج،  من  قادمة  تحويالت  دوالر( 
تحويالت خارجة بقيمة إجمالية 12.67 مليار 
الثالث  الربع  دوالر( خالل  مليار   3.48( ريال 
ميزان  تحول  البيانات  وأظهرت   .2020 من 
 906 بقيمة  العجز  إلى  القطري  المدفوعات 
الربع  مليون دوالر( خالل   249( ماليين ريال 
الفترة  مع  بالمقارنة  دوالر(  مليار   1.52( ريال  مليار   5.54 مقابل  الثالث، 

المماثلة من العام الماضي.
المصدر )وكالة األناضول، بتصّرف(

انخفاض تحويالت الوافدين في قطر 17.7 في المئة

Official data issued by the Qatar Central Bank showed that 
remittances of expatriates in Qatar abroad decreased to 26.7 
billion riyals (7.34 billion dollars), during the first nine months 
of 2020, a decrease of 17.7 percent on an annual basis, due to the 
repercussions of the Corona virus.
According to the report, remittances from expatriates decreased 
from 32.44 billion riyals (8.92 billion dollars) during the same 
nine months of 2019. While the balance of current transfers (all 
transfers that took place inside or outside the country) recorded a 
deficit of 11.3 billion riyals (3.1 billion dollars) during the third 

quarter of 2020, compared to 15.06 billion riyals (4.14 billion 
dollars) during the same period last year.
Qatar received 1.34 billion riyals ($ 368 million) in remittances 
coming from abroad, compared to outward transfers with a total 
value of 12.67 billion riyals ($ 3.48 billion) during the third 
quarter of 2020. The data showed that the Qatari balance of 
payments shifted to a deficit of 906 million riyals (249 million 
dollars) during the third quarter, compared to 5.54 billion riyals 
(1.52 billion dollars), compared to the same period last year.
Source (Anadolu Agency, Edited)

Decrease in Remittances from Expatriates in Qatar by 17.7 percent



الميزانية  على  الصومالي  البرلمان  صادق 
تقدر  التي  الصومالية  الحكومة  من  المقترحة 
بقيمة 671.8 مليون دوالر، لعام 2021، وذلك 
خالل جلسة ألعضاء مجلس الشعب الصومالي 
في مقديشو، حيث حضر في جلسة التصويت 
145 نائبًا من أصل 275 عضوًا في البرلمان، 
وقد صوت النواب الحاضرون للميزانية بأغلبية 

ساحقة.
وكانت أقرت الحكومة الصومالية مشروع ميزانية 

عام 2021 المقبل، في جلسة عقدها مجلس الوزراء الصومالي في الـ 30 
من أكتوبر/ تشرين األول الماضي، في مقديشو، بحضور أعضاء التشكيلة 
الحكومية الجديدة. مع اإلشارة إلى أّن هذه الميزانية التي تفوق نصف مليار 
عام  ميزانية  كانت  حيث  األخيرة،  العشر  السنوات  في  األضخم  هي  دوالر 

2019 تقدر بنحو 400 مليون دوالر، ما يشير 
إلى أن حجم ميزانية الصومال يتضاعف عامًا 

بعد اآلخر.
دوالر  مليون   322 الميزانية  وخصصت 
وتسديد  للحكومة،  التابعة  اإلدارية  للمؤسسات 
إلى  الرسمية،  القطاعات  موظفي  مستحقات 
جانب تخصيصها 163 مليون دوالر للمؤسسة 
العسكرية )الشرطة والجيش والمخابرات(. كذلك 
لتوفير  الحكومة 109 ماليين دوالر  خصصت 
ما خصصته  الميزانية  هذه  وتفوق  الصومالي،  للمجتمع  األساسية  الخدمات 
دوالر،  مليون   64 بـ  تقدر  كانت  والتي   ،2020 عام  القطاع  لهذا  الحكومة 

ويضم هذا القطاع التعليم والصحة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

الصومال تقر أضخم موازنة في تاريخها

The Somali parliament approved the proposed budget of the 
Somali government, which is estimated at $ 671.8 million, 
for the year 2021. That was during a session of members 
of the Somali People's Assembly in Mogadishu, where 
145 deputies out of 275 members of parliament attended 
the voting session, and the representatives attending the 
budget voted by an overwhelming majority.
The Somali government approved the draft budget for 
next 2021, at a session held by the Somali Cabinet on 
October 30, in Mogadishu, in the presence of members of 
the new government formation. Noting that this budget of 
more than half a billion dollars is the largest in the last 
ten years, as the budget for 2019 was estimated at 400 

million dollars, indicating that the size of Somalia's budget 
is doubling year after year.
The budget allocated $ 322 million to the administrative 
institutions of the government, and the payment of official 
sector employees' dues, in addition to allocating $ 163 
million to the military (police, army and intelligence). 
The government has also allocated 109 million dollars to 
provide basic services to the Somali community, and this 
budget exceeds what the government allocated for this 
sector in 2020, which was estimated at 64 million dollars, 
and this sector includes education and health.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Somalia Approves the Largest Budget in its History

بلغ إجمالي الدين العام في لبنان مع نهاية شهر 
تشرين األول المنصرم 95 مليار دوالر، ما يشّكل 
دوالر  مليار   91.6 من   3.7% بنسبة  ارتفاًعا 
في نهاية عام 2019، وزيادة بنسبة %9.1 من 
87.1 مليار دوالر في نهاية تشرين األول 2019. 
في  دوالر  مليار  بـ3.4  العام  الدين  إجمالي  ونما 
مقارنة   ،2020 العام  من  األولى  الـ10  األشهر 
بارتفاع قدره 2 مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من 
العام 2019. وقد بلغ الدين المقّوم بالليرة اللبنانية 

59.4 مليار دوالر في نهاية تشرين األول 2020، وارتفع بنسبة %2.6 من نهاية 
العام 2019 وبنسبة %9 من نهاية تشرين األول 2019. في حين وصل الدين 
المقّوم بالعملة األجنبية الى 35.6 مليار دوالر ونما بنسبة %5.5 من نهاية العام 

األول  تشرين  نهاية  من   9.5% وبنسبة   2019
.2019

وفي 7 آذار 2020، قّررت الحكومة اللبنانية تعليق 
البالغة  اليوروبوند  سندات  المدفوعات على  جميع 
قيمتها 1.2 مليار دوالر والتي كانت تستحق في 
9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 
المدفوعات  سداد  عن  سيتوّقف  لبنان  أن   2020
كما  المستحّقة.  اليوروبوند  سندات  جميع  على 
بالعملة  المقّوم  الدين  مليار دوالر من رصيد   4.1 أن  الى  المالية  أشارت وزارة 

األجنبية أصبح متأّخًرا في نهاية تشرين األول 2020. 
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

الدين العام في لبنان يصل عتبة 95 مليار دوالر

The total public debt in Lebanon at the end of last October 
reached $ 95 billion, which is a 3.7% increase from $ 91.6 
billion at the end of 2019, and an increase of 9.1% from $ 
87.1 billion at the end of October 2019.
Total public debt grew by $ 3.4 billion in the first 10 months 
of 2020, compared to an increase of $ 2 billion during 
the same period in 2019. Debt denominated in Lebanese 
pounds reached $ 59.4 billion at the end of October 2020, 
and increased by 2.6% from the end of 2019 and by 9% 
from the end of October 2019. While the debt denominated 
in foreign currency reached 35.6 billion dollars, and it 

grew by 5.5% from the end of 2019 and by 9.5% from the 
end of October 2019.
On March 7, 2020, the Lebanese government decided to 
suspend all payments on the $ 1.2 billion Eurobonds that 
matured on March 9, 2020. Also, on March 23, 2020, the 
government announced that Lebanon would stop paying 
payments on all outstanding Eurobonds. The Ministry of 
Finance also indicated that $ 4.1 billion of foreign currency 
denominated debt became delayed at the end of October 
2020.
Source (Economic Newsletter Site, Edited)

Public Debt in Lebanon reaches the Threshold of 95 billion dollars


