
التعاون  مجلس  دول  غرف  اتحاد  رئيس  التقى 
الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
الدكتور  لالتحاد  العام  األمين  يرافقه  ناس  هللا  عبد 
سعود المشاري، بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بالرياض، معالي الدكتور نايف 
بن فالح الحجرف األمين العام لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وهّنأ الحجرف في بداية اللقاء ناس على توليه رئاسة 
الدورة الواحدة والعشرون الحالية لالتحاد، مؤكدًا على 

دور األمانة العامة لالتحاد في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأهمية التركيز 
على برنامج عمل االتحاد الهام والذي يصب في محور العمل االقتصادي الخليجي 

المشترك، ويسعى لتوثيق عرى التعاون االقتصادي الخليجي.

األمانة  تبذلها  التي  بالجهود  ناس  أشاد  جانبه  من 
والقادة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة 
في دول المجلس في إطار العمل الخليجي المشترك، 
الجانب  هذا  في  التعاون  مجاالت  إليه  وصلت  وما 
االقتصادية  الوحدة  على  يركز  متقدم  مستوى  من 

الخليجية.
التعاون  بها مجلس  قام  التي  الجهود  ناس  ثمن  كما 
الخليجي في إطار التعامل مع ظاهرة فيروس كورونا 
االحترازية  اإلجراءات  خالل  من  وذلك  المستجد، 
البرية والجوية، وذلك حفاظًا  المنافذ  الصحية عبر  الوقائية  المتوازية مع اإلجراءات 

على سالمة المواطنين والمقيمين والمتنقلين بين دول المجلس.
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(
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سمير ناس يلتقي أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي

The President of the Federation of Gulf Cooperation Council 
Countries and Head of the Bahrain Chamber of Commerce and 
Industry, Sameer Abdullah Nass, accompanied by the Secretary 
General of FGCCC, Dr. Saud Al-Mishari, met at the headquarters 
of the General Secretariat of the GCC States in Riyadh, HE 
Dr. Nayef bin Falah Al-Hajraf, Secretary-General of the Gulf 
Cooperation Council States.
Al-Hajraf congratulated Mr. Nass at the beginning of the meeting 
on his assumption of the presidency of the current twenty-first 
session of the Federation, stressing the role of the General 
Secretariat of the Federation in promoting the march of the Joint 
Gulf action, and the importance of focusing on the important 
work program of the Federation, which pours into the axis of 
joint Gulf economic work, and seeks to strengthen the bonds of 

Gulf economic cooperation.
For his part, Nass praised the efforts made by the General 
Secretariat of the GCC States and leaders in the GCC countries 
within the framework of the joint Gulf action, and the levels of 
cooperation in this aspect reached by an advanced level focusing 
on the Gulf economic unity.
Mr. Nass also appreciated the efforts made by the Gulf Cooperation 
Council in the context of dealing with the phenomenon of the 
emerging corona virus, through precautionary measures in 
parallel with the preventive health measures through land and 
air ports, in order to preserve the safety of citizens, residents and 
people moving between the countries of the Council.
Source (BCCI Website, Edited)

Sameer Nass Meets the SG of the GCC States

االئتماني،  للتصنيف  موديز  وكالة  خفضت 
تغيير  مع   ،  BA2   إلى عمان  سلطنة  تصنيف 

النظرة المستقبلية إلى مستقرة.  
تصنيف  خفضت  إنها  عن  الوكالة  وأعلنت 
السلطنة إلى   BA2   من   BA1  ، مبّينة أن الدافع 
هو  عمان  سلطنة  تصنيف  لخفض  الرئيسي 
ارتفاع  في  يظهر  والذي  المالية،  القوة  تراجع 
على  القدرة  مقاييس  وضعف  الحكومي،  الدين 

تحمل عبء الدين أكثر مما تتوقع موديز.    
وتوقعت "موديز" أن تعلن حكومة سلطنة عمان وأن تشرع في تنفيذ برنامج 

ضبط متوسط األمد في األشهر القليلة المقبلة.

وكشفت عن أّن النظرة المستقبلية المستقرة تعود 
للسلطنة  االئتماني  التصنيف  معايير  أن  إلى 
تتمتع بالمتانة في مواجهة صدمات مالية سلبية 
متوسطة ومن أسعار النفط عند مستوى تصنيف 
  BA2  . وأظهر تقرير "موديز" أن التوقعات على 
بمقاييس  مقرون  القادمة،  القليلة  السنوات  مدى 
الدين  عبء  تحمل  على  عمان  سلطنة  قدرة 

الحكومي.  
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

  BA2   موديز" تمنح سلطنة عمان تصنيفا"

Moody's Rating Agency downgraded the rating of the Sultanate 
of Oman to BA2, with changing the country’s outlook to stable.
The agency announced that it had lowered the Sultanate’s rating 
to BA2 from BA1, indicating that the main driver for lowering 
the Sultanate’s rating was the decline in financial strength, which 
appears in higher government debt, and weaker measures to bear 
the debt burden more than Moody's expectations.
Moody's anticipated the government of Oman to announce and 

start implementing a medium-term control program in the next 
few months.
The agency also revealed that the stable outlook is due to the fact 
that the Sultanate's credit rating standards are robust in the face of 
medium negative financial shocks and from oil prices at the BA2 
rating level. The Moody's report showed that expectations over 
the next few years are coupled with measures of the Sultanate of 
Oman's ability to bear the government debt burden.
Source (CNBC Arabic Website, Edited)

Moody's Grants the Sultanate of Oman a BA2 Rating

25 مليون شخصا سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا
توقعــت األمــم املتحــدة أن يفقــد نحــو 25 مليــون شــخص وظائفهــم بســبب كورونــا. 

كاشــفة عــن أن مــا يصــل إىل نحــو 50 مليــون وظيفــة قــد تغلق جــراء تفيش هــذا الوباء 

ــاره عامليا. وانتش

ويف هذا السياق اشارت غلوريا غيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العاملي للسفر والسياحة، 

اىل أن تفــيش كورونــا ميثــل تهديــداً خطــراً لصناعــة الســفر والســياحة، وذلــك بعــد إلغــاء 

اآلالف مــن الرحــات الجويــة الدوليــة، وتعليــق بعــض رشكات الســياحة لعمليــات التأمــن 

عىل الســفر للعمــاء الجدد.

وشــنت كثــر مــن الــدول يف جميــع أنحــاء العــامل حربـًـا عــىل جبهتــن عــر محاربة انتشــار 

الفــروس مــن خال تشــديد القيود عىل تحركات األشــخاص ومحاولة اســتقرار االقتصادات 

التي ترضرت بشــدة مــن تلك الجهود.

ويســعى البيت األبيض إىل الحصول عىل أكرث من تريليون دوالر للتخفيف من التداعيات 

املالية الناجمة عن التغرات املفاجئة والجسيمة يف الحياة اليومية التي يسببها كورونا.

ــا بتقديــم 600 مليــار دوالر ملســاعدة الــركات واألفــراد. يف حــن  كــا تعهــدت أملاني

خصصــت بريطانيــا أكــرث مــن 420 مليار دوالر ملواجهة تفيش الفــروس. كا وعد االتحاد 

األورويب مبئــات املليــارات لدعم الدول األعضاء. وتعهد القادة يف فرنســا وإســبانيا وإيطاليا 

وعرات الدول األخرى بإنفاق كل ما هو مطلوب لتجاوز هذه األزمة.

ووعدت الحكومات والبنوك املركزية حول العامل باســتخدام جميع أدوات السياســة املالية 

والنقديــة ملنــع االنهيــار االقتصــادي، إال أن اآلثــار املتتاليــة إلغــاق الحــدود وإغــاق دول 

بأكملها وإخبار الناس بالبقاء يف منازلهم مســتمرة يف التوســع.

املصدر )موقع العربية. نت، بترصف(

■

■ 25 Million People About to Lose Their Jobs Because of Corona
The United Nations expected about 25 million people to lose 
their jobs due to Corona, revealing that up to 50 million jobs may 
be closed due to this epidemic widespread worldwide outbreak.
In this context, Gloria Guevara, CEO of the World Travel and 
Tourism Council, indicated that the Corona outbreak represents 
a serious threat to the travel and tourism industry, after canceling 
thousands of international flights, and some travel companies 
suspending travel insurance operations for new customers.
Many countries around the world launched a war on two fronts 
by fighting the spread of the virus through tightening restrictions 
on the movement of people and trying to stabilize the economies 
that were severely affected by those efforts.
The White House is seeking more than a trillion dollars to 
alleviate the financial implications of the sudden and massive 

changes in Corona›s daily life.
Germany has pledged 600 billion dollars to help companies and 
individuals. while United Kingdom has allocated more than 
$420 billion to cope with the virus. The European Union also 
promised hundreds of billions to support the member states. 
Leaders in France, Spain, Italy and dozens of other countries 
have pledged to spend everything needed to overcome this crisis.
On the other hand, governments and central banks around the 
world have promised to use all financial and monetary policy 
tools to prevent the economic collapse, but the consecutive 
effects of closing the borders and the entire countries and asking 
people to stay home continue to expand.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

احتياطي المغربي سيتجاوز 26 مليار دوالر في 2020
ــتصل  ــرب س ــة للمغ ــات الصعب ــي العم ــن أن احتياط ــزي ع ــرب املرك ــك املغ ــف بن كش

ــي  ــب تلق ــع ترق ــايل، م ــام الح ــال الع ــار دوالر( خ ــم )26 ملي ــار دره ــتوى 246 ملي مس

املغــرب لدعــم بقيمــة 2.2 مليــار درهــم )232 مليــون دوالر( مــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وقيــام الحكومــة بالخــروج مجــددا للســوق املاليــة الدوليــة بهــدف اقــراض 10.7 

ــار دوالر(. ــار درهــم )1.13 ملي ملي

وتوقــع بنــك املغــرب املركــزي أن يرتفــع مســتوى عجــز امليزانيــة الحكوميــة هذه الســنة إىل 

4 يف املائــة مــن ناتــج الخــام الداخــي نتيجــة النفقــات االســتثنائية الناتجــة عــن تداعيــات 

انتشــار فــروس كورونــا وإجــراءات مكافحتــه.

ووفقــا للمركــزي ســتبقى الــروط املاليــة مرنــة عــىل العمــوم، اشــفا عــن قيامــه بتوســيع 

نطــاق التدابــر غــر التقليديــة يف إطــار الرنامــج املندمــج لدعــم ومتويــل الــركات. وبــّن 

ــراض املــريف  ــو اإلق ــإن من ــج، ف ــذا الرنام ــة له ــار املرتقب ــارا لآلث ــه اعتب ــزي أن ــك املرك البن

لقطاعــات األنشــطة غــر املاليــة سيشــهد منــوا بنســبة 4.5 يف املائــة خــال 2020 وبنســبة 

5.3 يف 2021. كــا توقــع اســتقرار ســعر الــرف خــال العــام الحــايل بعــد االرتفــاع الــذي 

عرفتــه قيمــة الدرهــم بنســبة 1.1 يف املائــة خــال 2019.

ــرب  ــك املغ ــع بن ــة، توق ــنة الحالي ــال الس ــي خ ــاد الوطن ــو االقتص ــدل من ــوص مع وبخص

املركــزي أال تتجــاوز نســبته 2.3 يف املائــة، وذلــك بســبب انخفــاض القيمــة املضافــة للقطــاع 

الزراعــي بنســبة )ناقــص( 2.7 يف املائــة نتيجــة شــح األمطــار وســوء توزيعهــا، إضافــة إىل 

تباطــؤ منــو القطاعــات غــر الزراعيــة إىل مســتوى 2.9 يف املائــة بســبب تداعيــات كورونــا 

وانعكاســها عــىل الطلــب الخارجــي املوجــه للمغــرب.

املصدر )صحيفة الرشق االوسط، بترصف(

■
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The Central Bank of Morocco revealed that the foreign currency 
reserves of Morocco will reach the level of 246 billion dirhams 
(26 billion dollars) during the current year, with the expectation 
that Morocco will receive 2.2 billion dirhams (232 million 
dollars) of support from the Gulf Cooperation Council countries, 
and that the government will go to the international financial 
market again to borrow 10.7 billion dirhams ($1.13 billion).
The Central Bank of Morocco expected that the level of the 
government budget deficit will rise this year to 4% of its GDP, 
as a result of the extraordinary expenses resulting from the 
consequences of the spread of the Corona virus and the measures 
taken to combat it.
According to the MCB, the financial conditions will remain 
flexible on the whole, indicating that it has expanded the scope 
of unconventional measures within the framework of the merged 
program to support and finance companies. The Central Bank 

directed that, given the expected effects of this program, the 
growth of bank lending to sectors of non-financial activities will 
witness a growth of 4.5 percent during 2020 and a rate of 5.3 
in 2021. It also expected the exchange rate to stabilize during 
the current year after the rise in the value of the dirham by 1.1 
percent during the year 2019.
Regarding the growth rate of the national economy during the 
current year, the Central Bank of Morocco expected that it will 
not exceed 2.3%, due to the decrease in the added value of the 
agricultural sector by (minus) 2.7% due to the scarcity and poor 
distribution of rain, in addition to the slowdown in the growth 
of the non-agricultural sectors to the level of 2.9 % due to the 
effects of Corona and its reflection on the external demand 
directed to Morocco.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

اصول المصارف االماراتية تقفز الى مستوى قياسي

قفــز إجــايل أصــول الجهــاز املــريف يف دولــة اإلمــارات إىل نحــو 3.095 تريليــون درهــم 
خــال شــهر فرايــر املــايض، بزيــادة قدرهــا 186 مليــار درهــم وبنمــو نســبته %6.4 مقارنــة 

مــع 2.909 تريليــون درهــم يف الشــهر ذاتــه مــن عــام 2019.
ويعــد هــذا أعــىل مســتوى تصلــه أصــول الجهــاز املــريف اإلمــارايت، مــا مكنــه مــن املحافظة 

عــىل املركــز األول بــن نظرائــه يف منطقــة الخليــج والرق األوســط.
وتظهــر اإلحصائيــات التــي أصدرهــا مــرف اإلمــارات املركــزي زيــادة حجــم الودائــع لــدى 
البنــوك العاملــة يف دولــة اإلمــارات حيــث بلغــت مســتوى 1.828 تريليــون درهــم خــال 

شــهر فرايــر بنمــو نســبته 3.4 % مقارنــة مــع 1.768 تريليــون درهــم يف فرايــر 2019.
ــون درهــم يف شــهر  ــاز املــريف إىل 1.745 تريلي ــدى الجه كــا ارتفــع إجــايل القــروض ل

فرايــر 2020 بزيــادة نســبتها %4.4 مقارنــة مــع 1.672 تريليــون يف الشــهر ذاتــه مــن عــام 
.2019

وارتفــع االئتــان املحــي مــن 1.524 تريليــون درهــم يف فرايــر املــايض إىل 1.571 تريليــون 
ــن  ــم يف ح ــار دره ــي 231.5 ملي ــان الحكوم ــم االئت ــغ حج ــر 2019، وبل ــم يف فراي دره
وصــل حجــم االئتــان للقطــاع الخــاص 1.14 تريليــون درهــم والقطــاع العــام 185 مليــار 

درهــم.
ــر  ــار درهــم يف فراي ــا 409.6 ملي ــد بلغــت قيمته ــوك فق ــتثارات البن ــىل مســتوى اس وع

ــر 2019. ــم يف فراي ــار دره ــع 358.4 ملي ــة م ــبتها %14.3 مقارن ــادة نس 2020 بزي
املصدر )صحيفة الخليج االماراتية، بترصف(

■

■ Assets of UAE Banks Jump to a Record
The total assets of the banking system in the UAE jumped to 
about 3.095 trillion dirhams last February, an increase of 186 
billion dirhams, a growth of 6.4% compared to 2.909 trillion 
dirhams in the same month in 2019.
This is the highest level reached by the UAE banking system, 
which enabled it to maintain the first position among its 
counterparts in the Gulf region and the Middle East.
Statistics issued by the Emirates Central Bank show an increase 
in the volume of deposits with banks operating in the UAE, 
reaching a level of 1.828 trillion dirhams during February, 
representing a growth of 3.4% compared to 1.768 trillion 
dirhams in February 2019.

The total loans of the banking system increased to 1.745 trillion 
dirhams in February 2020, an increase of 4.4% compared to 
1.672 trillion in the same month of 2019.
Domestic credit increased from 1.524 trillion dirhams last 
February to 1.571 trillion dirhams in February 2019, and the 
amount of government credit reached 231.5 billion dirhams, 
while the credit size to the private sector reached 1.14 trillion 
dirhams and the public sector 185 billion dirhams.
On the level of bank investments, they reached 409.6 billion 
dirhams in February 2020, an increase of 14.3% compared to 
358.4 billion dirhams in February 2019.
Source (Al-Khaleej Newspaper-UAE, Edited)

■ Moroccan Central Bank Reserves is Exceeding $26 billion in 2020



الحكومة االردنية تقر اجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات “كورونا”
أقــرت الحكومــة االردنيــة، إجــراءات اقتصاديــة جديــدة ملواجهــة أعبــاء تداعيــات فــروس 
ــر  ــاع، وحظ ــون الدف ــل بقان ــل العم ــاب تفعي ــن، يف أعق ــاد واملواطن ــىل االقتص ــا ع كورون

ــل القطاعــن العــام والخــاص أســبوعن. ــن وتعطي حركــة املواطن
ويف هذا اإلطار أعلن وزير املالية محمد العسعس عن القرارات والتوصيات اآلتية:

ــر الســيولة  ــزي لتوف ــك املرك ــا البن ــة إجــراءات أعلنه ــزي: حزم ــك املرك أوالً، إجــراءات البن
وبــث رســائل تطمينيــة عــن توفــر الســيولة، خصوصــاً للقطاعــات األساســية، ومنهــا األغذيــة 

والتجــارة والطاقــة.
ثانيــاً، يف مــا يخــص الرضيبــة العامــة عــىل املبيعــات: تأجيــل اســتحقاق رضيبــة املبيعــات 
ــة، وعــىل  ــة كاف ــع عــىل القطاعــات الداخلي ــة البي ــد عملي ــغ وليــس عن لحــن قبــض املبال

ــة. ــة واألدوي ــن والصحي ــة: التموي ــة التالي ــات الخارجي القطاع
ثالثــاً، الجــارك العامــة: الســاح للــركات عــىل القوائــم الذهبيــة والفضيــة بدفــع 30% 
فقــط مــن الرســوم الجمركيــة وتأجيــل %70 تدفــع الحقــاً، بتعهــد غــر مــريف ورشط عــدم 
ارتكابهــا جــرم التهــرب الجمــريك ســابقاً. وتســهيل اإلجــراءات الرقابيــة يف إدخــال البضائــع 

ويتضمــن إجــراءات الجهــات الرقابيــة مثــل الغــذاء والــدواء واملواصفــات.
ــن  ــتثناء العامل ــة اس ــاص صاحي ــاع الخ ــآت القط ــح منش ــي، من ــان االجتاع ــاً، الض رابع
ــاراً مــن األول مــن مــارس/ آذار 2020  لديهــا مــن تأمــن الشــيخوخة وملــدة 3 أشــهر اعتب
مقابــل اســتمرار شــمولهم بتأمــن العجــز والوفــاة وإصابــات العمــل واألمومــة والتعطــل، 
وهــذا يرتــب عليــه تخفيــض نســبة االشــراكات املرتبــة عليهــا وعــىل العاملــن لديهــا مــن 
%21.75 إىل %5.25، كــا ســتمنح املنشــآت خيــار تقســيط االشــراكات املرتبــة ومــن دون 
ترتيــب فوائــد تقســيط عليهــا، عــىل أن يتــم ســدادها عــىل فــرة متتــد حتــى نهايــة عــام 

.2023
ــغ  ــن عــن ســداد املبال ــة للمتعرثي ــة واإلداري ــك وقــف اإلجــراءات القضائي ــاف إىل ذل ويُض
ــرادات  ــن إي ــص %50 م ــك تخصي ــي. وكذل ــم ملؤسســة الضــان االجتاع املســتحقة عليه
تأمــن األمومــة لعــام 2020 لتقديــم مســاعدات عينيــة وماديــة لغــر املقتدريــن مــن كبــار 

السن واملرىض.

خامســاً، لجــان التســوية: قــام مجلــس الــوزراء باعتــاد آليــة ملســاعدة الــركات وتســوية 

ــوية  ــت التس ــارك ومت ــات والج ــل واملبيع ــب الدخ ــص رضائ ــا يخ ــة يف م ــا العالق القضاي

ــع التعامــل يف هــذه اللجــان. ــد مــن الحــاالت وســيتم ترسي لعدي

سادســاً، وزارة اإلدارة املحليــة وأمانــة عــّان الكــرى: متديــد تراخيــص املهــن يف البلديــات 

وأمانــة عــان الكــرى لغايــة أول يونيــو/ حزيــران املقبــل.

ــم املفروضــة عــىل قطــاع  ــد التنظي ــل رســوم عوائ ــرة األرايض واملســاحة: تأجي ســابعاً، دائ

ــن  ــراز ب ــد والســاح مبعامــات اإلف ــع أو إقامــة مشــاريع مــن دون فوائ األرايض لحــن بي

ــا إىل املالكــن. ــد لحــن نقله ــل دفــع العوائ ــة والــركاء يف نفــس القطــاع مــع تأجي الورث

ثامنــاً، وزارة الطاقــة والــرثوة املعدنيــة: تعليــق تنفيــذ فصــل التيــار الكهربــايئ لغايــة شــهر 

مــن تاريخــه، ولــن يتــم اســتيفاء تعرفــة الحمــل األقــى للصناعــات املتوســطة والزراعــة 

والفنــادق.

املصدر )صحيفة العريب الجديد، بترصف(

■

■ The Jordanian Government Approves Economic Measures to Face the Repercussions of “Corona”
The Jordanian government approved new economic measures to 
meet the burdens of the effects of the Corona virus on the economy 
and citizens, in the wake of the activation of the Defense Law, 
banning the movement of citizens and disrupting the public and 
private sectors for two weeks.
In this context, the Minister of Finance, Mohamad Al Ississ, 
announced the following decisions and recommendations:
First, Central Bank Actions: A package of measures announced 
by the central bank to provide liquidity and broadcast reassurance 
messages about the availability of liquidity, especially for the basic 
sectors, including food, trade and energy.
Second, with regard to the general sales tax: the postponement of 
the sales tax entitlement until the payment is received and not when 
the sale is taking place on all internal sectors, and on the following 
external sectors: catering, health, and medicine.
Third, general customs: Allowing companies on the golden and 
silver lists to pay only 30% of the customs fees and postponing 
70% to be paid later, with a non-banking previous undertaking and 
provided they do not commit the crime of customs evasion and 
facilitating control procedures in entering goods, and includes the 
procedures of regulatory authorities such as food, medicine, and 
specifications.
Fourth, social security, granting private sector establishments the 
power to exclude their workers from old-age insurance for a period 
of 3 months as of March 1, 2020 in exchange for their continued 
inclusion in disability insurance, death, work-related injuries, 
maternity, and unemployment, and this results in a reduction in the 
proportion of contributions due from them and their workers from 

21.75% to 5.25%, and facilities will be given the option to install 
the due contributions without arranging interest in installments, 
provided that they are paid over a period that extends until the end 
of 2023.
In addition to that, the judicial and administrative procedures for 
those who defaulted to pay the amounts due to them for the Social 
Security Corporation were suspended. As well as allocating 50% of 
maternity insurance revenues for the year 2020 to provide in-kind 
and material assistance to the elderly and the ill.
Fifth, the settlement committees: The Council of Ministers has 
adopted a mechanism to assist companies and settle pending issues 
in relation to income, sales and customs taxes. The settlement was 
made in many cases, and the dealings in these committees will be 
accelerated.
Sixth, the Ministry of Local Administration and the Greater Amman 
Municipality: Extending licenses for professions in municipalities 
and the Greater Amman Municipality until next June.
Seventh, Department of Lands and Survey: Postponing the fees for 
the organization’s fees imposed on the land sector until the sale or 
establishment of projects without interest, and allowing excretion 
transactions between the heirs and partners in the same sector, while 
postponing the payment of the returns until they are transferred to 
the owners.
Eighth, the Ministry of Energy and Mineral Resources: suspending 
the implementation of the electrical current until a month from its 
date, and the maximum load tariff for medium industries, agriculture 
and hotels will not be met.
Source (New Arab Newspaper, Edited)


