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 في المئة45 تراجع قطاع السياحة العالمي

 ومرحبين بالجهود الوطنية، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم له،بالجائحة
 وبخطة،للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة من قبل دول المجموعة
 وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على،عمل وزراء المالية التي اُعتمدت استجابة لألزمة
 وضمان تقديم الدعم، وحماية العمال، ودعم األسر األكثر تأث اًر،األعمال التجارية
.للدول النامية ومنخفضة الدخل
 ينبغي مواصلة التنسيق مع السلطات،وشددوا على أنه لمعالجة اآلثار المباشرة لألزمة
، والسلطات األخرى ذات العالقة، والسلطات األمنية، وسلطات الهجرة،الصحية
 كسفر العاملين في المجال،لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري
.الطبي واألفراد الذين تقطعت بهم السبل
) بتصرف،المصدر (صحيفة الشرق االوسط

The Global Tourism Sector Fell by 45 percent
Initial estimates by the Organization for Economic Cooperation
and Development showed a 45 per cent decrease in the global
tourism sector during 2020, as a result of the Corona virus
emerging epidemic (Covid 19).
This came during the virtual meeting of tourism ministers of
the G20 countries, where the decline is expected to reach 70
percent, if efforts to achieve recovery from the virus slow until
next September, while the World Travel and Tourism Council
estimated that approximately 75 million jobs are threatened in
the sector, which is considered a job generator.
According to the G20 ministers, the travel and tourism
sector represents 10.3 per cent of the global total, and plays a
fundamental role in contributing to dialogue and understanding
between peoples and cultures, and promoting the cohesion of

 انخفاض في قطاع،أطهرت تقديرات أولية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 متأث اًر بجائحة فيروس، في المائة45  بنسبة،2020  خالل عام،السياحة العالمية
.)19 - كورونا المستجد (كوفيد
 حيث،جاء ذلك خالل االجتماع االفتراضي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين
 إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي، في المائة70 من المتوقع أن يبلغ االنخفاض نسبة
 بينما ّقدر المجلس العالمي للسفر،من الفيروس حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل
 مليون وظيفة مهددة بالخطر في القطاع الذي يعد75 والسياحة أن ما يقارب من
.مولداً للوظائف
 في المائة10.3 وبحسب وزراء مجموعة العشرين الوزراء يمثل قطاع السفر والسياحة
 ويؤدي دو اًر جوهرياً في المساهمة في الحوار والتفاهم،من الناتج اإلجمالي العالمي
ويعد من أكثر القطاعات تأث اًر
ُ ، وتعزيز تالحم المجتمعات،بين الشعوب والثقافات

societies, and is one of the sectors most affected by the pandemic,
confirming their commitment to work together to provide
support to it, and welcoming the national efforts to mitigate the
social and economic impacts of the pandemic by the countries
of the group, and the action plan of the Finance Ministers that
was adopted in response to the crisis, and includes measures to
maintain business, support the most affected families, protect
workers, and ensure support to low and developing countries.
They stressed that in order to address the direct effects of the
crisis, coordination with health, immigration, security, and other
relevant authorities should be continued to reduce unjustified
travel restrictions on essential travel, such as travel of medical
personnel and stranded individuals.
Source (Al-Sharq Al-Awsat newspaper, Edited)

 مليار دوالر28.5 المغرب يرفع رصيده من النقد األجنبي الى
 خاصة في ظل توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ذلك،جزء كبير من الواردات
 مليار22.4  قبل أن يرتفع إلى، مليار دوالر في العام الحالي20.1 الرصيد إلى
. مليار دوالر في العام الماضي26.4  بعدما كان في حدود،دوالر في العام المقبل
وكان رصيد النقد األجنبي إلى حين اتخاذ قرار السحب يغطي خمسة أشهر وأحد
 ما يعني أن ضخ مبلغ خط السيولة سيرفع المدة التي،عشر يوماً من واردات المغرب
.سيغطيها ذلك الرصيد
 في تعويض جزء من،وينتظر أن يساهم مبلغ الخط عبر تغذية رصيد النقد األجنبي
التراجع الحاد الذي ستسجله إيرادات السياحة وتحويالت المغاربة المقيمين في الخارج
.واالستثمارات الخارجية األجنبية
) بتصرف،المصدر (صحيفة العربي الجديد

Morocco Raises its Foreign Exchange Balance to $28.5 Billion
Morocco raised its foreign exchange balance to 28.5 billion
dollars, despite the repercussions of the spread of the Coruna
virus, while the International Monetary Fund expects that this
balance to stabilize in the range of 20.1 billion dollars this year.
Morocco was able to feed its foreign balance, after receiving
an amount in the range of $3.1 billion, from the International
Monetary Fund at its disposal. Morocco's foreign exchange
balance was in the range of $25.4 billion, before the decision
to withdraw from that line that the International Monetary Fund
had placed at the disposal of the Kingdom.
The recent moves of the Moroccan government and its resort to
the Fund come to avoid a decline in the foreign exchange balance
due to the fact that many sources of income were affected by
the Corona virus, including important sectors such as tourism,
expatriate remittances and direct investments.

 رغم تداعيات انتشار، مليار دوالر28.5 رفع المغرب رصيده من النقد األجنبي إلى
 فيما يترقب صندوق النقد الدولي أن يستقر ذلك الرصيد في حدود،فيروس كورونا
. مليار دوالر في العام الحالي20.1
3.1  بعد حصوله على مبلغ في حدود،وتمكن المغرب من تغذية رصيده األجنبي
 وكان رصيد المغرب من النقد. من صندوق النقد الدولي رهن إشارته،مليارات دوالر
 قبل قرار السحب من ذلك الخط الذي وضعه، مليار دوالر25.4 األجنبي في حدود
.صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة
وتأتي تحركات الحكومة المغربية األخيرة ولجوءها إلى الصندوق لتجنب تراجع رصيد
النقد األجنبي بسبب تأثر العديد من مصادر الدخل بفيروس كورونا ومنها قطاعات
.مهمة كالسياحة وتحويالت المغتربين واالستثمارات المباشرة
ويسعى المغرب إلى الحفاظ على رصيده من النقد األجنبي في مستوى يوفر له تغطية

Morocco seeks to keep its foreign exchange balance in a level
that provides it with a large portion of imports, especially in
light of the International Monetary Fund’s expectation that this
balance will decrease to $20.1 billion in the current year, before
increasing to $22.4 billion in the next year, after it was in the
range of $26.4 billion last year.
The foreign exchange balance was covering five months and
eleven days of Moroccan imports until the withdrawal decision
was taken, which means that pumping the amount of the liquidity
line will raise the period covered by that balance.
It is expected that the amount of the line, through feeding the
foreign exchange balance, will contribute to compensating part
of the sharp decline that tourism revenues, remittances from
Moroccans living abroad and foreign investments will record.
Source (New Arab newspaper, Edited)

 مليار دوالر خرجت من المصارف اللبنانية رغم القيود المشددة5.7
 مليار2,3  ّتم تحويل،وبحسب تقديرات رسمية سابقة
، للخارج2019 دوالر خالل آخر شهرين من عام
بعد اندالع احتجاج شعبي غير مسبوق ضد الطبقة
السياسية الحاكمة منذ أوائل التسعينات المتهمة بالفساد
 وتمت العمليات حينها.وتدهور الوضع االقتصادي
.رغم منع التحويل إلى الخارج
وتحدث دياب عن غموض مريب في أداء سالمة إزاء
ّ
تدهور سعر الصرف معتب اًر أن دور مصرف لبنان يبدو
إما عاج اًز أو ُمعطال بقرار أو محرضاً على هذا التدهور
.الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية
 إلى أن يعلن للبنانيين الحقائق،1993  الذي يشغل منصبه منذ العام،ودعا دياب سالمة
. وما هو أفق المعالجة وسقف ارتفاع الدوالر،بصراحة
) بتصرف،المصدر (صحيفة الخليج االماراتية

قدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قيمة الودائع
التي خرجت من المصارف خالل أول شهرين من العام
 رغم القيود المشددة على، مليار دوالر5,7الحالي بـ
السحب بالعملة الخضراء والتحويل الى الخارج وسط
.أزمة سيولة حادة
وانتقد دياب في كلمة إثر اجتماع للحكومة بحضور
رئيس الجمهورية ميشال عون أداء حاكم مصرف لبنان
 محمالً اياه مسؤولية التدهور،بشدة
ّ رياض سالمة
 التي تخطت عتبة،السريع في سعر صرف الليرة
 مقابل الدوالر في السوق السوداء في اليومين3800
.األخيرين
 مليار دوالر من الودائع من المصارف خالل شهري كانون5,7 وتحدث دياب عن خروج
ّ
. فبراير من دون أن يحدد وجهة األموال/يناير وشباط/ الثاني

$5.7 Billion Exited from the Lebanese Banks Despite the Severe Restrictions
The Lebanese Prime Minister, Hassan Diab, estimated the value
of the deposits that came out of the banks during the first two
months of this year at $5.7 billion, despite the severe restrictions
on withdrawals in the green currency and transfer abroad amid a
severe liquidity crisis.
In a speech following a government meeting in the presence of
President Michel Aoun, Diab criticized heavily the performance
of the Governor of the Banque du Liban Riad Salameh, blaming
him for the rapid deterioration in the exchange rate of the lira,
which exceeded the threshold of 3800 against the dollar on the
black market in the last two days.
Diab spoke of the exit of $5.7 billion in deposits from banks
during the months of January and February, without specifying
the destination of the money.
According to previous official estimates, during the last two

months of 2019, $2.3 billion were transferred abroad, after an
unprecedented popular protest against the ruling political class
since the early 1990s accused of corruption and the deterioration
of the economic situation. The operations were carried out at the
time despite the prevention of the transfer abroad.
Diab spoke of a suspicious ambiguity in Salameh’s performance
regarding the deterioration of the exchange rate, considering that
the role of the Banque du Liban appears to be either impotent or
stalled by a decision or instigating this dramatic deterioration in
the price of the national currency.
Diab called on Salameh, who has been in office since 1993, to
announce to the Lebanese the facts frankly, what is the treatment
horizon and the ceiling of the dollar's rise.
Source (Al-Khaleej Newspaper-UAE, Edited)

 في المئة2 صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد موريتانيا
وكشف الصندوق في تقريره الجديد عن آفاق
االقتصاد العالمي عن أن جائحة فيروس كورونا
تتسبب في ارتفاع التكاليف البشرية في جميع أنحاء
ّ
 كما تؤثر تدابير الحماية الالزمة بشدة على،العالم
.النشاط االقتصادي
لذلك من المتوقع أن ينكمش االقتصاد العالمي بشكل
 وهو أسوأ،2020  بالمائة في عام3 حاد بواقع ناقص
2008- بكثير مما كان عليه خالل األزمة المالية
. حسب التقرير،2009
وبخصوص اآلفاق المستقبلة ّبين التقرير أن
 وجهود2020 السيناريو الذي يفترض أن الوباء سيتالشى في النصف الثاني من عام
 فمن المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة،يجيا
ً االحتواء يمكن التخلص منها تدر
.2021  في المائة في عام5.8
) بتصرف،المصدر (وكالة األناضول

 انكماش االقتصاد،توقع صندوق النقد الدولي
 وعج از، في المئة2  بنسبة2020 الموريتاني عام
 فيما، بالمئة3.4 في الناتج الداخلي الخام يقدر بـ
 مليون دوالر لمحاربة130 منح البالد قرضا بقيمة
.وباء كورونا
"صندوق
النقد" أن القرض يهدف إلى دعم
وأعلن
الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات
 والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ،الموريتاني
 ما رفع نفقات الخدمات الصحية، مليون دوالر370
.وخدمات الوقاية االجتماعية
وبحسب صندوق النقد فإن وباء كورونا له تأثيرات اقتصادية كارثية على الدول التي
 حيث من، مبينا أن اآلفاق االقتصادية تدهورت بسرعة على المدى القريب.انتشر فيها
."المقدر أن يكون النمو سلبيا مع مصاعب خطيرة على السكان
. حاالت شفاء6 و، منها وفاة واحدة، إصابات بالفيروس7 وسجلت موريتانيا

The IMF Expects Mauritania's Economy to Shrink by 2 percent
The International Monetary Fund expected the Mauritanian
economy to shrink by 2 percent in 2020, and a deficit in gross
domestic product estimated at 3.4 percent, while it granted the
country a loan of 130 million dollars to fight the Corona epidemic.
The "Monetary Fund" announced that the loan aims to support
the urgent needs required by the Mauritanian balance of
payments resulting from the Corona crisis estimated at 370
million dollars, which raised the expenses of health and social
protection services.
According to the IMF, the Corona epidemic has disastrous
economic impacts on the countries in which it has spread.
Indicating that the economic prospects deteriorated rapidly in
the near term, as it is estimated that growth will be negative with
serious difficulties for the population.

Mauritania recorded 7 Corona infections, including 1 death, and
6 cures.
In its new report on the outlook for the global economy, the Fund
revealed that the Corona virus pandemic is causing high human
costs worldwide, and the necessary protection measures severely
affecting economic activity.
Therefore, the global economy is expected to shrink sharply by
minus 3 percent in 2020, which is much worse than during the
2008-2009 financial crisis, according to the report.
Regarding the future outlook, the report indicated that the
scenario that assumes that the epidemic will fade in the second
half of 2020 and containment efforts can be phased out, the
global economy is expected to grow by 5.8 percent in 2021.
Source (Anatolia Agency, Edited)

