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" تريليون دوالر خسائر االقتصاد العالمي جراء "كورونا8.8
وبعد أن تسببت األزمة الصحية في توقف شبه تام
، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر،القتصاد الصين
 أعلنت عدة دول ومناطق عن ارتفاع،في الربع األول
 مما أدى إلى حظر،في حاالت اإلصابات والوفيات
.واسع النطاق للسفر وأوامر بالبقاء في المنازل
وبحسب البنك فإن تدابير احتواء االنتشار قد تسبب
2.6  تريليون1.7 خسائر اقتصادية تتراوح بين
 تريليون1.1  وما يتراوح بين،تريليون دوالر في آسيا
 وكشف عن أن. تريليون دوالر في الصين1.6و
القيود على السفر إو�جراءات العزل العام ستخفض
، تريليون دوالر2.6 تريليون و1.7 على األرجح التجارة العالمية بما يتراوح بين
. مليون شخص من قوة العمل242 و158 وستخرج ما بين
) بتصرف، نت.المصدر (موقع العربية

 الخسائر االقتصادية،ّقدر البنك اآلسيوي للتنمية
 بين،العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا
 أي، تريليون دوالر هذا العام8.8 تريليون و5.8
 وذلك في الوقت،ما يزيد عن مثلي تقديراته السابقة
الذي تتسبب فيه تدابير احتواء الفيروس في شل
.االقتصادات
) في نيسان (أبريل،وكان توقع البنك اآلسيوي للتنمية
أن يعاني االقتصاد العالمي من خسائر تتراوح بين
 وهو ما يتوقف، تريليون دوالر4.1تريليوني دوالر و
على طول المدة التي ستظل فيها تدابير االحتواء
.سارية
وبين البنك أن الحد األعلى للنطاق يفترض استمرار القيود المفروضة على التنقل
ّ
. بينما يفترض الحد األدنى أنها ستستمر ثالثة أشهر،والشركات ستة أشهر

The Asian Development Bank has estimated global economic losses
caused by the Corona pandemic, between 5.8 trillion and 8.8 trillion
dollars this year, more than double its previous estimate, while the
measures to contain the virus paralyze economies.
The Asian Development Bank expected in April that the global economy
would suffer losses ranging from $2 trillion to $4.1 trillion, depending
on the length of time that containment measures would remain in effect.
The bank indicated that the upper limit of the scope assumes that the
restrictions imposed on movement and companies will continue for six
months, while the lower limit assumes that it will continue for three
months.

After the health crisis caused an almost complete halt to China’s
economy, as the virus appeared in December, in the first quarter of 2020,
several countries and regions announced a rise in Corona cases and
deaths, leading to a widespread travel ban and orders to stay at home.
According to the bank, measures to contain proliferation may cause
economic losses ranging from 1.7 trillion to 2.6 trillion dollars in Asia,
and between 1.1 trillion and 1.6 trillion dollars in China. It also revealed
that travel restrictions and public exclusion measures would likely
reduce global trade by between 1.7 trillion and 2.6 trillion dollars, and
would leave between 158 and 242 million people out of the workforce.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Global Economy Losses Caused by “Corona” are $8.8 Trillion

 سعر صرف مرن لليرة قبل التعويم الكلّي:لبنان
 في المئة7.7 وتظهر األرقام أن معدل البطالة بلغ
 انخفاضا من ثمانية،في الربع األول من العام الحالي
8.1  ومن نحو،في المئة في األشهر الثالثة السابقة
.في المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام
وتسعى القاهرة إلى تقليص معدل البطالة مهما كانت
،التكاليف عبر إطالق العديد من المشاريع القومية
التي تشرف عليها شركات محلية وخاصة شركات
.الجيش
وتضرر االقتصاد المصري من تفشي الفايروس
 أعضاء، ودفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،محليا
. إلى بدء تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات لكل و ازرة ومؤسسة حكومية،حكومته
) بتصرف،المصدر (صحيفة العرب اللندنية

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي
 أن معالجة أزمة البطالة،للتعبئة العامة واإلحصاء
عبر المحافظة على مستوياتها التي تم تسجيلها خالل
األشهر الماضية استعصت على الحكومة بسبب
.أزمة وباء كورونا المستجد
 في المئة خالل الفترة9.2 وارتفع معدل البطالة إلى
من نهاية مارس (اذار) الماضي إلى نهاية أبريل
.(نيسان) بسبب كورونا
وأرجع الجهاز ذلك االرتفاع إلى اإلجراءات االحت ارزية
 إذ شملت،التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بكورونا
إغالق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر وغيرها من التدابير األخرى
.للحيولة دون انتشار المرض

Lebanon: Flexible Exchange Rate Per Pound Before the Currency Total Floatation
The Lebanese Finance Minister Ghazi Wazni stated: "we are ready
to meet the request of the International Monetary Fund to float the
exchange rate of the lira, but after Lebanon receives the needed external
support, that a flexible exchange rate be adopted in the next stage,"
noting that "the IMF always demands the liberalization of the exchange
rate of the lira. They want to unify the exchange rates and flotation, but
the Lebanese government requested a transitional phase that passes the
flexible exchange rate before we reach the flotation. "
Wazni, in an interview with "Agence France Presse," confirmed that
"we have to adjust the stabilization policy to the flexible exchange rate
policy in the first stage and for the foreseeable future, and when we

receive financial support from abroad we move to floatation," revealing
that "the government wants to reduce the number of commercial banks
which are about 49 to the half, as part of a reform plan that includes
restructuring the banking sector.
He explained that "the structuring of the banks will be step by step
and there are several options for treatment, including emerging, which
is normal." He pointed out that "in Lebanon there are 49 commercial
banks, and it is normal for the number to drop to about half in the next
stage."
Source (Al-Sharq Al-Awsat newspaper, Edited)

2020  في المئة في2.5 انخفاض الناتج المحلي االردني
ويكشف البنك عن وجود مخاطر على توقعات
 وانعدام االستقرار،االنتعاش نتيجة غياب التنافسية
. وسرعة انتعاش االقتصادات الشريكة،في المنطقة
وتوقع البنك أن تنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة
 قبل أن تعاود االنتعاش مع2020  في العام0.8%
 ومن المرتقب أن.2021  في العام4.8% نمو بنسبة
تشهد اقتصادات األردن والمغرب وتونس انكماشاً هذا
 بينما يتوقع أن تسجل مصر نسبة نمو صغيرة،العام
 أما لبنان الذي كان عانى بالفعل.0.5% ال تتعدى
 فيتوقع أن يشهد،2019 و2018 من الركود في
.2020  في العام11% انخفاضاً حاداً بشكل خاص بنسبة
) بتصرف،المصدر (صحيفة الدستور االردنية
Jordan's GDP Decreased by 2.5 percent in 2020
The European Bank for Reconstruction and Development expected
in its most recent economic report, that Jordan would record a 2.5%
decrease in GDP in 2020 due to the contraction of the world’s tourism
and trade sectors as a result of the Corona virus pandemic, and that it
would witness a recovery in GDP in 2021 to record 3 percent.
According to the report entitled "The Regional Economic Outlook
of the European Bank for Reconstruction and Development", the
recovery of the Jordanian economy will be achieved thanks to the low
cost of imported energy resources, the increase in financing for small
and medium-sized companies, and the reforms stipulated in the new
program supported by the International Monetary Fund.

توقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في
ً أن يسجل األردن انخفاضا،أحدث تقرير اقتصادي
 في العام2.5% في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 بسبب انكماش قطاعي السياحة والتجارة في2020
 على أن يشهد،العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا
2021 انتعاشا في الناتج المحلي اإلجمالي في عام
. في المئة3 ليسجل
ووفقا لتقرير «التوقعات االقتصادية اإلقليمية للبنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية» فإن انتعاش
االقتصاد األردني سيتحقق بفضل انخفاض تكلفة
 واإلصالحات، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،موارد الطاقة المستوردة
.المنصوص عليها في البرنامج الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي
The bank is revealing risks to the outlook for recovery as a result of the
lack of competitiveness, instability in the region and the rapid recovery
of partner economies.
The bank expected the region’s economies to contract by 0.8% in 2020
before resuming recovery with growth of 4.8% in 2021. It is expected
that the economies of Jordan, Morocco and Tunisia will witness a
contraction this year, while Egypt is expected to record a small growth
rate of no more than 0.5%. As for Lebanon, which was already suffering
from recession in 2018 and 2019, it is expected to witness a particularly
sharp decline of 11% in 2020.
Source (Al-Dustour Newspaper-Jordan, Edited)

