
حذر االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( من تدهور توقعات شركات الطيران بالمقارنة 
مع تقديراته التي أصدرها في ديسمبر )كانون األول(، متوقعا استمرار نزيف السيولة 

بالقطاع حتى الربع الرابع من العام الحالي في ظل تشديد القيود على السفر.
ورفع االتحاد توقعه إلجمالي استهالك السيولة بشركات الطيران للعام 2021 إلى ما 
بين 75 و95 مليار دوالر، ارتفاعا من 48 مليارا في توقعات ديسمبر )كانون األول(.

وفي حين شرعت دول عديدة في توزيع اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، 
أجبر ظهور سالالت أسرع انتشارا من الفيروس في دول مثل بريطانيا والبرازيل وجنوب 

أفريقيا حكومات عديدة على حظر السفر غير الضروري.

وسيكون الصيف المقبل حاسما للكثير من شركات الطيران وشركات تنظيم العطالت 
التي تكافح للنجاة بعد مرور نحو عام دون أي إيرادات تذكر بسبب قيود الجائحة. 

وسيحتاج الكثير منها أمواال إضافية بعد استنزاف احتياطياتها النقدية.
وخسر مطار هيثرو البريطاني على سبيل المثال ملياري جنيه إسترليني في 2020، 
وبحسب "إياتا" باتت الفحوص الطبية الرقمية ضرورية لتعافي السفر الدولي. كاشفة 
عن أنها تعتزم إطالق تصريح سفر خاص بكوفيد19- بنهاية مارس )آذار(، ليفّعل 
بذلك نظاما رقميا لنتائج الفحوص وشهادات التطعيم، ما سيساعد في تسهيل السفر.

المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
25 شباط )فبراير( 2021

UAC DAILY MONITOR

تدهور توقعات السفر العالمي وسط ارتفاع استهالك السيولة بشركات الطيران

The International Air Transport Association (IATA) warned of a 
deterioration in the expectations of airlines compared to its estimates 
issued in December, and expected the liquidity drain in the sector to 
continue until the fourth quarter of this year in light of the tightening of 
travel restrictions.
The Association raised its forecast for the total liquidity consumption of 
airlines for 2021 to between 75 and 95 billion dollars, up from 48 billion 
in the December forecast.
While many countries began distributing vaccines to tackle the emerging 
coronavirus, the emergence of faster-spreading strains of the virus in 
countries such as Britain, Brazil and South Africa have forced many 
governments to ban unnecessary travel.

Next summer will be crucial for many airlines and holiday operators 
who are struggling to survive after nearly a year with little to no revenue 
due to the pandemic's restrictions. Many of them will need additional 
funds after their cash reserves are depleted.
British Heathrow Airport, for example, lost two billion pounds in 2020, 
and according to IATA, digital medical checks have become essential 
to the recovery of international travel. Revealing that it intends to 
launch a special travel permit for Covid-19 by the end of March, to 
activate a digital system for the results of examinations and vaccination 
certificates, which will help facilitate travel.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Global Travel Forecasts Deteriorate Amid Rising Airline Liquidity Consumption



احتلت اإلمارات المركز األول على مستوى المنطقة والمركز 17 عالميًا في 
 Brand( ”مؤشر “القوة الناعمة العالمي” الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس
الدولية  العالقات  بينها  من  معايير  يقيس  الذي   ،2021 لعام   )Finance

والحوكمة واألعمال والتجارة واإلرث الثقافي لكل دولة.
وبحسب التقرير، فقد حصلت اإلمارات على 48.4 نقطة بزيادة 2.4 على 
شملها  أساسية  ركائز  في  وتميزًا  ملحوظة  نتائج  وشهدت  الماضي،  العام 
ضمن  لها  زيادة  أكبر  اإلمارات  فيها  سجلت  التي  الحوكمة  مثل  التصنيف 
التعليم  معيار  في   19 المركز  واحتلت   ،18 المركز  في  دولة   20 أفضل 
والعلوم، والمركز 24 في معيار الناس والقيم. كما أن هناك تصورات إيجابية 

لالستقرار السياسي داخل اإلمارات، فضاًل عــن تميزها باألمن واألمان.
أنه مع  فاينانس"  "براند  لـ  التنفيذي  الرئيس  ديفيد هاي  أكد  وفي هذا اإلطار 
اقتراب ذكرى تأسيسها الخمسين في ديسمبر/كانون األول، تستمر اإلمارات 

في االزدهار وعرض مسار نموها المذهل، الذي انعكس على مركزها المتقدم 
الـ13 في إمكانات النمو المستقبلية بين الدول. 

وتوسع المؤشر هذا العام ليشمل 100 دولة، وتصدرت ألمانيا سلم الترتيب 
القوة  في  العالم  في  الرائدة  العظمى  القوة  لتصبح  نقطة،  بـ62.2  العالمي 
المركز  المتحدة في  المملكة  ثانيًا )60.6 نقطة(، وجاءت  الناعمة، واليابان 
الثالث بـ57.9 نقطة، فيما حلت كندا رابعًا عند 57.2 نقطة، وسويسرا خامسًا 

بـ56.3 نقطة. 
وانعكس عام من االضطرابات واسعة النطاق بشكل صارخ في االنهيار الحاد 
للواليات المتحدة في المؤشر ذاته، حيث تراجعت إلى المركز السادس بـ55.9 

نقطة.
المصدر )صحيفة الخليج االماراتية، بتصرف(

االمارات االولى عربيا في مؤشرات الحوكمة واالعمال والتجارة

The UAE ranked first in the region and 17th globally in the 
Global Soft Power Index issued by Brand Finance for the year 
2021, which measures criteria including international relations, 
governance, business, trade, and the cultural heritage of each 
country.
According to the report, the UAE scored 48.4 points, an increase 
of 2.4 over last year, and witnessed remarkable results and 
distinction in key pillars included in the classification, such as 
governance, in which the UAE recorded its largest increase 
among the top 20 countries in the 18th position, and ranked 19 in 
the education and science standard, and achieved the 24th place 
in the standard of people and values. There are also positive 
perceptions of political stability within the UAE, as well as its 
security and safety distinction.
In this context, David Hay, CEO of Brand Finance, affirmed 

that with the approaching fiftieth anniversary of its founding 
in December, the UAE continues to prosper and showcases its 
amazing growth path, which is reflected in its 13th advanced 
position in future growth potentials among countries.
The index expanded this year to include 100 countries, where 
Germany topped the global ranking with 62.2 points, becoming 
the world's leading superpower in soft power, and Japan ranked 
second (60.6 points), and the United Kingdom ranked third 
with 57.9 points, while Canada ranked fourth at 57.2 points & 
Switzerland is fifth with 56.3 points.
A year of widespread unrest was starkly reflected in the sharp 
collapse of the United States in the same index, falling to sixth 
place by 55.9 points.
Source (Al Khaleej Newspaper-UAE, Edited)

UAE is the 1st in the Arab Region in terms of Governance, Business & Trade Indicators



تصنيف  االئتماني،  للتصنيف  موديز  وكالة  خّفضت 
اإلصدار طويل األجل للعملة األجنبية والمحلية لتونس من 

B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية.
ثبتت  قد  االئتماني،  للتصنيف  "موديز"  وكالة  وكانت 
تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، 
بعدما وضعت   ،2020 األول  تشرين  أكتوبر/  شهر  في 
تصنيف تونس B2 "قيد المراجعة نحو التخفيض" في شهر 

إبريل/ نيسان 2020.
ووفقا للوكالة، يعكس هذا التصنيف ضعف الحوكمة في مواجهة القيود االجتماعية 
المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصالحات 
القطاع العام التي من شأنها أن تحقق االستقرار وتعكس الزيادة الملحوظة في عبء 

ديونها في نهاية المطاف.

مدعومًا  جاء  التصنيف  هذا  أّن  إلى  "موديز"،  ونوهت  
الصدمة  خالل  الخارجي  للوضع  النسبي  باالستقرار 
خدمة  لمدفوعات  الدعم  بعض  يوفر  ما  وهو  الوبائية، 
الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر 
هي  السلبية  المستقبلية  النظرة  أّن  مبينة  التمويل.  إعادة 
في  التأخير  من  بالمزيد  المتعلقة  الهبوط  مخاطر  نتيجة 
التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي.

عن  تونس،  في  الحكومي  اإلحصاء  معهد  أعلن  وكان 
تسجيل االقتصاد انكماشًا قياسيًا في الناتج المحلي المجمل لعام 2020 بلغت نسبته 
8.8 في المئة، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته اإلقفاالت المرتبطة بتدابير 

مكافحة وباء كورونا.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

موديز تخفض تصنيف تونس مع توقعات مستقبلية سلبية

Moody's, the credit rating agency, downgraded Tunisia's long-
term issue of foreign and domestic currency from B2 to B3, and 
maintained its negative outlook.
Moody's, had affirmed Tunisia's rating at B2 with a negative 
outlook in October 2020, after it placed Tunisia's B2 rating 
"under review towards reduction" in April 2020.
According to the agency, this rating reflects weak governance 
in the face of mounting social restrictions that are increasingly 
preventing the government's flexibility in implementing fiscal 
adjustment and public sector reforms that would bring stability 
and ultimately reflect the marked increase in its debt burden.
Moody's noted that this classification was supported by the 
relative stability of the external situation during the epidemic 

shock, which provides some support for future external debt 
service payments, despite the persistence of refinancing risks. 
Indicating that the negative outlook is the result of downside 
risks related to further delay in negotiating and implementing the 
program funded by the International Monetary Fund.
The Tunisian Institute of Statistics announced that the economy 
had recorded a record contraction in the gross domestic product 
for the year 2020, amounting to 8.8 percent, with a clear increase 
in unemployment rates, reinforced by closures related to 
measures to combat the Corona epidemic.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Moody's Downgrades Tunisia's Rating with a Negative Outlook

بنحو  ماليًا  عجزًا  للكويت  العامة  الموازنة  سجلت 
إلى   2020 أبريل  من  الفترة  في  دينار  مليار   5.41
يناير 2021، أي خالل 10 أشهر من السنة المالية 
المالية،  لوزارة  الشهري  للتقرير  وفقًا   ،2020/2021
في  المحقق  بالعجز  مقارنة  المئة  في   549 وبزيادة 
بلغ  والذي  الماضية،  المالية  السنة  من  المقابلة  الفترة 
833.32 مليون دينار )قبل استقطاع حصة صندوق 

األجيال(.
وبلغ إجمالي اإليرادات المحصلة عن الفترة من أبريل 2020 وحتى يناير الماضي 
نحو 7.85 مليار دينار، بزيادة 4.7 في المئة عن المقدر بالموازنة للفترة ذاتها 
والبالغ 7.5 مليار. ووصلت اإليرادات النفطية خالل 10 أشهر من السنة المالية 
الحالية إلى 6.713 مليار دينار بزيادة عن المقدر بنحو 19.3 في المئة، فيما 

مليار   1.14 الفعلية  النفطية  غير  اإليرادات  سجلت 
دينار، شكلت 60.8 في المئة من المقدر بالموازنة.

مليار   13.26 فبلغ  للمصاريف وااللتزام  بالنسبة  أما 
و2.316  للمصاريف  مليار   10.984 بواقع  دينار، 
الفعلي  وااللتزام  المصاريف  إجمالي  ليشكل  لاللتزام، 
المقدر  من  فقط  المئة  في   61.5 أشهر   10 خالل 

بالموازنة.
وبلغ إجمالي اإلنفاق الرأسمالي خالل الفترة ذاتها نحو 697.82 مليون دينار، 
أي نحو 30.2 في المئة فقط من المقدر بالموازنة، والبالغ 2.31 مليار دينار.

المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصرف(

موازنة الكويت تسجل عجزا 5.41 مليار دينار

Kuwait's public budget recorded a fiscal deficit of about 5.41 
billion dinars in the period from April 2020 to January 2021, 
that is, during the 10 months of the fiscal year 2020/2021, 
according to the monthly report of the Ministry of Finance, with 
an increase of 549 percent compared to the deficit achieved in the 
corresponding period of the last fiscal year, which amounted to 
833.32 million dinars (before deducting the Generations’ Fund 
share).
The total revenue collected for the period from April 2020 to last 
January was about 7.85 billion dinars, an increase of 4.7 percent 
over the estimated budget for the same period of 7.5 billion. 
During 10 months of the current fiscal year, oil revenues reached 

6.713 billion dinars, an increase from the estimated 19.3 percent, 
while actual non-oil revenues recorded 1.14 billion dinars, 
accounting for 60.8 percent of the estimated budget.
As for the expenditures and commitment, it amounted to 13.26 
billion dinars, by 10.984 billion for expenses and 2,316 billion for 
commitment, so that the total expenses and actual commitment 
during 10 months constitute only 61.5 percent of the estimated 
budget.
The total capital expenditures during the same period amounted 
to 697.82 million dinars, or about 30.2 percent of the budget 
estimate, which is 2.31 billion dinars.
Source (Al-Rai Newspaper-Kuwait, Edited)

Kuwait's Budget Records a Deficit of 5.41 billion Dinars



أظهر تقرير صاردر عن غرفة قطر يتضمن تحلياًل ألبرز اتجاهات االقتصاد 
الخارجية  بالتجارة  المتعلقة  اإلحصائيات  حول  تقرير  عن  فضاًل  القطري، 
لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر ديسمبر 2020، بلوغ إجمالي قيمة 
صادرات القطاع الخاص خالل العام 2020 نحو 14.9 مليار ريال، مقابل 
21.6 مليار ريال في العام 2019 الماضي أي  بتراجع نسبته نحو 30 في 
أثرت سلبًيا على حركة  التي  فيروس كورونا  انتشار  بتداعيات  متأثًرا  المئة، 

التجارة العالمية.
وبلغت صادرات القطاع الخاص، خالل شهر ديسمبر 2020 وفًقا لشهادات 
حوالي  مقابل  ريال،  مليون   )1,333( نحو  الغرفة،  تصدرها  التي  المنشأ 
)1,175( مليون ريال سجلتها في شهر نوفمبر الماضي أي بنسبة زيادة على 

أساس شهري بلغت 13.4في المئة.
وبحسب التقرير جاء هذا التحسن مدفوًعا بالزيادة الكبيرة في الصادرات على 
نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي التي حققت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 
286.2 في المئة، حيث ارتفعت قيمتها من حوالي )99( مليون ريال إلى 
حوالي )382( مليون ريال، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب 
التي  سنغافورة  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الموحدة  الشهادة  نموذج 
بلغت نسبتها 13.3 في المئة، إال أن الوزن النسبي لهذا النموذج عند مستوى  

0.9 بالمائة يقلل من تأثيرها على مؤشر نمو صادرات القطاع الخاص.
المصدر )صحيفة الراي القطرية، بتصرف(

انخفاض صادرات القطاع الخاص القطري في 2020

A report issued by Qatar Chamber that includes an analysis of the 
most prominent trends of the Qatari economy, as well as a report 
on statistics related to Qatar's foreign trade and private sector 
trade for December 2020 showed that the total value of private 
sector exports during the year 2020 reached about 14.9 billion 
riyals, compared to 21.6 billion riyals in the year 2019, meaning 
a decline of about 30 percent, affected by the repercussions of the 
spread of the Coronavirus, which negatively affected the global 
trade.
The exports of the private sector, during the month of December 
2020, according to the certificates of origin issued by the 
Chamber, amounted to about (1,333) million riyals, compared 

to about (1,175) million riyals recorded in last November, an 
increase on a monthly basis of 13.4 percent.
According to the report, this improvement was driven by the 
large increase in exports on the model of the Gulf Cooperation 
Council certificate, which achieved a significant increase of 
286.2 percent, as its value increased from about (99) million 
riyals to about (382) million riyals, in addition to the slight 
increase in exports. According to the unified certificate model 
for the GCC countries to Singapore, which amounted to 13.3 
percent, however, the relative weight of this model at 0.9 percent 
reduces its impact on the private sector export growth index.
Source (Al-Rai Newspaper-Qatar, Edited)

Decline of Qatari Private Sector Exports in 2020


