
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



استمرار  المركزي  قطر  مصرف  بيانات  أظهرت 
تنامي االحتياطات الدولية الكلية بالعملة األجنبية 
ووصولها مع نهاية فبراير إلى 200.6 مليار ريال.

الرسمية  االحتياطات  ارتفعت  فقد  للبيانات  ووفقا 
لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 
بنحو 1.6 مليار ريال على 147 مليار ريال أو 
)40.3 مليار دوالر(، وارتفع إجمالي االحتياطيات 
الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة األجنبية بنحو 
مليار  إلى نحو 200.6  1.2 مليار ريال لتصل 

ريال )55 مليار دوالر(، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63.8 مليار ريال أو ما 
نسبته %46.6 عما كانت عليه قبل سنتين في فبراير 2018، كما أنها زادت 

بنسبة %11.1 عما كانت عليه قبل سنة.

وأظهر التقرير ارتفاع االحتياطات الرسمية خالل 
شهر فبراير 2020 إلى مستوى 147 مليار ريال، 
السندات  ارتفاع  أولها  أسباب  ألربعة  كُمحّصلة 
وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 
1.1 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 81.9 مليار 
ريال، وثانيها ارتفاع األرصدة لدى البنوك األجنبية 
ريال،  مليار   55.4 إلى  ريال  مليون   500 بنحو 
وثالثها ارتفاع قيمة الذهب بنحو 150 مليون إلى 
ودائع  استقرار  إلى  إضافة  ريال،  مليار   7.83
النقد، عند مستوى  لدى صندوق  دولة قطر  الخاصة مع حصة  السحب  حقوق 

1882 مليون ريال.
المصدر )صحيفة الراية القطرية، بتصّرف(

تنامي احتياطات مصرف قطر المركزي بالعمالت األجنبية 

Qatar Central Bank data showed that the total international 
reserves in foreign currency continued to grow at the end of 
February to reach 200.6 billion riyals.
According to the data, the official reserves of Qatar Central Bank 
increased by the end of February by about 1.6 billion riyals to 147 
billion riyals (or 40.3 billion dollars), and the total international 
reserves, including liquidity in foreign currency which rose by 
about 1.2 billion riyals to reach about 200.6 billion riyals (55 
billion dollars), and that it has increased by 63.8 billion riyals, or 
46.6% from what it was two years ago in February 2018, and it 
increased by 11.1% from what it was a year ago.

The report showed the rise in official reserves during the month 
of February 2020 to the level of 147 billion riyals, as a result of 
four reasons, the first of which is the rise in bonds and treasury 
bills at Qatar Central Bank by about 1.1 billion riyals, to reach 
the level of 81.9 billion riyals, and the second is the rise in 
balances with foreign banks by about 500 million riyals to 55.4 
billion riyals, and the third is the increase in the value of gold by 
about 150 million to 7.83 billion riyals, in addition to the stability 
of special drawing rights deposits with the share of the State of 
Qatar with the Fund, at the level of 1882 million riyals.
Source (Al-Raya Newspaper-Qatar,Edited)

Growth of QCB’s Foreign Currencies Reserves


