
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

“االسكوا” تتوقع خسارة العالم العربي 1.7 مليون وظيفة جراء “كورونا”
ــن أّن  ــة لغــرب آســيا “اإلســكوا” م ــة واالجتامعي ــم املتحــدة االقتصادي ــة األم حــّذرت لجن

ــة يف  ــون وظيف ــر مــن 1.7 ملي ــا املســتجد ميكــن أن يتســبّب بخســارة أك ــروس كورون فاي

العــامل العــريب.

وتوقّعــت “االســكوا” أن يرتاجــع الناتــج املحــي اإلجــاميل للــدول العربيــة مبــا ال يقــّل عــن 

42 مليــار دوالر هــذا العــام عــى خلفيــة تراجــع أســعار النفــط وتداعيــات تفــي الوبــاء.

ــر مــن الوظائــف خــال العــام الحــايل إىل  ــك العــدد الكب ــؤدي فقــدان ذل ورجحــت أن ي

ارتفــاع معــدل البطالــة بنســبة تصــل إىل 1.2 نقطــة مئويــة. مبينــة أنــه خافـًـا آلثــار األزمــة 

املاليــة العامليــة يف عــام 2008، مــن املتوقّــع أّن تتأثـّـر فــرص العمــل يف جميــع القطاعــات.

ــة  ــي لفــرص العمــل يف املنطق ــات، وهــو املصــدر الرئي وافصحــت عــن أّن قطــاع الخدم

ــرض التباعــد االجتامعــي. ــار ف ــا آلث ــر القطاعــات تعرًّض ــة، ســوف يكــون أك العربي

وكانــت منظمــة العمــل الدوليــة قــد حــذرت مــن أّن األزمــة االقتصاديــة والعامليــة التــي 

ــا، ســيكون لهــا “تأثــرات بعيــدة املــدى عــى ســوق  تســبّب بهــا انتشــار فايــروس كورون

العمــل”.

ــر عــى القطــاع  ــل تونــس ومــر واملغــرب واألردن بشــكل كب ــرة مث ــدان كث وتعتمــد بل

الســياحي يف توفــر الوظائــف ودعــم جميــع القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، األمــر الــذي 

يزيد تداعيات توقف رحات الطران والسياحة.

املصدر )صحيفة العرب اللندنية، بترصف(

■

■ ESCWA expects the Arab World to lose 1.7 million jobs as a result of “Corona”
The United Nations Economic and Social Commission for 
Western Asia (ESCWA) warned that the new Corona virus could 
cause the loss of more than 1.7 million jobs in the Arab World.
“ESCWA” expected that the gross domestic product of Arab 
countries will decline by at least 42 billion dollars this year due 
to the decline in oil prices and the repercussions of the epidemic.
It is likely that the loss of this large number of jobs during the 
current year will lead to an increase in the unemployment rate by 
up to 1.2 percentage points. Indicating that, contrary to the effects 
of the global financial crisis in 2008, employment opportunities 
in all sectors are expected to be affected.

ESCWA stated that the services sector, which is the main source 
of employment opportunities in the Arab region, will be the most 
exposed to the effects of imposing social separation.
The International Labor Organization has warned that the 
economic and labor crisis caused by the spread of Corona virus 
will have “far-reaching effects on the labor market.”
Many countries, such as Tunisia, Egypt, Morocco and Jordan, 
rely heavily on the tourism sector to provide jobs and support all 
other economic sectors, which increases the repercussions of the 
suspension of flights and tourism.
Source (London Arab newspaper, Edited)

السعودية تخّفض االنفاق 5 في المئة في موازنة 2020
قــّررت اململكــة العربيــة الســعودية خفــض اإلنفــاق يف ميزانيتهــا للعــام الحــايل بأقــل مــن 5 

يف املئــة، وذلــك يف اطــار خطــة لخفــض إنفــاق املؤسســات الحكوميــة بنســبة 20 يف املئــة.

ويــأيت ذلــك الخفــض يف ظــل الرتاجــع الكبــر يف إيــرادات صــادرات النفــط بســبب انهيــار 

األســعار إىل أدىن مســتوياتها منــذ 18 عامــا عــى خلفيــة إجــراءات احتــواء فايــروس كورونــا 

املســتجد وحــرب األســعار النفطيــة بــن الريــاض وموســكو.

وتســتعد الســعودية ملرحلــة صعبــة عــى الصعيــد االقتصــادي، بعدمــا علّقــت أداء العمــرة 

وأغلقــت املراكــز التجاريــة وأوقفــت رحــات جويــة يف محاولــة ملنــع تفــي الفايــروس يف 

مناطقهــا، خاصــة يف ظــل تراجــع أســعار النفــط.

ــة  ــر املرون ــوء توف ــه “يف ض ــان ان ــد الجدع ــة محم ــر املالي ــد وزي ــد اك ــذا الصعي ــى ه وع

املناســبة التخــاذ التدابــر واإلجــراءات يف مواجهــة الصدمــات الطارئــة، فقــد أقــرت 

الحكومــة خفضــا جزئيــا يف بعــض البنــود ذات األثــر األقــل اجتامعيــا واقتصاديــا”.

وشــدد عــى أن “حجــم الخفــض الجــزيئ يف تلــك البنــود بلــغ مــا يقــارب 50 مليــار ريــال 

ــدة يف  ــات املعتم ــاميل النفق ــن إج ــة م ــن 5 يف املئ ــل م ــل أق ــا ميث ــار دوالر( م )13.3 ملي

ميزانية العام 2020”.

املصدر )موقع العربية. نت، بترصف(

■

20 اذار )مارس( 2020



The Kingdom of Saudi Arabia decided to cut spending in its 
budget for the current year by less than 5 percent, as part of a 
plan to reduce government institutions ’spending by 20 percent.
This reduction comes in light of the significant decline in oil 
export revenues due to the collapse of prices to their lowest 
levels in 18 years, against the backdrop of measures to contain 
the emerging Corona virus and the oil price war between Riyadh 
and Moscow.
Saudi Arabia is preparing for a difficult stage on the economic 
level, after it suspended the performance of Umrah, closed 
the commercial centers and suspended flights in an attempt to 
prevent the spread of the virus in its regions, especially in light 

of the decline in oil prices.
In this regard, Finance Minister Mohamed Al-Jadaan emphasized 
that “in light of the availability of appropriate flexibility to take 
measures and measures in the face of emergency shocks, the 
government has approved a partial reduction in some items with 
a less social and economic impact.”
He stressed that “the size of the partial reduction in those items 
amounted to approximately 50 billion riyals (13.3 billion dollars), 
which represents less than 5 percent of the total expenditures 
approved in the budget for the year 2020.”
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

المركزي العماني يضخ سيولة للمصارف لدعم االقتصاد
كشــف البنــك املركــزي العــامين عــن اســتعداده لتقديــم ســيولة إضافيــة بنحــو 8 مليــارات 

ريــال )20.8 مليــار دوالر( للمصــارف يف إطــار عــدة إجــراءات تســتهدف دعــم االقتصــاد، 

وذلــك يف ظــل تنامــي املخــاوف مــن تفــي فايــروس كورونــا يف أنحــاء العــامل.

ــة  ــة خليجي ــوك مركزي ــة لبن ــركات مامثل ــب تح ــيولة عق ــامين س ــزي الع ــخ املرك ــأيت ض وي

قدمــت خــال األيــام القليلــة املاضيــة حــزم تحفيــز ضخمــة لحاميــة اقتصاداتهــا مــن تفــي 

فايــروس كورونــا. 

ودعــا البنــك املركــزي العــامين املصــارف إىل خفــض الرســوم املرفيــة وضبــط رؤوس أموالهــا 

ــة  ــهر، وبخاص ــتة أش ــل إىل س ــا يص ــداد مل ــات يف الس ــامح بتأجي ــامن، والس ــب االئت ونس

للمرشوعــات الصغــرة واملتوســطة.

وأعلنــت ســلطنة عــامن، عــن 33 حالــة إصابــة بفايــروس كورونــا ويبــدو أن التفــي ســيرض 

بقطاعــات االقتصــاد غــر النفطيــة الوليــدة. كــام تعكــف عــامن عــى ســبل للحــّد مــن األثــر 

االقتصادي النخفاض أسعار النفط عى أوضاعها املالية الصعبة.

املصدر )صحيفة العرب اللندنية، بترصف(

■

■ The Central Bank of Oman pumps liquidity to Banks to support the Economy
The Central Bank of Oman revealed its willingness to provide 
additional liquidity of about 8 billion riyals ($ 20.8 billion) to 
banks in the context of several measures aimed at supporting the 
economy, in light of the growing fears of the spread of Corona 
virus around the world.
Liquidity of the Central Bank of Oman comes after similar 
moves by Gulf central banks, which during the past few days 
presented huge stimulus packages to protect their economies 
from the outbreak of the Corona virus.

The Central Bank of Oman called on banks to reduce bank 
charges, control their capital and credit ratios, and allow delays 
in payments of up to six months, especially for small and 
medium enterprises.
The Sultanate of Oman has reported 33 cases of coronavirus and 
it appears that the outbreak will harm nascent non-oil economy 
sectors. Oman is also working on ways to reduce the economic 
impact of low oil prices on its difficult financial situation.
Source (London Arab newspaper, Edited)

■ Saudi Arabia cuts spending 5 percent in the 2020 Budget

ارتفاع حجم التجارة اإللكترونية في مصر 80 في المئة
كشــف هشــام صفــوت، رئيــس لجنــة التجــارة اإللكرتونيــة، باالتحــاد العــام للغــرف 

التجاريــة املريــة، عــن أن التجــارة اإللكرتونيــة ســاهمت بشــكل كبــر ىف تنفيــذ اإلجــراءات 

ــادة  ــرًا إىل زي ــد، مش ــا الجدي ــروس كورون ــار ف ــع انتش ــات ملن ــف التجمع ــة بوق الخاص

ــتهاكية. ــات االس ــى املنتج ــة ع ــر  %80 خاص ــكل كب ــة بش ــات املختلف ــب باملنص الطل

وتوقــع زيــادة النســبة مــع قــرار وقــف التجمعــات حيــث متثــل التجــارة اإللكرتونيــة حــا 

للعــارض والعميــل، ســواء عنــد غلــق أى محــال معينــة أو وجــود صعوبــة وخــوف لــدى 

بعــض العمــاء مــن ركــوب املواصــات العامــة، باإلضافــة إىل أن التجــارة اإللكرتونيــة متثــل 

فرصــة كبــرة أمــام الــرشكات الصغــرة واملتوســطة ىف عــرض منتجاتهــا.

وشــهدت ساســل املتاجــر الكــرى للبيــع بالتجزئــة إقبــاال كبــرا وســط مخــاوف مــن تفــي 

فــروس كورونــا املســتجد، مــا دعــا الحكومــة للتأكيــد عــى توافــر جميــع الســلع ىف مــر 

لشــهور، وناشــدة املواطنــن بعــدم التســارع والهجــوم عليهــا.

ــادق  ــز الفن ــمل حج ــار دوالر تش ــر إىل 2 ملي ــة مب ــات اإللكرتوني ــم املعام ــل حج ويص

ــا. ــة منه ــبة ضئيل ــى نس ــة ع ــارة اإللكرتوني ــتحوذ التج ــا، وتس ــران وغره ــر الط وتذاك

املصدر )موقع اليوم السابع املرصي، بترصف(

■

■ The Volume of e-commerce in Egypt increased by 80 percent
Hisham Safwat, Chairman of the E-Commerce Committee at the 
General Union of Egyptian Chambers of Commerce, revealed 
that e-commerce contributed greatly to implementing measures 
to stop gatherings to prevent the spread of the new Corona 
virus, noting that the demand for different platforms increased 
significantly by 80%, especially on consumer products.
He expected an increase in the ratio with the decision to stop the 
gatherings, as e-commerce represents a solution for the bidder 
and the customer, whether when closing any specific stores or 
the presence of difficulty and fear among some customers of 
riding public transportation, in addition to that e-commerce 

represents a great opportunity for small and medium companies 
to display their products.
The large chains of retail stores witnessed a large turnout amid 
fears of the outbreak of the new Corona virus, which called on 
the government to confirm the availability of all goods in Egypt 
for months, and appealed to the citizens not to accelerate and 
attack them.
The volume of electronic transactions in Egypt reaches $ 2 
billion, including hotel reservations, airline tickets, etc., and 
e-commerce accounts a small percentage of them.
Source (Egyptian Seventh Day Website, Edited)


