
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

الجزائر تخفض اإلنفاق %30 وتقر حزمة إجراءات

قــرر مجلــس الــوزراء الجزائــري، خفــض اإلنفــاق بنســبة %30، بجانــب إجــراءات أخــرى يف 

مواجهــة تداعيــات فــروس كورونــا والرتاجــع الكبــر يف أســعار النفــط.

واطلعــت الحكومــة باالجتــاع الــذي ترأســه الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون، 

عــى قــرار وزارة املاليــة تأجيــل دراســة مــروع قانــون املاليــة التكميــي إىل حــن تقييــم 

انعكاســات اإلجــراءات املاليــة املتّخــذة عــى مســتوى الحكومــة، وتطــور الوضــع يف العــامل.

وأعلــن رئيــس الجمهوريــة عبــد املجيــد تبــون عــن سلســلة مــن اإلجــراءات التــي ســوف 

يتــم تطبيقهــا فــورا وهــي عــى الشــكل التــايل:

• تخفيض قيمة فاتورة االستراد من 41 إىل 31 مليار دوالر.

• تخفيض نفقات ميزانية التسير بـ %30، دون املّس بأعباء الرواتب.

• التوقــف عــن إبــرام عقــود الدراســات والخدمــات مــع املكاتــب األجنبيــة، مــا ســيوفّر 

للجزائــر حــوايل ســبعة مليــارات دوالر ســنويا.

• اإلبقــاء دون مســاس عــى النفقــات املرتبطــة بقطــاع الصحــة، وتدعيــم وســائل محاربــة 

تفــّي وبــاء كورونــا فــروس، واألمــراض الوبائيــة بصفــة عامــة.

• اإلبقاء دون مساس عى النفقات املرتبطة بقطاع الرتبية.

ــّرروا  ــن ت ــن الذي ــد إعــداده، بخســائر املتعامل ــة التكميــي عن ــون املالي ــل يف قان • التكّف

مــن تفــّي الوبــاء.

• تكليــف الركــة الوطنيــة ســوناطراك بالتخفيــض مــن أعبــاء االســتغالل ونفقــات 

االســتثار، مــن 14 إىل 7 مليــارات دوالر بهــدف الحفــاظ عــى احتياطــي الــرف.

• تشــجيع املزيــد مــن االندمــاج املــايل عــن طريــق تســهيل منــح القــروض والرتكيــز عــى 

الرقمنــة واملنتجــات املبتكــرة.

املصدر )موقع العربية. نت، بترصف(

■

■ Algeria Cuts Spending by 30% & Approves a Package of Procedures
The Algerian cabinet decided to cut spending by 30%, along 
with other measures to counter the consequences of the Corona 
virus and the significant drop in oil prices.
The government informed during the meeting, which was chaired 
by the Algerian President Abdelmadjid Tebboune, of the Ministry 
of Finance’s decision to postpone the study of the supplementary 
finance law until the evaluation of the implications of financial 
measures taken at the government level, and the development of 
the situation in the world.
The President of the Republic, Abdelmadjid Tebboune, 
announced a series of procedures that will be implemented 
immediately, as follows:
• Reducing the value of the import bill from 41 to 31 billion 
dollars.
• Reducing the running budget expenses by 30%, without 
prejudice to the salary burdens.

• To stop concluding studies and services contracts with foreign 
offices, which will save Algeria about seven billion dollars 
annually.
• Retaining without prejudice the expenditures associated 
with the health sector, and strengthening means to combat the 
outbreaks of the Corona virus and epidemic diseases in general.
• Maintaining without prejudice to the expenditures associated 
with the education sector.
• Sponsorship in the supplementary finance law, when preparing 
it, of the losses of dealers affected by the outbreak.
• Entrust the national company, Sonatrach, with a reduction in 
the burden of exploitation and investment expenses, from 14 to 7 
billion dollars, in order to maintain the exchange reserves.
• Encouraging further financial inclusion by facilitating loan 
granting and focusing on digitization and innovative products.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)
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Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadaan expected that 
the Kingdom’s budget deficit will grow this year to 9% of GDP, 
after estimates were 6.4% in the previous forecast, and this is 
due to the background of falling oil prices and the impact of the 
outbreak of Corona virus.
Al-Jadaan revealed that the government has a flexible plan that is 
based on a mixture of spending cuts, borrowing and withdrawing 
from reserves, stressing the importance of avoiding withdrawing 
from reserves or monetizing the government investments.
Al-Jadaan disclosed that the Kingdom will raise the level of 
borrowing despite the availability of huge reserves, pointing out 
that the government has extensive financial capabilities, and he 

added: We have very large reserves, but we would like not to 
withdraw from the reserves more than what is scheduled, and we 
will borrow by increasing the borrowing rate from 30% of the 
GDP (785 billion dollars) to 50% until the end of 2022.
The Minister of Finance confirmed that the budget deficit in 2020 
will rise, but it will not exceed 7 to 9%, pointing at the same 
time that spending will decline in various sectors, including 
entertainment, sports and tourism, stressing that the Kingdom 
will commit to pay the dues of contractors and suppliers, and has 
the financial ability to continue to paying off.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

بلومبيرغ تحذر من تآكل االحتياطات المالية لدول الخليج العربي
ــآكل  ــذر بت ــاً ين ــام حالي ــط الخ ــعار النف ــوط أس ــن أن هب ــرغ”، م ــة “بلومب ــذرت وكال ح

ــة. ــود املاضي ــالل العق ــج خ ــا دول الخلي ــي راكمته ــة الت ــات املالي االحتياط

وبحســب الوكالــة فــإن حــرب األســعار ســتدفع إىل اختفــاء منتجــن آخريــن للنفــط، وهــم 

ــاج  ــاج الربميــل الواحــد أكــر مــن 10 دوالرات، فيــا تبلــغ تكلفــة إنت الذيــن يكلفهــم إنت

الربميــل يف الســعودية عــى ســبيل املثــال 2.5 دوالر.

ــة  ــل حصيل ــية، ب ــل جيوسياس ــاج عوام ــس نت ــاج لي ــرغ” أن اإلرساف يف اإلنت ورأت “بلومب

ــرد  ــي ت ــدوالرات الت ــع ال ــع تراج ــط؛ فم ــعار النف ــدين أس ــة بت ــة مرتبط ــابات رياضي حس

مقابــل كل برميــل تبيعــه، تحتــاج دول الخليــج إىل ضــخ كميــة أكــرب بكثــر للحفــاظ عــى 

ــة. ــرادات الحالي ــا يشــبه اإلي م

ومــن حيــث املبــدأ، تتوفــر لهــذه الــدول ترســانة تكفــي لخــوض الحــرب، إذ إن تكلفــة ضــخ 

برميــل واحــد مــن النفــط مــن حقــول النفــط الخليجيــة ال تتعــدى مثــن زجاجــة ميــاه رشب 

مــن النــوع الفاخــر، بحســب بلومبرغ.

وبالنســبة ل “بلومبــرغ” فإنــه لــي يتســنى التعامــل مــع تداعيــات أزمــة هبــوط األســعار، 

ــوك  ــت البن ــد عمل ــد، فق ــدى البعي ــى امل ــام ع ــى الخ ــب ع ــع الطل ــال تراج ــع احت وم

املركزيــة الخليجيــة عــى إيــداع كميــات ضخمــة مــن املــال، يف صناديــق ســيادية، ولكــن 
أمــام تراجــع األســعار، قــد تتــآكل هــذه األمــوال برسعــة كبــرة.

املصدر )صحيفة العريب الجديد، بترصف(

■

■ Bloomberg Warns of the Erosion of Financial Reserves of the GCC
“Bloomberg” agency warned that the drop in crude oil prices 
currently threatens to erode the financial reserves accumulated 
by the Gulf countries during the past decades.
According to the agency, the price war will drive the disappearance 
of some other oil producers, those who cost them more than $10 
per barrel of production, while the cost of producing a barrel in 
Saudi Arabia, for example, is $ 2.5.
“Bloomberg” considered that the excess of production is not 
the product of geopolitical factors, but rather the outcome of 
mathematical accounts linked to low oil prices, because with the 
decline in dollars that are received for every barrel they sell, the 
Gulf countries need to pump a much larger amount to maintain 

what is similar to current revenues.
In principle, these countries have an arsenal sufficient to go to 
war, as the cost of pumping one barrel of oil from Gulf oil fields 
does not exceed the price of a bottle of luxury drinking water, 
according to Bloomberg.
According to the same agency, in order to deal with the 
repercussions of the price fall crisis, and with the potential for 
declining demand for crude in the long run, Gulf central banks 
have deposited huge amounts of money in sovereign funds, but 
in front of the falling prices, these funds may erode very quickly.
Source (The New Arab Newspaper, Edited)

■ KSA Expects a Fiscal Deficit of 9 % in the 2020’s Budget

السعودية تتوقع عجزا ماليا 9 في المئة بموازنة 2020
توقــع وزيــر املاليــة الســعودي محمــد الجدعــان أن يتنامــى عجــز ميزانيــة اململكــة هــذا 
العــام إىل %9 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، بعــد أن كانــت التقديــرات تشــر إىل %6.4 يف 
التوقــع الســابق، وذك عــى خلفيــة تهــاوي أســعار النفــط وأثــر تفــي فــروس “كورونــا”.

وكشــف الجدعــان، عــن خطــة مرونــة لــدى الحكومــة تقــوم عــى مزيــج مــن تخفيضــات 
اإلنفــاق واالقــرتاض والســحب مــن االحتياطــات، مشــدداً عــى أهميــة تجنــب الســحب مــن 

االحتياطــات أو تســييل االســتثارات الحكومــة.
ــات  ــر احتياط ــم تواف ــرتاض رغ ــتوى االق ــرتفع مس ــة س ــن أن اململك ــان ع ــح الجدع وأفص
ــا احتياطــات  ــال: لدين ــة واســعة، وق ــدرات مالي ــة مق ــدى الحكوم ــا اىل أن ل ــة، الفت ضخم
ــنقوم  ــرر، وس ــو مق ــا ه ــر م ــات أك ــن االحتياط ــحب م ــوّد أال نس ــن ن ــداً لك ــرة ج كب
باالقــرتاض عــرب زيــادة نســبة االقــرتاض مــن %30 مــن الناتــج املحــي )785 مليــار دوالر( 

إىل %50 حتــى نهايــة 2022.
وأكــد وزيــر املاليــة أّن العجــز يف ميزانيــة عــام 2020 ســرتفع، لكنــه لــن يتجــاوز نســبة 7 
إىل %9، الفتــاً يف الوقــت ذاتــه إىل أن اإلنفــاق ســيرتاجع يف قطاعــات مختلفــة بينهــا الرتفيــه 
والرياضــة والســياحة، مؤكــداً أن اململكــة ســتلتزم بدفــع مســتحقات املقاولــن واملورديــن، 

ولديها القدرة املالية لالستمرار يف الدفع.

املصدر )صحيفة الرشق االوسط، بترصف(

■


