
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

البحرين تقر حزمة من القرارات ب 11 مليار دوالر لدعم االقتصاد
الشــيخ  البحريــن،  مملكــة  ماليــة  وزيــر  كشــف 

ســلامن بــن خليفــة آل خليفــة، عــن توجــه الحكومــة 

لتنفيــذ حزمــة مــن القــرارات واإلجــراءات املاليــة 

 4.3 قيمتهــا  تبلــغ  نفقــات  واالقتصاديــة، مبجمــل 

ــه  ــرا اىل أن ــار دوالر(، مش ــار )11.41 ملي ــار دين ملي

ســيتم تنفيــذ هــذه القــرارات بــأرسع وقــت ممكــن 

ــوى. ــة قص ــا أولوي باعتباره

قــرارات  تنفيــذ  أن  عــى  املاليــة  وزيــر  وشــدد 

والتــي  واالقتصاديــة  املاليــة  الحزمــة  وإجــراءات 

جــاءت وفقــاً للتوجيهــات عاهــل البــاد امللــك حمــد 

ــة  ــي األولوي ــة ه ــلامن ال خليف ــن س ــى ب ــن عي ب

واالقتصــاد  املاليــة  وزارة  تســعى  التــي  القصــوى 

الوطنــي والجهــات الحكوميــة ذات العاقــة لتحقيقهــا 

يف أرسع وقــت ممكــن.

ــن  ــب املواطن ــم روات ــة مــروع دع ــن الحزم وتتضم

العاملــن يف القطــاع الخــاص، والــذي يهــدف إىل دفــع 

ــن يف القطــاع الخــاص مــن  ــن العامل ــب املواطن روات

خــال صنــدوق التعطــل لألشــهر )أبريــل ومايــو 

ــب  ــى للروات ــق الحــد األق ــام 2020 وف ــو( لع ويوني

املنصــوص عليــه يف قانــون التأمــن االجتامعــي، وذلــك 

بقيمــة إجامليــة تقــدر بـــ 215 مليــون دينــار بحريني.
املصدر )موقع العربية. نت، بترصف(

■

■ Bahrain Passes a Decisions Package of $11 Billion to Support the Economy
The Bahraini Minister of Finance, Sheikh 
Salman bin Khalifa Al Khalifa, revealed 
the government’s intention to implement 
a package of financial and economic 
decisions and measures, with a total 
expenditure of 4.3 billion dinars (11.41 
billion dollars), indicating that these 
decisions will be implemented as soon as 
possible as a top priority.
Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa 
stressed that the implementation of the 

decisions and procedures of the financial 
and economic package, which came in 
accordance with the directives of the 
country’s King, King Hamad bin Isa bin 
Salman Al Khalifa, is the highest priority 
that the Ministry of Finance and National 
Economy and the relevant government 
agencies strive to achieve as quickly as 
possible.
The package includes a project to support 
the salaries of citizens working in the 

private sector, which aims to pay the 
salaries of citizens working in the private 
sector through the unemployment fund 
for months (April, May and June) for 
the year 2020 according to the maximum 
salary stipulated in the Social Insurance 
Law, with a total value of 215 million BD.
Source (Al-Arabiya.net Website, 
Edited)
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لبنان: اجراءات اقتصادية ومالية احترازية لمنع االنهيار الشامل
مــع اشــتداد األزمــة املعيشــية يف لبنــان واســتفحال الغــاء 

يف األســواق االســتهاكية، أصــدر وزيــر املاليــة غــازي وزين، 

قــراراً بتعليــق كافــة املهــل املتعلقــة باملوجبــات التــي 

ــا  ــي تحققه ترتتــب عــى املكلفــن بالرضائــب والرســوم الت

ــة. ــة العام ــة املالي ــا مديري وتحصله

كــام أصــدر حاكــم “مــرف لبنــان” ريــاض ســامة، تعميــامً 

حــول التســهيات املمكــن أن مينحهــا “املركــزي” للمصــارف 

وللمؤسســات املاليــة، وتضّمــن قــراراً وســيطاً حمــل الرقــم 

13213، وذلــك بهــدف املحافظــة عــى املصلحــة العامــة يف 

الظــروف االســتثنائية الراهنــة التــي متــر بهــا البــاد، وبنــاء 

عــى الصاحيــات التــي تعــود للحاكــم بغيــة تأمــن عمــل 

مــرف لبنــان اســتناداً إىل مبــدأ اســتمرارية املرفــق العــام.

ويف هــذا املجــال، اوضــح حاكــم مــرف لبنــان ريــاض 

ســامة أن الهــدف مــن التعميــم مســاعدة اللبنانيــن خــال 

املرحلــة الصعبــة، وحتــى ال تضطــر املؤسســات إىل إقفــال 

ــا. ــا واالســتغناء عــن موظفيه أبوابه

ولفــت إىل أن “لبنــان عــاش 3 صدمــات يف الفــرتة األخــرة: 

املصــارف،  إقفــال  مــع  األول  أكتوبر/تريــن  يف  األوىل 

والثانيــة مــع التخلــف عــن الدفــع )ســداد الديــون(، 

والثالثــة بســبب كورونــا، وهدفنــا مــن التعميــم أن تتمكــن 

ــا،  ــن وســداد ديونه ــب املوظف ــع روات ــن دف املؤسســات م

كــام مســاعدة كل مــن لديهــم قــروض مدعومــة مثــل 

الســكن أو الصناعيــن أو غرهــم عــى تأجيــل ديونهــم 
ــن خــال تقســيطها  ــة، م املســتحقة خــال 3 أشــهر املقبل

ــة”. ــر يف املئ ــدة صف ــع فائ ــنوات م ــس س لخم
املصدر )صحيفة العريب الجديد، بترصف(

■

■ Lebanon: Precautionary Economic & Financial Measures to Prevent the Total Collapse
With the escalation of the living crisis 
in Lebanon and the exacerbation of the 
consumer prices, the Minister of Finance 
Ghazi Wazni issued a decision to suspend 
all deadlines related to the duties incurred 
by taxpayers and fees that are collected by 
the Public Finance Directorate.
Riad Salamé, the Governor of the Banque 
du Liban, issued a circular on the facilities 
that the Central Bank can grant to banks 
and financial institutions, and included an 
intermediate decision to carry the number 
13213, with the aim of preserving the 

public interest in the current exceptional 
circumstances that the country is going 
through, and based on the powers that 
accrue to the Governor in order to secure the 
work of the Banque du Liban based on the 
principle of continuity of the public facility.
In this regard, the Governor of the Banque 
du Liban, stated that the aim of the circular 
is to assist the Lebanese during the difficult 
period, so that the institutions do not have 
to close their doors and dispense with their 
employees.
He pointed out that “Lebanon has 

experienced 3 shocks in the last period: the 
first in October with the closure of banks, 
the second with default (the payment of 
debts), and the third because of Corona, and 
our aim from the circular is that institutions 
be able to pay the salaries of employees 
and pay off their debts, as well as helping 
all those who have subsidized loans such as 
housing, industrialists or others to postpone 
their debts due within the next 3 months, by 
paying them in five years with zero percent 
interest.
Source (The New Arab Newspaper, Edited)



“فيتش” تتخوف من تآكل احتياطي مصر من النقد األجنبي بسبب “كورونا”
توقّعــت وكالــة فيتــش العامليــة للتصنيــف االئتــامين، تــآكل 

ــات  ــي، بســبب التداعي احتياطــي مــر مــن النقــد األجنب

ــوك  ــاودت البن ــام ع ــد، في ــا الجدي ــروس كورون ــة لف املالي

بنســب كبــرة عــى  الفائــدة  أســعار  الحكوميــة رفــع 

ــن،  ــوال املواطن ــذب أم ــة لج ــار، يف محاول ــهادات االدخ ش

ــا تباعــاً خــال األشــهر الســابقة  ــد خفضته ــت ق ــام كان بين

ــار. ــع االنتش ــروس واس ــور الف ــى ظه ع

ــى  ــتؤثر ع ــا س ــة كورون ــن أن صدم ــش” م ــذرت “فيت وح

ــاميل  ــي اإلج ــج املح ــو النات ــر، ومن ــة مل ــة الخارجي املالي

ــياحة،  ــاع الس ــل قط ــة أن تعط ــاد. مبين ــايل للب واألداء امل

ــى  ــاد ع ــكل ح ــيؤثران بش ــادرات، س ــر الص ــامل تأث واحت

املاليــة العامــة، متوقعــة أن يحتــاج التعــايف إىل وقــت 

ــة. ــل األزم ــا قب ــتويات م ــودة إىل مس للع

وحــّذرت مــن أن تفــي فــروس كورونــا عامليــا، يهــدد 

ــد مــن التدفقــات إىل الخــارج خــال األشــهر الســتة  باملزي

املقبلــة. وكان املســتثمرون األجانــب يحتفظــون بقيمــة 20 

مليــار دوالر مــن أذون الخزانــة املريــة املقومــة بالجنيــه 

ــش. ــايض، بحســب فيت ــة فرباير/شــباط امل املــري يف نهاي

ــال  ــاري خ ــاب الج ــز الحس ــؤدي عج ــع أن ي ــن املتوق وم

ــب،  ــتثامرات األجان ــروج اس ــب خ ــايل، إىل جان ــام الح الع

ــة 45.5  ــر البالغ ــة مل ــات الدولي ــى االحتياط ــط ع للضغ

ــم  ــمية أن معظ ــات الرس ــر البيان ــام تظه ــار دوالر، بين ملي

ــارة عــن ديــون وودائــع مســتحقة  االحتياطــي النقــدي عب

ــت. ــدول الســعودية واإلمــارات والكوي ــا ل أغلبه

املصدر )موقع العريب الجديد، بترصف(

■

■ “Fitch” Fears the Erosion of Egypt’s Foreign Exchange Reserves due to “Corona”
Fitch global credit rating agency expected 
Egypt’s foreign exchange reserves to 
erode due to the financial repercussions 
of the new Corona virus, while the 
government banks re-raised interest rates 
at significant rates on savings certificates, 
in an attempt to attract citizens’ money, 
while they had successively reduced them 
during the months before the emergence 
of The virus is widespread.
“Fitch” warned that the shock of Corona 
will affect Egypt’s external finance, 

GDP growth and the country’s financial 
performance. Indicating that the 
disruption of the tourism sector, and the 
possibility of exports being affected, will 
have a severe impact on public finances, 
expecting that recovery will need time to 
return to pre-crisis levels.
The agency warned that a global outbreak 
of the Corona virus would threaten further 
outflows over the next six months. Foreign 
investors were holding $20 billion of 
Egyptian treasury bills denominated in 

the Egyptian pound at the end of February, 
according to Fitch.
It is expected that the current account 
deficit during the current year, in addition 
to the exit of foreign investments, will put 
pressure on Egypt’s international reserves 
of $45.5 billion, while the official data 
show that most of the cash reserves are 
debts and deposits due mostly to the 
countries of Saudi Arabia, the Emirates 
and Kuwait.
Source (New Al-Arabi website, Edited)

العجالن: االقتصاد السعودي قوي ومتين
أوضــح  رئيــس مجلــس الغــرف الســعودية عجــان بــن عبد 
العزيــز العجــان ان املجلــس يعمــل مــن خــال التنســيق 
مــع الغــرف التجاريــة والصناعيــة باململكــة اىل تحديــد 
االثــار املرتتبــة عــن فايــروس كورونــا واإلجــراءات ذات 
الصلــة، عــرب التواصــل مــع اللجــان والقطاعــات املختلفــة، 
ومتابعــة أي معوقــات او تأثــرات، كــام تعمــل الغــرف 
ــخر كل  ــرتكن وتس ــا للمش ــم خدماته ــة تقدي ــى مواصل ع
اإلمكانــات التقنيــة العاليــة التــي تتوفــر يف الغــرف لخدمــة 
القطــاع الخــاص يف هــذه الظــروف االســتثنائية التــي تشــهد 
انتشــار وبــاء كورونــا عــى مســتوى العــامل وتأثراتــه التــي 

ــامل. ــع االقتصــادات يف الع تطــال جمي
واكــد العجــان ان القطــاع الخــاص وضمــن املنظومــة 
فاعلــة  ورشاكــة  بتكامــل  يعمــل  الوطنيــة  االقتصاديــة 

ــاد  ــى ان االقتص ــدداَ ع ــارات. مش ــن املس ــد م ــرب العدي ع
ــمو ويل  ــن وس ــن الريف ــادم الحرم ــادة خ ــعودي بقي الس
ــل  ــة للتعام ــدرة واملرون ــه الق ــوة ولدي ــع بالق ــد يتمت العه

مــع املســتجدات واالحــداث الطارئــة.
ــاص  ــاع الخ ــتية يف القط ــات اللوجس ــار إىل أن القطاع وأش
واملعنيــة باالســتراد والتصديــر تواكــب املســتجدات وتعمــل 
عــى توفــر كل املتطلبــات عــى اختــاف احتياجاتهــا، 
موضحــا ان اســواقنا تتوفــر بهــا كل املتطلبــات مــن مــواد 

ــر. ــا بشــكل كايف وواف ــة وغره ــة ومتويني غذائي
وأشــاد العجــان باإلجــراءات االحرتازيــة املهمــة التــي 
اتخذتهــا الجهــات املعنيــة باململكــة والتجــاوب الكبــر 
معهــا مبــا يعــزز مواجهــة هــذا الوبــاء والحــد مــن انتشــاره 
وتاشــيه خــال الفــرتة القادمــة لتعــود الحيــاة اىل طبيعتهــا. 

منوهــا إىل رشاكــة القطــاع الخــاص مــع القطــاع الحكومــي 

يف تعزيــز وســائل التوعيــة والحــث عــى االلتــزام بهــا مــن 

قبــل كافــة الرائــح.

املصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بترصف(

■

■ Al-Ajlan: The Saudi Economy is Strong & Durable
The president of the Council of Saudi 
Chambers, Mr. Ajlan bin Abdulaziz Al 
Ajlan, explained that the council works 
through coordination with the commercial 
and industrial chambers in the Kingdom to 
determine the effects of Corona virus and 
related procedures, through communicating 
with the committees and different sectors, 
and following up any obstacles or impacts, 
as the chambers work to continue providing 
its services to subscribers and harnessing 
all the high technical capabilities that 
are available in the chambers to serve 
the private sector in these exceptional 
circumstances that witness the spread of the 
Corona epidemic on the global level and its 

effects on all economies in the world.
Al-Ajlan stressed that the private sector and 
within the national economic system work 
in an integrated and effective partnership 
across many tracks. Stressing that the Saudi 
economy, led by the Custodian of the Two 
Holy Mosques and His Highness the Crown 
Prince, is strong and has the ability and 
flexibility to deal with developments and 
emergency events.
He also pointed out that the logistical 
sectors in the private sector concerned 
with import and export keep pace with 
developments and work to provide all the 
requirements of different needs, adding 
that our markets meet all the requirements 

of food and supplies and others sufficiently 
and abundantly.
Al-Ajlan praised the important precautionary 
measures taken by the concerned authorities 
in the Kingdom and the great response to 
them in a way that enhances facing this 
epidemic and limiting its spread and fading 
during the coming period so that life can 
return to normal, acclaiming the partnership 
of the private sector with the government 
sector in promoting awareness and urging 
the commitment of all sectors.
Source (Council of Saudi Chambers 
Website, Edited)


