
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

“موديز”: ضخامة احتياطات االمارات المالية يعزز قوة االقتصاد على الصمود

كشــفت وكالــة »موديــز« للتصنيــف االئتــاين عــن أن ضخامــة االحتياطــات املاليــة 

ــر  ــن تأث ــد م ــهم يف الح ــأنها أن تس ــن ش ــدة م ــة املتح ــارات العربي ــة االم لدول

اقتصادهــا مــن جــراء الرتاجــع الحــاد يف أســعار النفــط العامليــة الــذي وصــل إىل 

ــة العــام املــايض. ــذ نهاي %60 من

ــار  ــوايل 147 ملي ــيولة بح ــن الس ــارات م ــات اإلم ــم احتياط ــة حج ــدرت الوكال وق

ــا  ــزز وضعه ــا يع ــار دوالر م ــى 22 ملي ــد ع ــة ال تزي ــات مالي ــل التزام دوالر مقاب

ــط. ــعار النف ــع يف أس ــة الرتاج ــايل يف مواجه امل

وبحســب الوكالــة فــإن نجــاح اإلمــارات يف تنويــع قاعــدة النمــو االقتصــادي أســهم 

إىل حــد كبــر يف الحــد مــن اعتادهــا عــى النفــط اقتصاديــاً مــا يســهم كذلــك يف 

تقليــص التأثــر االقتصــادي للرتاجــع الحــاد يف أســعار النفــط.

وتتوقــع الوكالــة أن ترفــع اإلمــارات إنتاجهــا مــن النفــط يف العــام الجــاري بحــوايل 

%8، مبينــة أن االمــارات مــن الــدول القليلــة املنتجــة للنفــط التــي لديهــا القــدرة 

عــى رفــع إنتاجهــا دومنــا حاجــة إىل اســتثارات إضافيــة.

ــى  ــل ع ــو األق ــارات ه ــي يف اإلم ــوازن النفط ــعر الت ــن أن س ــة ع ــت الوكال وأعلن

ــعر  ــل، وس ــن 30 دوالراً للربمي ــل ع ــث يق ــط حي ــة للنف ــدول املنتج ــتوى ال مس

ــض. ــز أو فائ ــة دون عج ــة الدول ــده ميزاني ــتقر عن ــذي تس ــو ال ــوازن ه الت

املصدر )جريدة الخليج االماراتية، بترصف(

■

■ Moody’s: The Huge Financial Reserves of the UAE Enhances its Economy’s Strength to Survive
Moody’s credit rating agency revealed that the huge financial 
reserves of the United Arab Emirates would contribute to 
reducing the impact on its economy due to the sharp decline 
in global oil prices, which reached 60% since the end of last 
year.
The agency estimated the value of the UAE’s reserves of 
liquidity at about $147 billion in exchange for financial 
obligations not exceeding $22 billion, which strengthens its 
financial position in the face of the decline in oil prices.
According to the agency, the UAE’s success in diversifying 
the base of the economic growth contributed greatly to 
reducing its dependence on oil economically, which also 

contributes to reducing the economic impact of the sharp 
decline in oil prices.
The agency expects that the UAE will increase its oil 
production this year by about 8%, indicating that the UAE is 
one of the few oil producing countries that have the ability to 
raise production without the need for additional investment.
Moody’s announced that the oil balance price in the UAE is 
the lowest at the level of oil producing countries, where it 
is less than $30 a barrel, and the balance price is the one at 
which the state’s budget stabilizes without a deficit or surplus.
Source (Al-Khaleej Newspaper-UAE, Edited)
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“Fitch” Credit Rating Agency expected that a drop in crude 
oil prices at current levels or just above, would weaken the 
financial reserves of the Gulf Cooperation Council countries.
According to the agency’s report, the Gulf budgets will suffer 
directly from the procedures such as suspending various 
government fees and taxes, but it constitutes a small share of 
the total revenue, and will in any case decrease as a result of 
the slowdown in non-oil activity.
The agency expected that the mix of financing in the 
Gulf Cooperation Council countries will shift in favor of 
withdrawing financial reserves, as it is expected that the 

Gulf Cooperation Council will issue about $42 billion in 
external debt this year, from $48 billion last year; this will 
be accompanied by $110 billion in withdrawals from the 
financial reserves and wealth funds, compared to only $15 
billion in 2019.
Most of the Gulf Cooperation Council countries announced 
economic stimulus packages, at 30 percent of GDP for 
Bahrain and Oman, more than 10 percent of GDP in the UAE 
and Qatar, and more than 4 percent in Saudi Arabia.
Source (The New Arab Newspaper, Edited)

صندوق النقد تتوقع نموا سلبيا القتصادات العالم في 2020
اشــارت مديــر عــام صنــدوق النقــد الدوليكريســتالينا غورغييفــا، خالل املؤمتــر الهاتفي 
ــة  ــن، اىل أن البرشي ــة يف مجموعــة العرشي ــوك املركزي ــة ومحافظــي البن ــوزراء املالي ل
تكبــدت خســائر باهظــة حتــى اآلن مــن جــراء جائحــة فــروس كورونــا وعــى جميــع 

بلــدان العــامل أن تعمــل معــا لحايــة شــعوبها والحــد مــن الــرر االقتصــادي.
وقالــت: لقــد حــان الوقــت للتضامــن وهــذا هــو املوضــوع الرئيــي الــذي دار حولــه 

اجتــاع وزراء املاليــة ومحافظــي البنــوك املركزيــة يف مجموعــة العرشيــن.
ــن أن  ــام 2020، فكشــفت ع ــي بالنســبة لع ــو العامل ــاق النم ــا آف ــت غورغييف وتناول
النمــو ســيكون ســلبيا خــالل هــذا العــام “فمــن املتوقــع عــى أقــل تقديــر حــدوث 
ركــود بنفــس الدرجــة مــن الســوء مثلــا كان الحــال أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة أو 
أســوأ. ولكننــا نتوقــع التعــايف يف عــام 2021. ولتحقيــق هــذا الهــدف، هنــاك أهميــة 
بالغــة إلعطــاء األولويــة إلجــراءات االحتــواء وتقويــة النظــم الصحيــة – يف كل مــكان. 
ــف  ــل وق ــا تعج ــن كل ــك، ولك ــيظل كذل ــل وس ــديد بالفع ــادي ش ــر االقتص فالتأث

ــه”. ــايف وازدادت صالبت ــة التع انتشــار الفــروس ازدادت رسع
ــي تتخــذ  ــدان الت ــد مــن البل ــاك العدي ــا منــر بظــروف اســتثنائية. وهن وختمــت: إنن
ــدويل، بالتعــاون مــع  ــدوق النقــد ال بالفعــل إجــراءات غــر مســبوقة. ونحــن يف صن

بلداننــا األعضــاء، ســنفعل األمــر ذاتــه. فلنوحــد صفوفنــا خــالل هــذه األزمــة الطارئــة 

لدعــم كل النــاس يف مختلــف أنحــاء العــامل.

املصدر )صحيفة العرب اللندنية، بترصف(

■

■ The IMF Expects Negative Growth for the World’s Economies in 2020
The Managing Director of the International Monetary Fund, 
Kristalina Georgieva, indicated during the phone conference 
of the finance ministers and central bankers of the G20, that 
mankind has suffered huge losses so far due to the pandemic 
of the Corona virus and all countries of the world must work 
together to protect their people and reduce economic damage.
She added: “The time has come for solidarity, and this is the 
main theme of the G20 finance ministers and central bankers 
meeting.”
Georgieva talked about the prospects for global growth for the 
year 2020, revealing that growth will be negative during this 
year, “at the very least, a recession is expected to be as bad as 

it was during the global financial crisis or worse, but we expect 
recovery in 2021, and to achieve this goal it is extremely important 
to prioritize containment and health systems - everywhere. The 
economic impact is already severe and will remain so, but the 
sooner the virus stops spreading, the faster and more solid the 
recovery will become.”
She concluded: We are going through exceptional circumstances. 
There are many countries that are already taking unprecedented 
action, and we at the International Monetary Fund, in cooperation 
with our member countries, will do the same. Let us unite during 
this emergency crisis to support all people around the world.
Source (London Arab newspaper, Edited)

■ “Fitch” Expects the GCC States to Withdraw $110 billion of their Reserves

“فيتش” تتوقع سحب دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليارات دوالر من احتياطاتها
توقعــت وكالــة “فيتــش” للتصنيــف االئتــاين أن يــؤدي هبــوط أســعار النفــط الخــام 
ــدول  ــة ل ــات املالي ــف االحتياط ــل، إىل ضع ــى بقلي ــة أو أع ــتويات الحالي ــد املس عن

مجلــس التعــاون الخليجــي.
وبحســب تقريــر للوكالــة، فــإن ميزانيــات الخليــج ســتعاين بشــكل مبــارش، مــن تدابــر 
مثــل تعليــق الرســوم والرائــب الحكوميــة املختلفــة، ولكنهــا تشــّكل حصــة صغــرة 
مــن إجــايل اإليــرادات، وســتنخفض يف أي حــال نتيجــة لتباطــؤ النشــاط غــر النفطــي.

ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــل يف دول مجل ــج التموي ــول مزي ــة أن يتح ــت الوكال وتوقع
لصالــح الســحب مــن االحتياطــات املاليــة، إذ مــن املرتقــب أن يصــدر مجلــس 
التعــاون الخليجــي حــوايل 42 مليــار دوالر مــن الديــون الخارجيــة هــذا العــام، مــن 
ــن الســحب  ــارات دوالر م ــك 110 ملي ــايض؛ وســرافق ذل ــام امل ــار دوالر الع 48 ملي
مــن االحتياطــات املاليــة وصناديــق الــروة، مقارنة بـ15 مليــار دوالر فقــط يف 2019.

وأعلنــت معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن حــزم التحفيــز االقتصــادي، 
بنســبة بلغــت 30 باملائــة مــن الناتــج املحــي بالنســبة للبحريــن وعــان، وأكــر مــن 
10 باملائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف اإلمــارات وقطــر، وأكــر مــن 4 باملائــة 

يف السعودية.

املصدر )صحيفة العريب الجديد، بترصف(

■


