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التقى رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي مع السفيرة اليونانية في عمان إليفثريا 
جاالتياناكي بمقر الغرفة، وتم بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، 
ومناقشة ترتيبات عقد منتدى أردني - يوناني على مستوى أصحاب األعمال مرافق 
للزيارة الرسمية الجتماعات اللجنة االردنية اليونانية المقررة خالل الربع األول من 

تموز المقبل في أثينا.
ورحب الكباريتي بأي تعاون مشترك يهدف الى زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات 
شكره  عن  وأعرب  استراتيجية،  عالقات  وإقامة  الجانبين  بين  استثمارية  ومشاريع 
للسفيرة على ما تقدمه من تعاون إلنجاح اللقاء المشترك القادم الذي سيسهم في تعزيز 
العالقات االقتصادية واالستثمارية بين البلدين الصديقين، كما سيشكل فرصة للجانب 
األردني لدعوة أصحاب األعمال والمستثمرين اليونانيين إلى اكتشاف الفرص المميزة 

التي يوفرها األردن في المجاالت االستثمارية المختلفة، وتوسيع قاعدة استثماراتهم 
في األردن وتأسيس وعقد الشراكات االستثمارية في القطاعات التنموية والخدماتية. 
معتبرا أّن اليونان دولة مهمة وذات بعد استراتيجي لالتحاد األوروبي، وتمتاز بتاريخ 
عريق وتعتبر مهدا للحضارة في االتحاد األوروبي، وال نغفل موقعها االستراتيجي 

المميز.
من جانبها أعربت السفيرة اليونانية عن أملها بأن تسهم هذه الزيارة بحضور أصحاب 
األعمال من الجانبين األردني واليوناني بالنهوض بعالقات البلدين االقتصادية وزيادة 
حجم التبادل التجاري من خالل استغالل االتفاقيات االقتصادية بين البلدين وضرورة 

تكثيف الجانبين العمل إلنجاح الفعاليات االقتصادية التي تخدم البلدين الصديقين.  
المصدر )صحيفة الدستور األردنية، بتصّرف(

نائل الكباريتي يبحث أوجه التعاون االقتصادي مع اليونان

The President of the Jordan Chamber of Commerce, Nael 
Kabariti, met with the Greek Ambassador in Amman, Eleftheria 
Galatianaki, at the Chamber's headquarters. They discussed 
aspects of bilateral cooperation between the two countries and 
ways to enhance them, and discussed arrangements for holding 
a Jordanian-Greek forum at the level of business owners, 
accompanying the official visit to the meetings of the Jordanian-
Greek Committee scheduled for the first quarter of next July in 
Athens.
Kabariti welcomed any joint cooperation aimed at increasing 
trade exchange, building partnerships and investment projects 
between the two sides, and establishing strategic relations. He 
expressed his thanks to the ambassador for the cooperation she 
provided for the success of the upcoming joint meeting, which 
will contribute to strengthening economic and investment 
relations between the two friendly countries. It will also 
constitute an opportunity for the Jordanian side to invite Greek 

business owners and investors to discover the distinguished 
opportunities offered by Jordan in the various investment fields, 
expand their investment base in Jordan and establish and hold 
investment partnerships in the development and service sectors. 
Considering that Greece is an important country with a strategic 
dimension to the European Union, and has a long history and is 
considered the cradle of civilization in the European Union, and 
we should not overlook its distinguished strategic location.
For her part, the Greek ambassador expressed her hope that this 
visit, in the presence of business owners from the Jordanian 
and Greek sides, would contribute to the advancement of 
the economic relations of the two countries, increasing the 
volume of trade exchange through the exploitation of economic 
agreements between the two countries, and the need for both 
sides to intensify work for the success of economic activities that 
serve the two friendly countries.
Source (Al-Dustour Jordanian Newspaper, Edited)

Nael Kabariti Discusses Aspects of Economic Cooperation with Greece



أبقت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني، تصنيفها 
لمصر عند  )B2(، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية 

من مستقرة إلى سلبية.
السلبية  المستقبلية  النظرة  أّن  "موديز"  وبيّنت 
مصر  لقدرة  المتزايدة  الجانبية  المخاطر  تعكس 
على امتصاص الصدمات الخارجية. منّوهة إلى أّن 
شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر 
بتوقعات "موديز"  النقدية مقارنة  التدفقات  ضعف 

الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.
لمصر  القوي  االتجاه  فإّن  "موديز"،  وبحسب 

نحو نمو الناتج المحلي اإلجمالي، يدعم المرونة االقتصادية واحتمال جذب 
االستثمارات األجنبية المباشرة.

للقطاع  مستقرة  مستقبلية  نظرة  "موديز"  ومنحت 
استمرار  أن  عن  مفصحة  مصر.  في  المصرفي 
والزيادة  التحتية،  البنية  في  االستثمارات  تدفق 
القوية بمعدالت اإلنفاق، ستعمالن على دعم النمو 
المالي  الشمول  مبادرات  تتيح  بينما  االقتصادي، 

فرصاً تجارية وافرة للبنوك.
وتوقعت أن يوفّر ازدهار االقتصاد وتعميق الشمول 
المالي، فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى 
خسائر  مخصصات  وخفض  سريع  بشكل  البنوك 
القروض، األمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الربحية 

قليالً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

"موديز" تمنح مصر تصنيفا B2 ونظرة مستقبلية سلبية

“Moody's” maintained its credit rating for Egypt at (B2), but 
changed its outlook from stable to negative.
“Moody's” indicated that the negative outlook reflects the 
increasing side risks of Egypt's ability to absorb external 
shocks. Noting that the tight global financing conditions 
increase the risks of weak cash flows compared to Moody's 
current expectations to support Egypt's external situation.
According to “Moody's”, Egypt's strong trend towards GDP 
growth supports economic resilience and the potential to 
attract foreign direct investment.
“Moody's” gave a stable outlook for the banking sector in 

Egypt. She disclosed that the continued flow of investments in 
infrastructure, and the strong increase in spending rates, will 
support economic growth, while financial inclusion initiatives 
provide ample business opportunities for banks.
It is expected that the booming economy and deepening 
financial inclusion will provide huge opportunities for the 
rapid growth of the loan portfolio of banks and the reduction 
of provisions for loan losses, which will lead to a slightly 
higher profitability, despite the high operating costs and the 
increase in taxes.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

“Moody's” gives Egypt a B2 Rating and a Negative Outlook

بعثته  اختتام  بعد  الدولي  النقد  صندوق  توقع 
مشاورات المادة الرابعة أن ينمو االقتصاد البحريني 
بنسبة 3.4 في المئة خالل هذا العام متسارعا من 

2.2 في المئة المسجلة في نهاية العام الماضي.
ولفتت رئيسة البعثة أسماء الجنايني، إلى أنّه "من 
غير  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  يزيد  أن  المتوقع 
أقوى  المئة، مدفوعا بتصنيع  4 في  بنسبة  النفطي 
وإعادة االنفتاح الكامل لالقتصاد"، مشددة على أنّه 
في   3 البحرين عند حوالي  اقتصاد  نمو  "سيستقر 

المئة على المدى المتوسط".
وحذّرت من أن "حالة عدم يقين كبيرة تلقي بظاللها على التوقعات، بما في 
عن  فضالً  أوكرانيا،  في  والحرب  كورونا  لوباء  المؤكد  غير  التطور  ذلك 

توقعات التضخم العالمي".
العام  البحرين  اقتصاد  نمو  أن  الجنايني  وأوضحت 
النفطي  غير  القطاع  بنمو  مدفوعا  جاء  الماضي 
انكماش  من  الرغم  على  المئة،  في   2.8 بنسبة 

القطاع النفطي بنسبة 0.3 في المئة.
والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة 
جراء انهيار أسعار الخام في 2020 بضغط جائحة 
واإلمارات  والكويت  السعودية  دفع  ما  كورونا، 
لتمديد حزمة مساعدات بمقدار 10 مليارات دوالر 

أقرتها الدول الثالث في 2018.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

صندوق النقد يتوقع نموا 3.4 في المئة لالقتصاد البحريني

The International Monetary Fund, after concluding its Article 
IV consultation mission, expected the Bahraini economy to 
grow by 3.4 percent this year, accelerating from 2.2 percent 
recorded at the end of last year.
The head of the mission, Asma Al-Janaini, pointed out that 
"non-oil GDP growth is expected to increase by 4 percent, 
driven by stronger industrialization and the full reopening of 
the economy," stressing that "Bahrain's economic growth will 
stabilize at about 3 percent in the medium term."
She warned that "significant uncertainty is casting a shadow 
over the outlook, including the uncertain development of 
the coronavirus pandemic and the war in Ukraine, as well as 

global inflation expectations."
Al-Janaini explained that the growth of Bahrain's economy 
last year was driven by the growth of the non-oil sector by 
2.8 percent, despite the contraction of the oil sector by 0.3 
percent.
Bahrain is a small oil producer, and its economy suffered 
greatly as a result of the collapse in crude prices in 2020 
under the pressure of the Corona pandemic, which prompted 
Saudi Arabia, Kuwait and the UAE to extend a $10 billion aid 
package approved by the three countries in 2018.
Source (Al-Arab Newspaper of London, Edited)

IMF Expects a 3.4 percent Growth for the Bahraini Economy



منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفا ائتمانيا سياديا للكويت عند 
المرتبة »A1« مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

ووفق الوكالة فإّن التصنيف االئتماني للكويت يستند إلى قوتها االقتصادية حيث 
تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جداً للدين الحكومي، متوقعة أن 
تبقى الموازنة العامة قوية بشكٍل استثنائي في المستقبل المنظور. منّوهة إلى أن 
ذلك سيُساهم في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق االحتياطي العام في ظل 
البيئة الحالية الرتفاع أسعار النفط، وكميات إنتاجه في إطار اتفاقية »أوبك+«، 
وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثالثة أعوام 

مقبلة على األقل.
تجاوز  السيادي،  الثروة  لصندوق  السائلة  األصول  حجم  فإّن  الوكالة  ووفق 

بكثير حجم الناتج المحلي اإلجمالي نهاية 2021، وانخفضت الديون الحكومية 
إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية السنة المالية 21/ 

.2022
مالياً  فائضاً  تُحقق  أن  الوكالة  تتوقع  العامة،  الموازنة  وعلى صعيد تطورات 
يتراوح بين 7 في المئة إلى 8 في المئة وفائضاً آخر يتراوح بين 2 إلى 3 في 
الماليتين 22/ 2023، و23/  السنتين  المحلي اإلجمالي في  الناتج  المئة من 
2024 على الترتيب، مدفوعاً بالزيادة الحادة في أسعار النفط هذا العام بسبب 

الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

موديز: نظرة مستقبلية مستقرة لالقتصاد الكويتي

Positive estimates have prevailed over the International Monetary 
Fund's assessments of Jordan's management of the reform file. 
According to the Fund, Jordan has made strong progress in major 
economic reforms to stimulate growth despite the rise in fuel and 
grain prices resulting from the Ukraine war.
The Fund's Executive Board will meet at the end of June to 
consider the fourth review of a $1.3 billion loan program for 
Jordan. The program began in March 2020 and has been expanded 
several times by at least $1 billion to help the Jordanian economy 
recover from the pandemic and maintain its macroeconomic 
stability.
The IMF mission, which reached an expert-level agreement on 

the fourth review of the program, recommended that Jordan 
receive an additional tranche of $165 million. It is likely that the 
Executive Board of the IMF will approve this recommendation, 
bringing the volume of funding disbursed this year to $550 
million.
The IMF expects Jordan to meet the target level of the primary 
deficit in this year's budget as a percentage of GDP, which is 3.4 
percent. While the Fund slightly lowered its forecast for Jordan's 
economic growth this year to 2.4 percent from 2.7 percent. 
Higher growth is seen as key to alleviating the country's high 
unemployment, which is around 23 percent.
Source (Al-Arab Newspaper of London, Edited)

Moody's: A Stable Outlook for the Kuwaiti Economy


