
النظام  االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  منحت 
المصرفي الكويتي تصنيفا ائتمانيا مستقّرا، مبّينة أّن 
االئتمانية  األوضاع  القوي سيدعم  االقتصادي  النمو 

للبنوك المحلية.
ووفقا للوكالة سيبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي 
أن  متوقعة  األعمال،  مجال  سيدعم  ما  وهو  قويا، 
يحقق نموا قدره %3 العام الجاري، مقارنة بـ 2.5% 

عام 2019.
القطاع  يواجهها  التي  المخاطر  أن  التقرير  وأظهر 
خاصة  القروض  تمركز  تشمل  الكويتي  المصرفي 

حدة  من  يخفف  ما  أن  معلنة  العقاري،  القطاع  في 
للقروض  الضخمة  المخصصات  المخاطر هي  هذه 
للبنوك،  القوي  المال  ورأس  البنوك،  لدى  المتعثرة 

والسيولة المرتفعة.
%5 في  بنحو  المحلي  االئتمان  نمو  وتتوقع موديز 
عام 2020، مع نمو التضخم في الكويت بنسبة 3 
في المئة، كذلك توقعت ارتفاع القروض غير العاملة 
إلى %2 من إجمالي القروض في 2020 مقارنة بـ 

%1.6 في 2018.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(
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"موديز" تمنح النظام المصرفي الكويتي تصنيفا مستقّرا

Moody's Rating Agency has granted the Kuwaiti banking system 
a stable credit rating, indicating that strong economic growth 
will support the credit conditions of local banks.
According to the agency, non-oil GDP growth will remain 
strong, which will support the business field, expected to achieve 
growth of 3% this year, compared to 2.5% in 2019.
The report showed that the risks faced by the Kuwaiti banking 
sector include the concentration of loans, especially in the real 

estate sector, declaring that what mitigates these risks is the huge 
allocations for non-performing loans to banks, the strong capital 
for banks, and high liquidity.
Moody's expects domestic credit to grow by about 5% in 2020, 
with inflation in Kuwait growing by 3 percent, and it also 
expects non-performing loans to rise to 2% of total loans in 2020 
compared to 1.6% in 2018.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Moody's gives the Kuwaiti Banking System a Stable Rating

كافة  انتهاء  عن  السوداني  المركزي  البنك  كشف 
أشكال العقوبات االقتصادية المفروضة على السودان 

من قبل الواليات المتحدة األميركية.
المركزي  البنك  محافظ  كشف  المجال،  هذا  وفي 
السوداني  المركزي  تلّقي  الرحيم عن  الدين عبد  بدر 
الخارجية  بوزارة  العقوبات  مكتب  مدير  من  خطابًا 
انتهاء  بتأكيد  يفيد  الخارجية  وزارة  عبر  األمريكية 
على  المفروضة  االقتصادية  العقوبات  أشكال  كافة 
منذ  الصادرين  التنفيذيين  األمرين  بموجب  السودان 

12 أكتوبر2017.
 157 عن  العقوبات  رفع  تم  فقد  األمرين  إلغاء  "بموجب  أّنه  إلى  المحافظ  وأشار 

سوى  العقوبات  ضمن  يتبق  ولم  سودانية  مؤسسة 
في  باألحداث  المرتبطين  والمؤسسات  األفراد  بعض 
دارفور"، الفتا إلى أّن "الخطاب ليس لديه أي عالقة 

بمسألة التحويالت البنكية".
قام  قد  المركزي  السودان  بنك  أن  بالذكر  الجدير 
بذلك،  والمراسلين  السودانية  المصارف  بمخاطبة 
بالدول  المركزية  قام بمخاطبة بعض المصارف  كما 
المصرفية  المراسلة  لتنشيط عالقات  الشقيقة  العربية 

تعظيمًا للمنفعة المشتركة.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

الواليات المتحدة تلغي عقوباتها االقتصادية ضّد السودان 

The Central Bank of Sudan has revealed the end of all forms of 
economic sanctions imposed on Sudan by the United States of 
America.
In this regard, Central Bank Governor Badr Al-Din Abdel Rahim 
revealed that the Sudanese Central Bank had received a letter 
from the director of the penal office at the US Department of 
State through the Ministry of Foreign Affairs confirming the end 
of all forms of economic sanctions imposed on Sudan pursuant 
to the two executive orders issued since October 12, 2017.
The governor pointed out that "according to the cancellation 

of the two orders, the penalties were lifted for 157 Sudanese 
institutions, and only some individuals and institutions related to 
the events in Darfur remain," noting that "the letter has nothing 
to do with the issue of bank transfers."
It is worth noting that the Central Bank of Sudan has addressed 
the Sudanese banks and correspondents accordingly, and has 
also addressed some central banks in the sisterly Arab countries 
to activate the banking correspondence relations in order to 
maximize the mutual benefit.
Source (cnbc arabic site, Edited)

The United States cancels its Economic Sanctions against Sudan



حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يتجه نحو 
سيناريوهات اقتصادية مؤلمة بسبب انتشار فيروس 

كورونا. 
الصندوق  مديرة  أّكدت  الصعيد،  هذا  وعلى 
كريستالينا غورغييفا، أّن "الصندوق قد تحرك نحو 
فيروس  أزمة  اشتداد  مع  روعة  أكثر  سيناريوهات 
كورونا، حيث انتقلنا نحو المزيد من سيناريوهات 
النمو األليمة"، موضحة أّنه "ما دام أننا ال نعرف 
مدة انتهاء هذا المرض المتفشي، سنكون في مكان 
أعلى من عدم اليقين"، معتبرة أّن "صدمة فيروس 

كورونا غير عادية".

في  العالمي  للنمو  الصندوق  توقعات  وحول 
صحافي  مؤتمر  خالل  غورغييفا،  لفتت   ،2020
مشترك مع رئيس البنك الدولي، إلى أّن "الصندوق 
ال يزال يعمل على توقعاته الجديدة، وسيصدرها في 
األسابيع المقبلة، علما أّن التوقعات األولية تشير 
إلى تراجع النمو إلى أدنى مستوياته بالمقارنة مع 
الفيروس  "آثار  أّن  على  مشددة  الماضي"،  العام 
مما  الصيني  االقتصاد  على  أهمية  أكثر  ستكون 
كان يعتقد سابقًا، حيث أّن توقعات النمو السابقة 

للصين لم تعد صالحة".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

صندوق النقد يحّذر من سيناريوهات اقتصادية عالمية مؤلمة 

The International Monetary Fund warned that the world is 
moving towards painful economic scenarios due to the spread of 
the Corona virus.
In this regard, the Fund Manager, Kristalina Georgieva, confirmed 
that "the Fund has moved towards more strict scenarios with 
the intensification of the Corona virus crisis, as we have moved 
towards more painful growth scenarios", explaining that "as 
long as we do not know the duration of the end of this pervasive 
disease, we will be In a higher place than the uncertainty, 
"considering that the" shock of the Corona virus is unusual. "

On the fund's expectations for global growth in 2020, Georgiyeva 
said, during a joint press conference with the President of 
the World Bank, that "the fund is still working on its new 
expectations, and will be issued in the coming weeks, knowing 
that the initial expectations indicate that growth has fallen to 
its lowest levels compared to the year The past, "stressing that" 
the effects of the virus will be more important to the Chinese 
economy than previously thought, as China's past growth 
forecasts are no longer valid. "
Source (Al-Sharq Al-Awsat newspaper, Edited)

The IMF Warns of Painful Global Economic Scenarios


