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 مع نظرة مستقبلية مستقرةA-/A-2 التصنيف االئتماني للسعودية
 أن تحافظ البنوك في السعودية على،وتوقعت
مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خالل
ً بالرغم من أن النمو يبقى معتمدا،2020 العام
إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطا
أيضاً بالظروف االقتصادية العالمية والتوجهات
.الجيوسياسية اإلقليمية
وسيكون تمويل الرهن العقاري وفقا للوكالة أحد
،العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة
في حين أن خسائر االئتمان ستستقر عند حوالي
 بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة، نقطة أساس70

.بأسعار السلع
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Saudi Arabia's Gets an A-/A-2 Credit Rating with a Stable Outlook
S&P Global granted a sovereign debt rating for Saudi Arabia
(A-/A-2) with a stable outlook, indicating that its estimates of
the strong position of the Kingdom's net assets remain a major
support factor for the ratings. However, on the other hand, the
agency expected that the continued decline in oil prices would be
a challenge and could have negative repercussions in the long run.
According to the agency, the expansionary government budget
in Saudi Arabia will be sufficient to boost the GDP growth to
exceed 2% during the years 2020 and 2021, although credit
growth will remain at moderate levels.

منحت وكالة إس أند بي جلوبال تصنيفا للديون
) مع نظرة مستقبليةA-/A-2( السيادية للسعودية
 مبينة أن تقديراتها للوضع القوي لصافي،مستقرة
.أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات
لكن في المقابل توقعت الوكالة أن يشكل استمرار
انخفاض أسعار النفط تحدياً وقد يكون له تداعيات
.سلبية على المدى الطويل
"ووفقا لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية
فإن ميزانية الحكومة التوسعية في السعودية ستكون
كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليتجاوز
 على الرغم من أن نمو االئتمان سيبقى عند،2021 و2020  خالل العامين2%
.مستويات معتدلة

It also expected that banks in Saudi Arabia will maintain stable
levels of financial risk indicators during the year 2020, although
growth remains largely dependent on oil market movements
and is also linked to global economic conditions and regional
geopolitical trends.
Mortgage financing, according to the agency, will be one of the
main drivers of loan growth in the Kingdom, while credit losses
will settle at around 70 basis points, while growth prospects will
remain linked to commodity prices.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

البنوك الكويتية األكثر قدرة على التعافي في دول الخليج
أسعار النفط سيكون له آثار معاكسة على المالية
العامة للكويت ومسار الديون وستزيد من الضغوط
.على البنوك
 أن تسبب تخفيضات أسعار الفائدة،وتوقعت الوكالة
، وبينت فيتش.ضر اًر بصافي أرباح البنوك الكويتية
تقديراتها بأن السلطات الكويتية بمقدورها تغطية
حاجات البالد للتمويل والسيولة من أرصدة للمالية
.العامة وربما إصدارات أكبر لسندات دولية
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كشفت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني عن أن بنوك
 في،الكويت األكثر قدرة على التعافي في دول الخليج
ظل تراجع أسعار النفط وآثار انتشار فيروس كورونا
.الجديد اقتصاديا
 أن بنوك الكويت،"واظهر تقرير صادر عن "فيتش
أكثر قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول
مجلس التعاون الخليجي في األزمة الحالية لهبوط
.أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا
وأشارت فيتش إلى أن االنخفاض الحاد مؤخ اًر في

Kuwaiti Banks are the Most Capable to Recover in the Gulf Countries
Fitch Rating Agency revealed that Kuwaiti banks are the ablest
adverse effects on Kuwait's public finances and debt path and
to recover in the Gulf countries, in light of the decline in oil
will increase pressure on banks.
prices and the effects of the spread of the new Corona virus
The agency expected that the interest rate cuts would harm the
economically.
net profits of Kuwaiti banks. Fitch showed its estimates that the
A report by Fitch showed that Kuwait banks are better able to
Kuwaiti authorities can cover the country's needs for financing
recover than most of their counterparts in the Gulf Cooperation
and liquidity from balances of public finances and possibly larger
Council countries in the current crisis of falling oil prices and the
issues of international bonds.
effects of the Corona virus.
Fitch pointed out that the recent sharp drop in oil prices will have
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

 تريليونات لحماية االقتصاد العالمي5  ضخ:مجموعة العشرين
 وأعلن قادة مجموعة.وسالسل اإلمداد الدولية

 تأييد اإلجراءات التنظيمية المتخذة،العشرين
 معتبرين أن االستجابة،لحماية النظام المالي
.ستعيد االقتصاد العالمي إلى نصابه

 شدد القادة على االلتزام بمواصلة العمل،بالمقابل

لتيسير التجارة الدولية عبر تدابير قوية وفورية
.لحماية العاملين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأعرب قادة العشرين عن التزامهم بتقديم موارد

.فورية لصندوق االستجابة لجائحة كورونا
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 خالل القمة،تبنى قادة مجموعة العشرين
 التي دعا اليها خادم20االستثنائية لمجموعة الـ
،الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
. تريليونات لحماية االقتصاد العالمي5 ضخ
 عن التزامهم،وأعلن قادة مجموعة العشرين
.باستعادة الثقة في االقتصاد العالمي وتحقيق النمو
مؤكدين أن التصدي آلثار جائحة كورونا صحيا
.واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا
وكلف زعماء مجموعة العشرين وزراء التجارة
 مجددين،بتقييم آثار وباء كورونا على التجارة
.االلتزام باألسواق المفتوحة
 تمت اإلشارة إلى العمل على تقليل االضطرابات التي تواجه التجارة،إلى ذلك

G20: Pumping 5 trillion to Protect the Global Economy
During the extraordinary G20 summit called by the Custodian
of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, leaders
of the G20 adopted pumping 5 trillion to protect the global
economy.
The G20 leaders announced their commitment to restore
confidence in the global economy and achieve growth, stressing
that addressing the health, economic and social impacts of the
Corona pandemic is a priority for us.
The G20 leaders instructed trade ministers to assess the effects
of the Corona epidemic on trade, reaffirming the commitment to
open markets.
In addition, reference was made to reducing disruptions in

international trade and supply chains. The G20 leaders announced
that they support the regulatory measures taken to protect the
financial system, considering that the response will restore the
global economy to its threshold.
On the other hand, the leaders stressed the commitment to
continue to work to facilitate the international trade through
strong and immediate measures to protect workers and small and
medium enterprises.
They also expressed their commitment to provide immediate
resources to the Corona pandemic response fund.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

 وتخفض النمو2021 – 2020 الحكومة المصرية تقر موازنة
المستهدف للناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية
 في5.6  من، في المائة5.1  إلى2020 - 2019
.المائة بسبب أزمة فيروس كورونا
 في4.5 وأوضحت أن مصر تستهدف أيضا نموا
 ولكنه قد،2021 - 2020 المائة في السنة المالية
 في المائة في حال استمرار أزمة3.5 ينخفض إلى
.فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية
 في المائة9.8 وتوقعت السعيد ارتفاع التضخم إلى
إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر (كانون
 وذلك، وهو منتصف السنة المالية2020 )األول
.بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات
) بتصرف،المصدر (صحيفة الشرق االوسط

وافق مجلس الوزراء المصري على مسودة قانون
 وأشار وزير.2021 - 2020 موازنة السنة المالية
 إلى أن مشروع موازنة،المالية الدكتور محمد معيط
العام المالي الجديد يستهدف الحفاظ على أكبر قدر
من االستقرار المالي مع دعم النشاط االقتصادي من
 في المائة6.3 خالل تحقيق خفض العجز الكلي إلى
 وتحقيق فائض أولي يسمح باستمرار مسار،من الناتج
 باإلضافة إلى دعم ومساندة،خفض دين أجهزة الموازنة
 والنمو والتشغيل خاصة،وتحفيز النشاط االقتصادي
 وذلك بالتزامن مع استمرار،في القطاعات اإلنتاجية
.جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن
 الى أن مصر خفضت النمو،بدورها اشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد

The Egyptian Government Approves the 2020-2021 Budget & Reduces Growth
The Egyptian Council of Ministers approved the draft budget
law for the fiscal year 2020-2021. The Minister of Finance, Dr.
Mohamed Maait, indicated that the draft budget for the new fiscal
year aims to preserve the greatest degree of financial stability
while supporting the economic activity by achieving a reduction
of the total deficit to 6.3 percent. From the result, achieving an
initial surplus that allows the path of budgetary debt reduction
to continue, in addition to backup, supporting and stimulating
economic activity, growth and employment, especially in the
productive sectors, in conjunction with continuing efforts to
improve the quality of the infrastructure while ensuring that
everyone benefits from this improvement.

In turn, the Egyptian Minister of Planning, Hala Al-Saeed,
indicated that Egypt had reduced the targeted growth of GDP in
the 2019-2020 fiscal year to 5.1 percent, from 5.6 percent due to
the Corona virus crisis.
She explained that Egypt is also targeting 4.5 percent growth in
FY 2020-2021, but it may drop to 3.5 percent in the event that the
Corona virus crisis continues until the middle of the fiscal year.
Al-Saeed expected inflation to rise to 9.8 percent if the Corona
virus crisis continues until December 2020, the middle of the
fiscal year, due to the high demand for some products such as
medical supplies and disinfectants.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

