
بلغت األصول االحتياطية السعودية في الخارج 
نحو  الماضي  )شباط(  فبراير  شهر  بنهاية 
تريليون   1.882 مقابل  ريال  تريليون   1.865
متراجعة  له،  السابق  يناير  شهر  بنهاية  ريال 

بنسبة %0.9 بما يعادل 17 مليار ريال.
لمؤسسة  االحتياطية  االصول  اجمالي  ويشمل 
النقد العربي السعودي )البنك المركزي(، الذهب، 
لدى  واالحتياطي  الخاصة،  السحب  وحقوق 
والودائع  األجنبي  والنقد  الدولي،  النقد  صندوق 
في الخارج، إضافة إلى االستثمارات في أوراق 

مالية في الخارج.
النقد العربي السعودي "ساما"، جاء التغير بحجم االصول  وبحسب مؤسسة 

في  االنخفاض  من  رئيسي  بشكل  االحتياطية 
النقد األجنبي والودائع في الخارج.

األصول  ارتفعت  اآلخر،  الجانب  وعلى 
شباط  بنهاية  الخارج  في  السعودية  االحتياطية 
يعادل  بما   2.6% أساس سنوي  )فبراير( على 
47.6 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.817 
تريليون ريال بنهاية شباط )فبراير( 2019. في 
السعودية  لدى  "االحتياطي"  استقر رصيد  حين 
وهو  ريال،  مليار   1.62 عند  الذهب  من 
شباط  منذ  عليه  يحافظ  الذي  نفسه  المستوى 

)فبراير( 2008.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصرف(
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االصول السعودية في الخارج تناهز 1.865 تريليون ريال

Saudi reserves abroad reached 1.865 trillion riyals at the end 
of February, compared to 1.882 trillion riyals at the end of the 
previous month (January), down by 0.9%, equivalent to 17 
billion riyals.
The total reserves of the Saudi Arabian Monetary Agency (the 
central bank) include gold, special drawing rights, reserves with 
the International Monetary Fund, foreign exchange and deposits 
abroad, in addition to investments in securities abroad.
According to the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), the 

change in the size of the reserve assets was result of the decrease 
in foreign exchange and deposits abroad.
On the other hand, the Saudi reserve assets abroad increased 
by the end of February 2.6% on annual basis, equivalent to 
47.6 billion riyals, after it was 1.817 trillion riyals at the end of 
February 2019. While the balance of "reserves" in Saudi Arabia 
stabilized from Gold stood at 1.62 billion riyals, the same level it 
has maintained since February 2008.
Source )Al-Arabiya.net Website, Edited(

Saudi Assets Abroad Amounts to about SR 1,865 trillion

التصنيف  بورز"،  أند  "ستاندرد  وكالة  خّفضت 
المالية  بالقدرات  إشادتها  رغم  للكويت  االئتماني 
لمصارف الدولة، إلى  )-AA( بفعل انخفاض أسعار 
نظرة  مع  اإلصالح،  في  تقدم  إحراز  وتباطؤ  النفط 
مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يكون النخفاض أسعار 
النفط بشكل كبير في 2020 و2021 تأثيرات سلبية 

اقتصادية ومالية على الكويت. 
األجل  في  الكويت  تصنيف  الوكالة  خفضت  كما 
حدوث  أن  ورأت   ،)AA( من    )AA-(  إلى الطويل 
باالقتصاد  الضرر  سيلحق  بالتجارة  تتعلق  صدمة 

الكويتي.  
أكثر  الكويت  بنوك  أن  االئتمانية عن  للتصنيفات  فيتش  كانت كشفت وكالة  بدورها 

قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول مجلس 
أسعار  لهبوط  الحالية  األزمة  في  الخليجي   التعاون 

النفط وتداعيات فيروس كورونا.
لكن "فيتش" اعتبرت أن االنخفاض الحاد مؤخرا في 
المالية  على  معاكسة  آثار  له  سيكون  النفط  أسعار 
الضغوط  من  وستزيد  الديون  ومسار  للكويت  العامة 
الفائدة  أسعار  تخفيضات  أن  مبينة  البنوك،  على 
ستلحق ضررا بصافي هوامش البنوك الكويتية. ومع 
بمقدورها  الكويتية  السلطات  أن  الوكالة  رأت  ذلك، 
أرصدة  من  والسيولة  للتمويل  البالد  حاجات  تغطية 

للمالية العامة وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

AA- ستاندرد اند بورز تمنح الكويت تصنيفا ائتمانيا

Standard & Poor's" downgraded Kuwait's credit rating despite 
its praise of the financial capabilities of state banks, to (AA-) 
due to lower oil prices and slow progress in reform, with a stable 
outlook, and expected to have a significant drop in oil prices in 
2020 And 2021 because of the economic and financial negative 
impacts on Kuwait.
The agency also reduced Kuwait’s long-term rating to (AA-) 
from (AA), and considered that a trade-related shock would harm 
the Kuwaiti economy.
In turn, Fitch Ratings revealed that Kuwaiti banks are better able 
to recover than most of their counterparts in the Gulf Cooperation 

Council countries in the current crisis of falling oil prices and the 
effects of the Corona virus.
However, "Fitch" considered that the recent sharp drop in oil 
prices will have adverse effects on Kuwait's public finances and 
debt path and will increase pressure on banks, indicating that 
interest rate cuts will damage the net margins of Kuwaiti banks. 
However, the agency considered that the Kuwaiti authorities 
could cover the country's financing and liquidity needs from 
public finance balances and possibly larger international bond 
issues.
Source )The New Arab Newspaper, Edited(

Standard & Poor's gives Kuwait a Credit Rating of AA-



االئتماني  للتصنيف  بورز  اند  ستاندرد  وكالة  عدلت 
البحرين،  ومملكة  عمان  سلطنة  من  كل  تصنيف 
 )BB-( إلى  عمان  سلطنة  تصنيف  خفضت  حيث 
بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة 
مستقبلية سلبية، متوقعة أن يزيد االنخفاض الحاد في 
أسعار النفط في 2020 الضغوط المالية والخارجية 
في  أسرع  تدهور  إلى  سيؤدي  مما  عمان،  على 

األوضاع المالية للحكومة. 
الخارجي  الدين  مستحقات  أن  عن  الوكالة  وأعلنت 
عجز  ارتفاع  بجانب   ،2021-2022 في  الكبير 

الميزانية، قد يعززان الضغط على صعيد التمويل وتكاليف االقتراض بالنسبة لسلطنة 
عمان.

الضبط  من خطط  الرغم  على  المخاطر  تعكس  السلبية  المستقبلية  النظرة  أن  ورأت 
ن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون،  المالي متوسطة األجل للسلطنة، واإ
مشيرة إلى أن هيكل الدين العماني عرضة بشدة للتأثر بتراجع معنويات المستثمرين 

عن  ناجمة  جزئية  ضبابية  حالة  ظل  في  األجانب 
وباء كوفيد19-.

بورز"  آند  "ستاندرد  عّدلت  فقد  للبحرين،  وبالنسبة 
إيجابية  من  مستقرة  إلى  للبحرين  المستقبلية  النظرة 
بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، مانحة البحرين 

.) B+/B(  تصنيف
ترجع  المستقرة  المستقبلية  النظرة  أن  عن  وكشفت 
الوقت  في  سيقدمون  جيرانها  بأن  توقعات  إلى 
المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه اسعار النفط 

باالنخفاض.
كذلك أظهرت الوكالة أنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، 
فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار 
البحرين بإجراء تخفيضات كبيرة على  تقوم حكومة  تتوقع أن  أنها ال  الطاقة. مبينة 

اإلنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصرف(

ستاندرد اند بورز تعّدل التصنيف االئتماني للبحرين وسلطنة عمان

Standard & Poor's credit rating agency modified the rating of 
both the Sultanate of Oman and the Kingdom of Bahrain, as it 
lowered the rating of the Sultanate of Oman to (BB-) due to the 
high external and debt risks, with a negative outlook, expecting 
that the sharp decline in oil prices in 2020 will increase financial 
and external pressures on Oman, which will lead to a faster 
deterioration in the financial situation of the government.
The agency announced that major external debt receivables in 
2021-2022, along with a high budget deficit, could boost pressure 
on financing and borrowing costs for the Sultanate of Oman.
It also considered that the negative outlook reflects risks despite 
the Sultanate's medium-term financial control plans, and that 
implementation may be insufficient to curb the rise in debt, 
noting that the Omani debt structure is highly vulnerable to being 

affected by declining morale of foreign investors in light of the 
partial blurring caused by the Covid – 19 pandemic.
As for Bahrain, Standard & Poor's has revised the outlook for 
Bahrain to stable from positive due to expectations of lower 
oil price, granting Bahrain a rating of (B/B+), revealing that 
the stable outlook is due to expectations that its neighbors will 
provide timely support in a situation where oil prices are low.
The agency also showed that despite efforts to increase the 
non-energy revenues, Bahrain's revenues remain dependent on 
oil, and is therefore highly vulnerable to energy price shocks. 
Indicating that it does not expect the government of Bahrain to 
make significant cuts in spending despite the oil price shock.
Source )London Arab newspaper, Edited(

Standard & Poor's Adjusts the Credit Rating of Bahrain & Oman


