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 مع نظرة مستقبلية سلبيةA1 "موديز" تثبت تصنيف السعودية عند

 مفصحة عن أن تثبيت التصنيف االئتماني للسعودية.ومستويات دين منخفضة
 يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل،على الرغم من تراجعات أسعار النفط
.مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات
 العام الجاري33٪ وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو
 وكشفت عن. رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط2021  في25٪ ونحو
أن تباطؤ الناتج المحلي اإلجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن
التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدودا مع االخذ في االعتبار االعتماد
.المحدود للموازنة على اإليرادات غير النفطية
) بتصرف،نت.المصدر (موقع العربية

 مع نظرة مستقبلية،A1 ثبتت وكالة "موديز" التصنيف االئتماني للسعودية عند
. كاشفة أن الميزانية تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة،سلبية
واعلنت الوكالة أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس
انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظالله على كل
.دول العالم
وبينت أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل
ّ
تراجع الطلب على الخام الذي ضرب األسواق العالمية خالل الفترة الماضية
.على خلفية الجائحة
ونوهت موديز باالداء القوي للميزانية السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية

Moody's Confirms Saudi Arabia's Rating at A1 with a Negative Outlook
Moody's fixed Saudi Arabia's credit rating at A1, with a negative
stabilization of the credit rating of Saudi Arabia, despite the
outlook, revealing that the budget has strong performance with
decline in oil prices, is due to the strength of the government
low debt levels.
budget thanks to the low levels of debt and liquidity stocks that
The agency announced that changing the future view of Saudi
allow the shock absorbers.
debt to negative reflects low oil prices with the impact of the
The agency expected Saudi oil revenues to drop by about 33%
Corona virus, which casts a shadow on all countries of the world.
this year and about 25% in 2021, despite the high rate of decline
Moody’s showed that the decline in oil prices caused the loss of
in oil prices. It also revealed that the slowdown in GDP will put
oil revenues and exports due to the decline in demand for crude
pressure on oil sector revenues, but the effect on the government
that hit the world markets during the past period against the
budget will be limited, taking into account the limited budget
backdrop of the pandemic.
dependence on non-oil revenues.
The agency noted the strong performance of the Saudi budget,
with strong fiscal buffers and low debt levels. Adding that
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

لبنان يلجأ رسميا الى صندوق النقد الدولي للمساعدة
 خفض العجز في الحساب الجاري إلى: هي،سنوات
10  والحصول على دعم مالي خارجي يفوق،5.6%
،مليارات دوالر باإلضافة إلى أموال مؤتمر سيدر

،2022 والعودة إلى النمو اإليجابي اعتبا اًر من العام
واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير
.الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال
 أعلنت فرنسا أنه من الضروري،في غضون ذلك
أن يطبق لبنان إصالحات ضرورية من أجل تعافي
 بعد أن تبنت الحكومة خطة اقتصادية وقررت،البالد

.طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي

 الى أن "فرنسا على أساس،ولفتت المتحدثة باسم و ازرة الخارجية آنييس فون دير مول
." مستعدة لدعم جهود لبنان،هذا

) بتصرف،المصدر (صحيفة العربي الجديد
Lebanon Officially Resorts to the IMF for Assistance
Lebanese Prime Minister Hassan Diab and Minister of Finance
Ghazi Wazni signed a request for assistance from the International
Monetary Fund for Lebanon, after the government approved a
financial and economic program that it considered as reform.
In this context, Diab pointed out, "this moment is crucial in the
history of Lebanon, as we started the first step towards a real
workshop to save Lebanon from the deep financial gap that is
difficult to get out without an effective assistance."
He continued: "the Lebanese Cabinet approved the reform
program, and today I signed a letter to the International
Monetary Fund to request its assistance. God willing, this will
be the turning point in the downward path of the financial and
economic reality of Lebanon."
He pointed out that the plan is based on the need to start
immediately implementing the long-awaited reforms, which are

وقع رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب ووزير
 طلب مساعدة من صندوق النقد،المالية غازي وزني
 وذلك بعد إقرار الحكومة برنامجا ماليا،الدولي للبنان
.ًواقتصاديا تعتبره إصالحيا
 إلى أن "هذه اللحظة، لفت دياب،وفي هذا اإلطار
 حيث بدأنا الخطوة األولى،مفصلية في تاريخ لبنان
نحو ورشة حقيقية إلنقاذ لبنان من الهوة المالية
العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة
."فاعلة ومؤثرة
، "أقر مجلس الوزراء البرنامج اإلصالحي:وتابع
 إن شاء هللا.واليوم وّقعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته
."تكون هذه نقطة التحول في المسار االنحداري للواقع المالي واالقتصادي للبنان
أن الخطة تنطلق من ضرورة البدء فو اًر بتنفيذ اإلصالحات التي طال
ّ وأشار إلى
 والمصرف، والقطاع المالي، والسياسة المالية، وهي على مستوى إدارة الدولة،انتظارها
حددت أهدافاً على مدى خمس
ّ  وقد، وميزان المدفوعات، والحساب الجاري،المركزي

at the level of state administration, financial policy, the financial
sector, the central bank, the current account, and the balance of
payments, and have set goals over five years, namely: Reducing
the deficit of current account to 5.6%, obtaining external
financial support in excess of $10 billion in addition to the Cedar
Conference funds, returning to positive growth as of the year
2022, adopting direct and indirect support for unaffordable
groups and implementing social programs in this field.
Meanwhile, France announced that it is necessary for Lebanon
to implement necessary reforms in order to recover the country,
after the government adopted an economic plan and decided to
seek assistance from the International Monetary Fund.
"Based on that, France is ready to support Lebanon's efforts,"
said Foreign Ministry spokeswoman Anies von der Mole.
Source (New Arab newspaper, Edited)

االنكماش في الكويت سيكون األقل بين دول الخليج العربي
 كما أن لديها اقتصادا يعتمد على،المحلي اإلجمالي
.االستهالك أقل من أي مكان آخر في دول الخليج
»+ووفقا للتقرير فإنه في حال استمر اتفاق «أوبك
، مع ارتفاع متوسط أسعار النفط،في تخفيض االنتاج
 فمن، وفقاً لسيناريو متفائل،وانحسار صدمة األسعار
،المتوقع أن تقدم دول الخليج المزيد من الحوافز
وسيكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

 في16  في المئة بدالً من6  وسينكمش إلى،أقوى
.المئة
) بتصرف،المصدر (صحيفة الراي الكويتية

» تراجع الناتجMENA Advisors« توقعت مؤسسة
 في المئة خالل23 غير النفطي لدول الخليج بنسبة
األشهر الستة المقبلة مع بلوغ متوسط سعر النفط
 مبينة أن ذلك،2021 /2020  دوال اًر خالل30 نحو
250 يعني تحقيق دول المنطقة عج اًز مالياً بنحو
 في المئة من21  إلى20  أي ما يعادل،مليار دوالر
.2021 و2020 الناتج المحلي اإلجمالي في
وفيما أظهر التقرير ان آثار كورونا على االقتصاد
 توقع أن تحقق الكويت أقل،الخليجي ستكون شديدة
مستوى من االنكماش على مستوى الناتج المحلي
 في المئة من الناتج1.5  كونها تنفذ عملية تحفيز مالي تمثل،غير النفطي في المنطقة

Deflation in Kuwait Will be the Lowest Among the Arab Gulf States
The “MENA Advisors” Foundation expected the non-oil output
of the Gulf countries to decrease by 23 percent during the
next six months, with the average oil price reaching about $30
during 2020/2021, indicating that this means that the countries
of the region will achieve a fiscal deficit of about $250 billion,
equivalent to 20 to 21 percent of GDP in 2020 and 2021.
While the report showed that Corona's effects on the Gulf
economy will be severe, it expected Kuwait to achieve the lowest
level of deflation at the level of non-oil GDP in the region, as it
implements a fiscal stimulus that represents 1.5 percent of GDP,

and it also has an economy dependent on consumption Less than
anywhere else in the Gulf states.
According to the report, if the OPEC+ agreement continues to
reduce production, with average oil prices increasing, and the
price shock recedes, according to an optimistic scenario, the Gulf
countries are expected to provide more incentives, and non-oil
GDP growth will be stronger, and it will contract to 6 percent
instead of 16 percent.
Source (Al-Rai Newspaper-Kuwait, Edited)

