تصريح صحفي

صرح حمافظ بنك الكويت املركزي الدكتور حممد يوسف اهلاشل أبن بنك الكويت املركزي قد أصدر تقرير
االستقرار املايل لعام  ،2018وهو التقرير الدوري السابع الذي يُعده ويُصدره البنك املركزي ضمن جهوده
الرامية إىل تعزيز الشفافية واإلفصاح العام من خالل توفري املعلومات واإلحصاءات املوثوقة ذات الصلة
ابلقطاع املصريف واملايل الكوييت.
وأوضح احملافظ أن تقارير االستقرار املايل اليت يصدرها البنك تشمل الرصد وحتليل التطورات االقتصادية
واملالية من منظور عالقة تلك التطورات ابالستقرار املايل ،وتُظهر مدى قدرة القطاع املصريف على مواجهة
الصدمات وجتاوزها ،حبيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل يف تقدمي اخلدمات املالية وخدمة االقتصاد
الوطين بكافة قطاعاته .وأشار احملافظ إىل أن التقرير يقع يف مخسة فصول ،يتناول الفصل األول منها دور

وأداء البنوك التقليدية واإلسالمية كوسطاء ماليني مع تسليط الضوء على اجتاهات توزيع االئتمان وحركة

الودائع .ويركز الفصل الثاين على تقييم املخاطر اليت تواجه اجلهاز املصريف مع تغطية ملختلف أبعاد خماطر
االئتمان والسوق والسيولة ،فيما يتناول الفصل الثالث ابلتحليل اجتاهات رحبية اجلهاز املصريف ومالءته
وقدرته على مقاومة الصدمات وفق عدة سيناريوهات خمتلفة من اختبارات الضغط املايل واالقتصادي .أما
الفصل الرابع فيناقش أبرز التطورات يف أسواق النقد والصرف األجنيب واألسهم والعقارات ،ويتناول الفصل
اخلامس واألخري حتليالً ألداء نظم تسوية مدفوعات املعامالت املالية يف دولة الكويت.
وبداية لفت احملافظ إىل أن التدابري التحوطية الكلية اليت استخدمها بنك الكويت املركزي وبرامج الرقابة
من أجل الكشف املبكر عن املخاطر وأثرها على االستقرار املايل قد ساعدت القطاع املصريف الكوييت على
االستمرار ابحلفاظ على قوة ومتانة أدائه خالل عام  ،2018وذلك ابلرغم من التحدايت االقتصادية
واملالية النامجة عن تداعيات اهلبوط احلاد الذي شهدته أسعار النفط ،منذ بداية النصف الثاين من عام
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ونوه احملافظ إىل أن السياسات
 ،2014وما شهدته هذه األسعار من تقلبات يف أسواق النفط العامليةّ .
الرقابية اليت مت انتهاجها يف جمال سياسات التحوط الكلي واليت استهدفت تعزيز متانة مؤشرات السالمة
املالية للبنوك ،قد مكنت هذه البنوك من دخول حقبة تقلب أسعار النفط من موقع قوة من خالل بناء
مصدات مالية تعزز قدرهتا على مواجهة الصدمات مع االستمرار يف تقدمي خدماهتا املالية إىل خمتلف
قطاعات االقتصاد الوطين بكفاءة عالية ،وهو ما يظهره النمو اإلجيايب ألداء البنوك يف اجملاالت اليت تشكل
الدعائم األساسية لالستقرار املايل ،وبشكل خاص على صعيد الكفاية الرأمسالية ،وجودة األصول ،والسيولة،
والرحبية ،وهو ما جاء حتت فصول خمتلفة من تقرير االستقرار املايل .وقد أشار احملافظ إىل أن األداء اإلجيايب
للقطاع املصريف جاء مدعوماً أيضاً ابإلنفاق الرأمسايل احلكومي الذي ظل عند مستوايت مرتفعة يف إطار
سياسة مالية استهدفت دعم النشاط االقتصادي وتعزيز الثقة يف االقتصاد الكوييت واحملافظة على بيئة
تشغيلية مواتية للبنوك احمللية .وقد تناول احملافظ إبجياز احملاور األساسية اليت تضمنها التقرير وذلك على
النحو التايل:
الوساطة املالية:
جممع) نسبة منو بلغت  %4.3خالل عام ،2018
 -1سجلت ميزانية القطاع املصريف (على أساس َّ
ليصل إمجايل قيمة األصول إىل حنو  76.7مليار دينار كوييت يف هناية ديسمرب  .2018ومع أن
هذا النمو جاء أقل من معدالت النمو اليت سجلتها امليزانية اجملمعة للقطاع املصريف يف العام املاضي،
والبالغة  %6إال أن النمو مازال يسري مبعدالت جيدة.
 -2جاءت الزايدة يف أصول القطاع املصريف مدعومة ابلنمو يف حمفظة االئتمان احمللي اليت سجلت نسبة
منو  %4.9مقارنة مبا نسبته  %3.9يف عام  ،2017وجاء هذا النمو يف احملفظة مدعوماً بشكل
أساسي ابلنمو يف كل من القروض الشخصية والنمو يف االئتمان املقدم لقطاع النفط.
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تباطؤا يف النمو ،حيث سجلت نسبة منو  %2.4يف عام 2018
 -3شهدت الودائع (على أساس جممع) ً
مقارنة بنسبة منو قدرها  %7لعام  .2017ولذلك فقد عمدت البنوك إىل متويل جانب من الزايدة
يف حمفظة القروض احمللية من خالل ما لديها من فوائض سيولة واليت مت تعزيزها من خالل تدفقات
السيولة يف االقتصاد ،حيث ظلت حتتفظ أبرصدة سائلة عالية اجلودة ومبا يفوق متطلبات احلدود
الدنيا لنسب السيولة الرقابية .ومن جانب آخر فإن القطاع املصريف يتمتع بقاعدة متويل قوية ومستقرة
حيث تشكل الودائع ألجل نسبة يف حدود  %66من إمجايل الودائع ،يدعمها قاعدة رأمسالية قوية.
ومما الشك فيه أن هذه املؤشرات تعكس اجلوانب الداعمة لالستقرار املايل يف هذا اجملال.
جودة األصول:
 -4استمر التحسن يف جودة األصول حيث سجلت نسبة القروض غري املنتظمة ،على أساس جممع،
مزيداً من االخنفاض لتصل يف هناية ديسمرب  2018إىل  %1.6وهو مستوى ٍ
متدن اترخيياً (%1.3
على مستوى النشاط احمللي) وأقل من النسبة قبل األزمة املالية العاملية البالغة  %3.8يف عام .2007
وقد استمر هذا التحسن يف جودة األصول على مستوى النشاط احمللي للبنوك نتيجة للجهود احلثيثة
لبنك الكويت املركزي والبنوك خالل األعوام األخرية ،والذي انعكس يف االخنفاض املستمر يف نسبة
القروض غري املنتظمة ،اليت كانت قد وصلت على أساس جممع إىل  %11.5يف عام .2009
وجدير ابلذكر أن هذا التحسن يف مؤشر جودة األصول قد رافقه أيضاً حتسن يف نسبة تغطية
املخصصات إىل إمجايل الديون النقدية غري املنتظمة واليت واصلت بدورها التحسن ،حيث ارتفعت
تلك التغطية ،على أساس جممع ،لتصل إىل حنو  %254يف هناية ديسمرب  ،2018كذلك واصلت
هذه النسبة حتسنها بشكل ملموس ابلنسبة حملفظة القروض على مستوى النشاط احمللي ،حيث
وصلت إىل  %367.6يف هناية ديسمرب  .2018وال شك أهنا معدالت تغطية مرتفعة تدعو إىل
بنك الكويت المركزي  -عام

Central Bank of Kuwait - Public

4

مزيد من االطمئنان حول سالمة األوضاع املالية هلذه البنوك ،واليت هي بال شك مؤشرات لالستقرار
املايل.
الرحبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
 -5واصلت البنوك الكويتية حتقيق أرابح صافية جممعة حيث ارتفع صايف األرابح اخلاص مبسامهي البنك
لعام  2018إىل حنو  959مليون دينار كوييت بنسبة منو سنوي  %18مقابل  %9يف العام املاضي.
وهذا النمو يعكس أداءً جيداً للقطاع املصريف ،وقد انعكس هذا النمو يف رفع ٍ
كل من معدل العائد
على متوسط األصول والعائد على متوسط حقوق امللكية إىل  %10.7 ،%1.3على التوايل.
املالءة ومقاومة الصدمات:
 -6واصلت البنوك الكويتية احملافظة على قدرهتا الفعالة على مقاومة الصدمات والعمل يف ظروف ضاغطة،
حيث استمر معدل كفاية رأس املال قوايً بنسبة  %18.3كما يف هناية ديسمرب  2018وهي أعلى
من النسبة املطلوبة مبوجب تعليمات بنك الكويت املركزي البالغة  %13واليت بدورها أعلى من نسبة
املعيار الدويل املقدرة من جلنة ابزل والبالغة  .%10.5ومتتاز قاعدة رأس املال الرقايب للبنوك الكويتية
جبودة عالية حيث تشكل الشرحية األوىل عالية اجلودة نسبة  %83.8من إمجايل قاعدة رأس املال،
وهو مؤشر على جودة رأس املال وقدرته العالية على امتصاص اخلسائر.
 -7كذلك فقد أظهرت بياانت معيار الرفع املايل قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا
املعيار ،ففي هناية ديسمرب  2018بلغت نسبة الرفع املايل هلذه البنوك ،على أساس جممع نسبة
 ،%10.3وهي تفوق احلدود الدنيا للنسبة اليت حتددها تعليمات بنك الكويت املركزي وقدرها .%3
وجدير ابلذكر أن هذا املعيار يهدف إىل تعزيز متطلبات كفاية رأس املال أخذاً ابالعتبار أن احتساب
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نسبة الرفع املايل ال يستند إىل حجم األصول املرجحة أبوزان املخاطر ،كما هو احلال ابلنسبة ملعيار
كفاية رأس املال ،وإمنا إىل إمجايل أصول البنك داخل وخارج امليزانية .ويعترب هذا املعيار أحد األدوات
اإلضافية اليت تعمل ابجتاه احلد من املخاطر النظامية وتعزيز االستقرار املايل .ومن الواضح أن املصدات
اليت تتمتع هبا البنوك الكويتية على صعيد معياري كفاية رأس املال والرفع املايل تعكس جماالت رحبة
أمام البنوك ملزيد من التوسع يف أنشطتها ،وبشكل خاص متويل مشاريع التنمية يف البالد.
اختبارات الضغـط:
 -8أظهرت نتائج اختبارات الضغط ربع السنوية لبنك الكويت املركزي قدرة البنوك ،على املستويني
الفردي واجملمع ،على مواجهة صدمات خمتلفة يف خماطر االئتمان والسوق والسيولة وفق جمموعة واسعة
من السيناريوهات االقتصادية الكلية واجلزئية.
خماطر السوق والسيولة:
 -9بلغت نسبة استثمارات البنوك يف األسهم حوايل  %15.7من إمجايل استثماراهتا ،يف حني بلغت
نسبة أسهم الشركات املقدمة كضماانت حوايل  %19من إمجايل الضماانت لدى البنوك .ورغم أن
هذه النسب أعلى قليالً من تلك املسجلة يف عام  ،2017إال أن انكشاف البنوك لسوق األسهم
قد تراجع بشكل كبري يف العامني األخريين .وجيدر التنويه إىل أن خماطر سوق األسهم تظل حمصورة
يف نطاق حمدود وذلك يف ضوء الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن احلدود
القصوى للقروض اليت تقدمها البنوك إىل العمالء بغرض متويل شراء األسهم.
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 -10ظلت مستوايت السيولة قوية لدى البنوك ،حيث جتاوز معيار تغطية السيولة ،وهو أحد املعايري
املالية يف إطار حزمة إصالحات ابزل ( ،)3لدى البنوك بشكل مريح احلد األدىن املطلوب (%90
لعام  ،)2018وكذلك احلد األدىن النهائي املطلوب ( %100لعام .)2019
األسـواق احمللي ــة:
 -11يف إطار عمليات أسواق النقد والصرف األجنيب واألسهم والعقارات ،أشار احملافظ إىل ما يلي:
 قام بنك الكويت املركزي بتاريخ  2018/3/21برفع سعر اخلصم من  %2.75إىل  %3بعد
إعالن جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي عن رفع سعر الفائدة مبعدل ربع نقطة مئوية .إال أن
بنك الكويت املركزي مل ُجيار االحتياطي الفيدرايل يف ثالث زايدات أقرها يف يونيو وسبتمرب
ونوه احملافظ يف هذا الشأن إىل أن سياسة سعر الفائدة لدى البنك املركزي
وديسمرب ّ ،2018
أتيت يف إطار متطلبات تعزيز االستقرار النقدي وتوفري بيئة حملية داعمة للنمو االقتصادي ،ويف
ضوء حتركات أسعار الفائدة العاملية وما تتطلبه من تعزيز تنافسية وجاذبية الدينار الكوييت .ولذلك
فإن بنك الكويت املركزي ،ويف ضوء ربط سعر صرف الدينار بسلة العمالت املوزونة ،فإنه ال
يقوم ابلضرورة مبجاراة جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي يف جمال حتركات أسعار الفائدة.
 مواصلة بنك الكويت املركزي عمليات التدخل لتنظيم مستوايت السيولة احمللية اليت تستهدف
حتقيق االستقرار النقدي من أجل توفري بيئة داعمة للنمو االقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية
العملة الوطنية.
 ويف إطار مناقشة هيكل االستثمارات املالية للبنوك وتطوراهتا ،انقش التقرير الرتاجع الذي شهدته
استثمارات البنوك احمللية يف صورة أدوات دين عام وعمليات تورق يف ضوء انتهاء أجل املرسوم
بقانون ابإلذن للحكومة ابالقرتاض العام يف أكتوبر  2017وتوقف بنك الكويت املركزي عن
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طرح إصدارات جديدة نيابة عن وزارة املالية .ومن أجل احملافظة على استقرار هيكل أسعار
الفائدة على الدينار وتعزيز االستقرار املايل يف ضوء تزايد مستوايت السيولة الناتج عن اإلصدارات
احلكومية املستحقة ،واصل بنك الكويت املركزي عمليات التدخل يف السوق النقدي من أجل
تنظيم مستوايت السيولة مستخدماً بذلك أدواته اخلاصة يف صورة ودائع ألجل وسندات وتورق
بنك الكويت املركزي.
 وعلى صعيد سياسة سعر الصرف ،انقش التقرير التغريات اليت شهدها سعر صرف الدينار مقابل
العمالت العاملية الرئيسية خالل عام  ،2018واليت تعكس االستقرار النسيب يف سعر صرف
الدينار الكوييت الذي يتم حتديده يف ضوء سلة موزونة من عمالت أهم الدول اليت تربطها
ابلكويت عالقات جتارية ومالية مؤثرة ،حيث أظهرت هذه التطورات أن التغريات يف سعر صرف
الدينار مقابل الدوالر األمريكي كانت يف نطاق أضيق من التقلبات اليت شهدها سعر صرف
الدوالر مقابل العمالت األجنبية الرئيسية األخرى ،وهو ما يعكس االستقرار النسيب يف سعر
صرف الدينار واحملافظة على قوته الشرائية ،وال شك أن ذلك من العوامل الداعمة لالستقرار
النقدي والذي يُعد بدوره من املتطلبات األساسية للمحافظة على االستقرار املايل.
 -12كذلك انقش التقرير التحسن الذي شهده أداء بورصة الكويت خالل عام  ،2018وعودة النشاط
القوي لقطاع العقار.
نظم املدفوعات والتسوايت:
 -13وملا كانت نظم املدفوعات والتسوايت املتطورة من مقومات االستقرار املايل ،فقد سلَّط التقرير الضوء
على تطور نظم الدفع والتسوايت ،مشرياً إىل استمرار نظم مدفوعات التجزئة واملدفوعات الكبرية
يف حتقيق معدالت منو ملحوظة ،مما يؤكد أمهية الدور الذي تلعبه نظم الدفع احلديثة يف تسهيل كم
كبري من املعامالت املالية اليومية .وخالل عام  ،2018ارتفعت قيمة املعامالت من خالل القنوات
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املصرفية اإللكرتونية واليت تتمثل يف أجهزة الصرف اآليل وأجهزة نقاط البيع والبوابة اإللكرتونية لشركة
اخلدمات املصرفية اآللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املشت ــركة (بوابـة "كي ن ـ ـ ـ ـ ـ ــت" للمدفوعات اإللكرتونية) بنسبة %2,6
و  %14,3و  %58,1على الرتتيب .ورغم أن املعامالت املصرفية اإللكرتونية تشكل نسبة كبرية
من جمموع عدد املعامالت وتصل إىل  ،%98.5إال أن املعامالت الورقية يف شكل شيكات ال
يزال هلا نصيب كبري من حيث القيمة .ولتشجيع استخدام اخلدمات املصرفية اإللكرتونية ،متت
توسعة البنية األساسية ،حيث زاد عدد أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف اآليل بنسبة  %16,6و
 %13,1على التوايل خالل عام  2018ليصل عددها إىل  59,547جهاز نقاط بي ــع و
 2,378جهاز صرف آيل .من جانب آخر ،ارتفع عدد الفروع املصرفية ليصل إىل  425فرعاً
مصرفياً بنهاية عام .2018
وحول النظرة املستقبلية أشار احملافظ إىل أنه من املتوقع أن يظل القطاع املصريف على نفس املستوى من
القوة واملتانة واالستقرار على املدى القريب ،مع استمرار حتسن جودة األصول .ومن املتوقع أن يستمر
ارتفاع رصيد املخصصات يف دعم سياسة الشطب الفعالة ،ومن مث مساعدة البنوك على جتنب تنامي أي
قروض غري منتظمة يف سجالهتا .ويف هذا السياق ،أكد احملافظ على دور املخصصات الوفرية يف مساعدة
البنوك على االنتقال السلس حنو تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9يف املوعد احملدد لتطبيقه .كما
يتوقع أن تظل السيولة عند مستوايت مطمئنة ،وسوف يساعد استئناف إصدار أدوات الدين احلكومي،
بعد صدور قانون الدين العام ،على إاتحة بدائل إضافية للبنوك لالستثمار يف األوراق احلكومية اخلالية من
املخاطر .ومن جهة أخرى ،هناك فرصة لنمو رحبية البنوك يف ظل حتسن األحوال االقتصادية واالرتفاع
الطفيف يف إيرادات الفوائد وزايدة االئتمان وتراجع املخصصات والزايدة احملدودة للغاية أو لرمبا انعدام
الزايدة يف القروض غري املنتظمة .ويف ضوء كل ما سبق ،ميكن اجلزم أبن القطاع املصريف احمللي سيظل يف
موضع قوة ومتانة على املدى القريب .ومع ذلك فإن املخاطر النامجة عن العمليات األجنبية للبنوك ميكن
أن تزيد ،وخاصة يف الدول اليت تشهد ظروفاً أمنية أو اقتصادية غري مستقرة.
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وعلى الصعيد االقتصادي األمشل ،ذكر احملافظ أن اعتماد دولة الكويت على النفط ابلنسبة لصادراهتا
وإيراداهتا ونشاطها االقتصادي ككل يظل أبرز املخاطر الرئيسية للدولة وجيعلها عرضة ملخاطر اخنفاض
وتقلبات أسعار النفط ،وذلك ابلرغم من املصدات املالية القوية اليت تساعد احلكومة على تطبيق سياسة
مالية ملواجهة التقلبات االقتصادية .وعليه ،أكد احملافظ أمهية اإلصالحات املالية واالقتصادية الشاملة للحد
من االعتماد على اإليرادات النفطية ،وأنه بفضل وفرة املدخرات املالية وتدين مستوى الدين العام ،ميكن
لدولة الكويت حتمل هذه اإلصالحات حبيث تسري مبستوى تدرجيي مع ضمان سالمة تطبيق مجيع
اإلجراءات الضامنة لذلك.
أخرياً نوه احملافظ إىل أن السياسات اليت ينتهجها بنك الكويت املركزي لتعزيز االستقرار النقدي واالستقرار
املايل هي حمل إشادة من قبل املؤسسات العاملية املتخصصة وعلى رأسها صندوق النقد الدويل ،منوهاً مبا
جاء يف تقرير خرباء الصندوق لعام  2018الصادر يف مارس  2019بشأن مشاورات املادة الرابعة والذي
رحب فيه خرباء الصندوق "ابلوضع القوي للنظام املصريف الكوييت وأثنوا على جهود بنك الكويت املركزي
يف إطار التنظيم واإلشراف احلصيفني ،واستخدامه أدوات السياسة النقدية مبهارة ،وعلى مالءمة سياسة
ربط سعر صرف الدينار بسلة العمالت لالقتصاد احمللي كوهنا مستمرة بتقدمي دعامة فعالة لالستقرار
النقدي".
واختتم حمافظ بنك الكويت املركزي الدكتور حممد يوسف اهلاشل تصرحيه ابإلشارة إىل إمكانية حصول
املهتمني على نسخة من تقرير االستقرار املايل لعام  2018بزايرة موقع بنك الكويت املركزي على شبكة
اإلنرتنت.

2019/7/24
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