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  صحفيالبيان ال

 الكويت لدولة السيادي االئتماني التصنيف تأكيد بشأن وكالة فيتشل
 (2020 أبريل 7)

 (موجزة )ترجمة
 
 

تصلنيهاا ائتتملا ا الاليالي لدوللة الكويلت  2020 أبريل  7( بتاريخ Fitch Ratingsأّكدت وكالة فيتش )
يملا ل لا علرو ملومز لماتويلات الةيلا    مل   رلرم مالتية ية مالتيرم  وفAAعنلد المرتةلة   2020لعام 

 الذي أصدرته الوكالة  (Rating Action Commentary-RAC) الصاها
 

 محركات التصنيف الرئيسية: - أوالا 
 

  تصلللني اليلللوم ل تمّئللل   يلللا  الكويلللت لدوللللة اسلللتئناتا بشللل     اليويلللة والخارميلللة الماليلللة األوضلللا  
تمويلل  ا والللة ف فللا معالجللة تاللد ات اتالمؤسالل عجللزالمتزالللد  ويياب اللا بشلل    ، الالليالي ائتتمللا ا
 الرفاهيلللة لوللللة أ  إلللل  الةيلللا  أشلللارو   اللللنه  ع للل الكةيلللر  عتملللالائالناشلللعة عللل   ةالعامللل المواز لللة
، كملا أملام الماليلة العاملة متزاللدم تالد ات  شل ا    العلام ل يطا  الكةير ائقتصالي والدور الاخية

   AA أفرا اا فا التصني  متوس   كةير ع  تي  بش    مؤشرات الاوكمة وبيعة األعمال  أ 
 

 529بنالو العاملة لاسلتئمار  الايعلة ت لدلرها التلا الخارميلة الاليال ة األصلول صافا الوكالة ت يّدر 
)األع لللل  بللللي  الللللدول  اإلممللللالا الما للللا النللللات  ملللل  %472  اللللةته امللللأو  م يللللار لوئر أمري للللا

ت ك الييمة صافا أصول صندوق احتياطا األميال اليالمة، وتتضم    الم صّنهة م  ِقة  الوكالة(
م يللللار لوئر أمري للللا، وتتزالللللد قيمللللة هللللذا الصللللندوق بشلللل    ماللللتمر  تيجللللة  489والم يللللّدر بناللللو 

 الوكالللة تتوقلل و   ملل  إممللالا اإللللرالات العامللة ل دولللة %10التاللويات الاللنوية الماللتمرم بناللو 
ع للل  التلللوالا بالللةح لجلللوف الا وملللة  الاالسلللة الللنةل  العلللام ائحتيلللاطا صلللندوق  ا خهلللاو قيملللة
  وسدال الدلو  الما ية الماتاية العامة لمواز ةا عجز ل صندوق لتموي 

 

  مللل  النلللات  الما لللا اإلمملللالا 20تتوقللل  الوكاللللة أ  ت الللج  المواز لللة العاملللة عجلللز ا مالي لللا بنالللو %
ئفتراضلللات األساسلللية ، مملللا  ع للل  ا20/2021م يلللار للنلللار كلللويتا( فلللا الالللنة الماليلللة  3 7)

ع ل   2021و 2020لوئر ا ل ةرميل  فلا علاما  45و 35ل وكالة بأ   ص  سعر خام بر ت  او 
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الترتيح  وأشارت إل  أ له مل  ريلر المتوقل  أ  تكلو  هنلاا اسلتجابة كةيلرم ل اياسلة الماليلة ميابل  
  2020أكتلوبر صدمة أسعار النه  واستمرار ماتاة فالروس كورو ا وا تخابات مج   األمة فا 

ووفي ا لمناجية وزارم المالية )باااب التاويات إل  صلندوق احتيلاطا األميلال اليالملة، واسلتةعال 
لخ  ائستئمارات الا ومية(، تتوق  الوكالة أ  تاج  المواز لة العاملة عجلز ا مالي لا  هلوق ملا  الةته 

للا بناللو وت يللّدر الوكالللة أ  ت اللج  الموا % ملل  النللات  الما للا اإلممللالا 33  %1ز للة العامللة فاتض 
 .19/2020م  النات  الما ا اإلممالا فا الانة المالية 

 
  ،لا ومة رير قالرم فاأشارت الوكالة إل  ا تااف صاحية قا و  اإلذ  ل ا ومة بعيد قرو عام

ع   ائقتراو، وإعالم تموي  ائستاياقات الاالية، والتا لتعي  الوفاف باا فا الوقت الراه  م  
ل الااح م  صندوق ائحتياطا العام  و تيجة لذلك، ا خهض رصيد الدل  الا وما إل  خا
  وأشارت الوكالة إل  19/2020فا  اا ة الانة المالية  ٪ م  النات  الما ا اإلممالا14 او 

   2027و 2022أ  الاندات الخارمية التا أصدرتاا الدولة تاتاق فا عاما 

 
   تيرية ا فا الانة المالية ائحتياطا العام  األمنةية لصندوق صول األ استنهال المتوق م

والااح م  صندوق األميال الا ومة ائقتراو تاتأ    أ الوكالة  وتهترو، 20/2021
ا لتموي  اليالمة  أشارت الوكالة إل  أ  و   21/2022م  الانة المالية عجز المواز ة العامة بدف 

بتموي  ماتويات العجز الاالية فا لدولة الكويت  ل اليالمة سيامحصندوق احتياطا األميا
وأشارت إل   ، لكنه لتط ح موافية مج   األمة وقد   و  مئار مدل سياسا لعيول قالمة المواز ة

ا  او تمريرالا ومة حالي ا  أ   الترتيةاتوئ تهكر فا تغيير  العام الجدلد قا و  الدل  تدف  مجدل 
الدستور الكويتا  منح األمير المرو ة وتتهّام الوكالة أ  ة  التا تا م صندوق األميال اليالم

  صندوق احتياطا األميال اليالمةأو استخدام  العام  دار مرسوم طارئ  امح بإصدار الدلإلص
  فا استئناتية أخرى لضما  خدمة الدل وحاح رأي الوكالة، قد   و  م  المم   اتخاذ تدابير

 .الوقت المناسح
 

 أحللرزت الاللد األل لل  ملل  التيللدم فللا بر امجاللا اإلصللاحا الللذي  أشللارت الوكالللة إللل  أ  الا ومللة
وتعزيلز لور اليطلا  الخلا   ،لادف إل  تعزيز وضعاا المالا األساسلا، وتاالي  بيعلة األعملال

ملل  المللواطني  الكللويتيي   عم للو  فللا اليطللا  الا للوما  %80ل شللةاب ) فللر  العملل  فللا تللوفير
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التنريميلة واإللاريلة  التلدابيروأشارت الوكالة إل  أ  الا ومة ت رّكلز ماولهلا ع ل  (  2018خال 
 .التا ئ تتط ح موافية األمة، والتا بدورها تااول تي ي  التكالي  الهورية لم و ات اإلصاح

   2019عللام فللا النللات  الما للا اإلممللالا الايييللا لدولللة الكويللت  مللو ا  ئ   ايللقتيللدر الوكالللة أ ،
ع ا ذللللك بتخهللليض لوللللة الكويلللت إ تامالللا النهطلللا بملللا لتماشللل  مللل  اتهلللاق تخهللليض اإل تلللا  ملللدفو 

  وتتوقلل  مشللرو  الوقللول الةيعللافللا إطللار تنهيللذ  ة أوبللك، ، والتللأخير فللا تطللوير المصللافا النهطيلل
تزامن ا م  ارتها  ا تا   2020الوكالة بأ   شاد النات  الما ا اإلممالا الايييا  مو ا مومة ا لعام 

، وذلللك بللالررم ملل  أ اللا تللرمح بللأ  تشللاد التللا تللم تطويرهللا التكريللر آتمنشللبتشللغي  الللنه  والةللدف 
اليطاعللات ريللر النهطيللة حالللة ملل  الكاللال  تيجللة ا تشللار فيللروس كورو للا خللال هللذا العللام  كملللا 

، بهضلل  المتعئللرم اليللرووخاللاتر أشللارت إللل  أ  اليطللا  المصللرفا لد للة اليللدرم ع لل  اسللتيعاب 
 الجيدم ل رسم ة والايولة والرباية المعدئت 

 
  بأق  م   ميار ة   2020م يو  برمي  لومي ا فا عام  8 2أ  تنت  لولة الكويت  او تتوق  الوكالة

لغا لة ان  فيملا وأشارت بأ  لولة الكويت لم ت ع     2019م يو  برمي  لومي ا فا عام  7 2 او 
تع   علللولم شلللارت بلللأ  الزيلللالم المتوقعلللة سلللأ، و امالللتويات اإل تلللا  النهطلللمللل   سلللتزيدإذا كا لللت 

 الاعول ة المم كة العربية الكويت و  لولة بي  المياومةاإل تا  فا المنطية 
 
  ملل  النللات  4بمللا  اللةته  االوكالللة بللأ   اللج  الااللاب الجللاري لميللزا  المللدفوعات عجللز   تتوقلل %

عيلدل   وأشلارت  ، وهلو أول عجلز  شلادل الاالاب الجلاري منلذ2020الما ا اإلممالا فلا علام 
الوكاللللة إلللل  أ  اليطاعلللات الخاصلللة المصلللرفية وريلللر المصلللرفية ت عتةلللر فلللا وضللل  صلللافا لاتللل  

 الةي ا  وهلذا للوفر  الهلاترخارما وماتئمر رتياا فا المنطية، وهو ما  هالر ففلاق النملو الما لا 
 وكاللة بنالوال(، واللذي   يلّدرل IIPلعم ا لرصيد الاالاب الجلاري وصلافا وضل  ائسلتئمار اللدولا )

، وهللو مللا لتجللاوز صللافا وضلل  األصللول 2018% ملل  النللات  الما للا اإلممللالا فللا عللام 514
 % م  النات  الما ا اإلممالا 50األمنةية الايال ة بناو 

 
   الماليللة والخارميللة لدولللة الكويللت شللدلدم الاااسللية ل تغيللرات فللا  المؤشللراتأشللارت الوكالللة إللل  أ

 10 بناللومتوسلل  سللعر برميلل  الللنه   بللأ  تغيللرالوكالللة  وأشللارتأسللعار وماللتويات إ تللا  الللنه   
العاملة  المواز لةمل  رصليد    غيلرمل  شلأ ه أ   يةاألساسل ائفتراضلاتلوئرات ل ةرمي  ع  مالتوى 
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ألل  برميل  لومي لا  100% م  النات  الما لا اإلمملالا  كملا أ  زيلالم إ تلا  اللنه  بنالو 9 وبنا
 % م  النات  الما ا اإلممالا 1عامة بناو ال المواز ةسيايق فاتض فا رصيد 

 

 حساسية التصنيف: - ثانياا
 

 :ع   التصني  ائتتما ا الايالي مماعا أو فرلي بش   تؤّثر إ جاب ا أ   م   التا العوام  أهم -
 

  وبيعة  مؤشرات الاوكمة، وتعزيز النه ، ع   ائعتمال خهض مئ  الاي  ية الضع   يا  فا التاّا
   AAماتويات مياربة لمتوس  الدول الم صنهة عند لرمة   األعمال إل 

  

 :ع   التصني  ائتتما ا الايالي مماعا أو فرلي وبش   س ة ا تؤّثر أ   م   التا العوام  أهم -
 

  استمرار ا خهاو أسعار النه  أو عدم اليدرم   تيجةالمالية والخارمية  األوضا  متا ة تآك
   مالية العامةل ائستنزاف الاي  اع   معالجة 

 

  ،استمرار استنزاف موارل صندوق ائحتياطا العام فا ظ  عدم إقرار قا و  مدلد ل دل  العام
أو تشري   امح بالنهاذ إل  أصول صندوق األميال اليالمة، أو الئية فا قدرم الا ومة ع   

 تةينا تدابير استئناتية لضما  خدمة الدل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/4/2020 

 
 

 
 


