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 صحفي بيان
 

 

مبناسبة انتهاء زايرة بعثة خرباء صندوق النقد الدويل للبالد  اصحفيً  أصدر بنك الكويت املركزي بيانً 
مبوجب املادة الرابعة التفاقية  ،2020يف إطار املشاورات الدورية لعام  2020 يناير 20-7خالل الفرتة 

املركزي ابلتنسيق مع صندوق النقد الدويل واجلهات احمللية الكويت حيث توىل بنك إنشاء الصندوق، 
وترتيب االجتماعات  البيانتاملعلومات و املعنية إجناز الرتتيبات اخلاصة بتلك الزايرة مبا يف ذلك جتميع 

ملناقشة األوضاع االقتصادية والسياسة املالية  وغري احلكوميةولني يف اجلهات احلكومية مع كبار املسؤ 
 .والسياسة النقدية ومتانة القطاع املصريف واملايل

 

أوجز فيه رة تلك الزاييوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي بتصريح حول  حممدوأدىل الدكتور 
طبيعة قد أبرز البيان اخلتامي  أن إىلاحملافظ وأشار  .البعثةلبيان اخلتامي الذي أعدته أبرز مضامني ا

بعثة لالبيان اخلتامي  رحبوقد . وسبل مواجهتهاالتحدايت اهليكلية اليت يواجهها االقتصاد الكوييت 
 وزايدة حتصينه. هود بنك الكويت املركزي لتعزيز متانة القطاع املصريف واملايلجبالصندوق 

 

رئيسية، تشمل التطورات املالية ثالثة حماور جاء ضمن قد وأوضح احملافظ أن البيان اخلتامي للبعثة 
الكلية واملخاطر اليت تواجه تلك التوقعات،  االقتصاديةتوقعات اليف دولة الكويت، و  الراهنة الكلية

 السياسات.ومناقشة 
 

مدفوًعا  2019يف عام  %3البيان يف بدايته بتحّسن منو القطاعات غري النفطية الذي بلغ حنو  وأشاد
بقوة اإلنفاق احلكومي واإلنفاق االستهالكي. يف حني أتثر منو القطاع النفطي ابخنفاض أسعار النفط 

يف ظل  %1وكميات إنتاجه، حيث انكمش الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للقطاع النفطي بنحو 
أن حيقق االقتصاد احمللي  متديد اتفاقية )أوبك+( لتخفيض اإلنتاج من النفط. وعليه، فإنه من املَقدَّر

 .2018يف عام  %1.2مقارنًة بنحو  2019يف عام % 0.7منًوا بنحو 
 

 2.7، ليصل إىل 2020وتشري توقعات البعثة إىل ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف يف عام 

. كما %0.3مليون برميل يومًيا، مما يؤدي إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للقطاع النفطي بنحو 
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، وأن تتسارع 2020% يف عام 3يتوقع منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للقطاعات غري النفطية بنحو 
ة كل من اإلنفاق احلكومي يف املدى املتوسط، مدعوًما بزايد %3.5وترية ذلك النمو ليصل إىل حنو 

يف  %1.5والتوظيف ومنو االئتمان. وعليه، تتوقع البعثة أن يبلغ منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي حنو 
 على املدى املتوسط. %2.7وأن يبلغ  2020عام 

 

وفيما يتعّلق بتطورات األسعار احمللية، ويف ظل ارتفاع كل من أسعار املواد الغذائية والنقل، وتباطؤ 
حنو  2019وترية تراجع اإلجيارات يف القطاع السكين تتوقع البعثة أن يبلغ معدل التضخم السنوي لعام 

 يف القطاع السكين. ، وذلك مع بدء ارتفاع اإلجيارات2020يف عام  %1.8، وأن يصل إىل حنو 1.1%
 

وعلى صعيد امليزان الداخلي، سجل رصيد املوازنة العامة )بعد خصم خمصصات صندوق احتياطي 
من الناتج احمللي اإلمجايل  %8 األجيال القادمة، واستبعاد دخل االستثمارات احلكومية( عجزًا بنحو

، يف 2017ديد منذ أكتوبر . حيث مل تتمكن احلكومة من إصدار أي دين ج18/2019للسنة املالية 
انتظار موافقة جملس األمة على قانون الدين العام اجلديد، األمر الذي اضطر احلكومة إىل السحب 

 من أصول صندوق االحتياطي العام لسد العجوزات يف املوازنة العامة.
أما فيما يتعّلق ابمليزان اخلارجي، تتوقع البعثة تراجع فائض احلساب اجلاري مليزان مدفوعات دولة 

يف ظل تراجع الصادرات  2019من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  %8.5الكويت ليصل إىل حنو 
 النفطية وارتفاع الواردات.

 

املصريف الذي عكسته نسبة كفاية رأس املال اليت كما نوه البيان اخلتامي للبعثة ابألداء القوي للقطاع 
، وما تتمتع به البنوك احمللية من سيولة وفرية علــى املـــدى القصــري. 2019يف سبتمرب  %17.6 بلغت حنو

ويف هــذا الصــدد أيًضا، سجل معــدل صـايف القـــروض غيــر املنتــظمة، بعد خصم املخصصات احملددة، 
% من إمجايل حمفظة القروض، مما يعكس حتسن جودة األصول 1.2لغت حنو مستوايت منخفضة ب

وتراجع  %،229لدى البنوك، وكذلك ارتفعت نسبة تغطية املخصصات للقروض غري املنتظمة إىل حنو 
صايف الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على اإلقراض املصريف وتكلفة األموال. 

األموال ووفرة أن يتسارع منو حجم االئتمان مع تدفقات إضافية حمتملة لرؤوس  هذا، وتتوقع البعثة
 ة.السيولة املصرفي
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بزايدة  2018عام وفيما يتعّلق ابلسياسة النقدية، أشارت البعثة إىل قرار بنك الكويت املركزي يف أواخر 
أمثر تسارًعا يف منو االئتمان  املواتية، قدسقف القروض الشخصية الذي اختذه يف ضوء الظروف النقدية 

املصريف يف دولة الكويت. كما أثنت البعثة على دور بنك الكويت املركزي يف استخدام خمتلف أدوات 
السياسة النقدية حبرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكوييت ودعم اإلقراض املوّجه لالقتصاد. 

كي برفع أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي يف عام وابلرغم من قيام االحتياطي الفيدرايل األمري
(، وقام 2018، إاّل أن بنك الكويت املركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيري )ابستثناء مارس 2018

أن بنك الكــــويت  إىل وأشارت البعثة الشراء "الريبو". فقط برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة
ن لالحتيـــاطي الفيــدرايل األمريــكي بتخفيض أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي املــركزي خــــالف قراري

 .2019، وجاراه يف ختفيضه الثالث ألسعار الفائدة يف أكتوبر 2019خالل عام 
 

وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، اعتربت البعثة إىل أن ربط سعر صرف الدينار بسلة "غري معلنة" 
مالئمة لالقتصاد الكوييت وقد قدمت دعامة فّعالة ومرونة نسبية لسعر  من العمالت هي سياسة

 خالل فرتة قوة الدوالر األمريكي.الصرف 
 

إىل جانب ذلك أثنت البعثة على سياسات بنك الكويت املركزي الرقابية احلصيفة يف التنظيم 
واإلشراف، اليت سامهت يف احلفاظ على مرونة القطاع املصريف. وتدعم البعثة خطط البنك املركزي 

ومنع ألدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها يف تعزيز مرونة القطاع املايل،  ةشامل دراسةإلجراء 
تراكم املخاطر النظامية، وحتقيق التوازن بعناية بني أهداف االستقرار املايل والنمو االقتصادي. وتدعم 
البعثة أيًضا اجلهود اجلارية لتعزيز األطر اإلشرافية والتنظيمية وتعزيز اإلشراف القائم على املخاطر. هذا، 

زية يف البنك املركزي، والذي من شأنه تقليل وقد رحبت البعثة ابلتقدم يف سبيل إنشاء هيئة شرعية مرك
 .املخاطر النامجة عن االختالف يف االجتهادات الفقهية لدى البنوك اإلسالمية

 

ويف سياق آخر، أوضحت البعثة أن التدابري املالية اليت تعتزم احلكومة اختاذها ملواجهة التحدايت 
ة على اإلجراءات املتاحة هلا واليت ال تتطلب القائمة على املدى القريب حمدودة، حيث تُرّكز احلكوم

( 1تغيريات تشريعية. وقد حددت لذلك جمموعة من خيارات الرتشيد يف النفقات العامة، وتشمل: 
( 3( وترشيد اإلنفاق الرأمسايل، 2التحويالت االجتماعية املختلفة، و سد الثغرات يف برامج الدعوم 
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ل حتسني املشرتايت. وفيما يتعلق ابإليرادات العامة، أشارت واحلد من اهلدر يف اإلنفاق العام من خال
( إدخال الضريبة 1البعثة إىل أن احلكومة الكويتية ختطط لزايدة اإليرادات غري النفطية من خالل: 

( وإعادة تسعري اخلدمـــات 2االنتقائية على التبغ واملشـــروبــات السكريـــة املخطــط هلا منذ فتـرة طويلة، 
 وتعزيز حتصيل اإليرادات العامة. (3كوميـــة، احل

 

بعد ن يتحول رصيد املوازنة العامة )وتتوقع البعثة أن تزداد االحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة، وأ
دخل االستثمارات احلكومية، واستبعاد خمصصات صندوق احتياطي األجيال القادمة( من احتساب 

. 2025إىل عجز بنفس القيمة حبلول عام  2019من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام % 5.5فائض قدره 
التحويل إىل صندوق احتياطي األجيال القادمة، واستبعاد دخل االستثمارات استمرار وضمن سيناريو 

مليار دينار )يُعادل  55احلكومية، فإن أرصدة املوازنة العامة سُتحقق عجوزات مالية تراكمية بنحو 
مليار دوالر أمريكي( على مدار األعوام الستة القادمة. ودون اللجوء إىل مصادر التمويل  180و حن

األخرى، ويف ظل األوضاع احلالية فيما يتعلق ابلتحويل إىل صندوق األجيال القادمة، فسوف يكون 
الحتياطي تغطية هذه االحتياجات التمويلية حتداًي جداًي، مما سيؤدي إىل استنفاد أصول صندوق ا

 يئة العامة لالستثمار ابالرتفاع.العام املتاح يف أقل من عامني، بينما سيستمر إمجايل أصول اهل
 

 خالل املواءمةوأشارت البعثة يف بياهنا اخلتامي إىل أمهية تقليص فاتورة األجور العامة تدرجيًيا من 
بشكٍل أوثق بني أجور القطاع العام والقطاع اخلاص واحتواء منو األجور يف املستقبل. كما أن مواءمة 

األجور املرتفعة للغاية فروقات هيكل األجور العامة، وتعزيز العالوات على أساس الكفاءة، وخفض 
ح التحويالت إىل اخلاص، والرتشيد املدروس للدعوم العامة وإصالمقارنة ابلقطاع العام يف القطاع 

 ، من شأنه أن يولد وفورات كبرية.املؤسسات العامة
 

كما أّكدت البعثة يف بياهنا اخلتامي على ضرورة التسعري العادل للخدمات احلكومية عند مستوايت 
اسرتداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويالت إىل املؤسسات املختلفة من خالل الضبط والتنفيذ 

االستثمارات العامة املعززة للنمو وحتسني كفاءهتا. ومن شأن فرض ضريبة القيمة املضافة اجلاد، وزايدة 
توسيع القاعدة الضريبية، وحتقيق إيرادات اثبتة للموازنة العامة، واملساعدة يف رفع مستوى  %5بنسبة 

 .يةالقدرة على إدارة الضرائب، وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمال



- 5 - 

 

 Public -Central Bank of Kuwait      عام -بنك الكويت المركزي 

وترى البعثة ضرورة مواصلة السلطات الكويتية بذل اجلهود لتعزيز إدارة األزمات ووضع أطر لتسوية 
لإلفالس احلايل  تطوير النظامأوضاع البنوك يف حال تعثرها، كما ينبغي أن تركز اإلصالحات على 

البنوك، وتقليل املخاطر األدبية، وتشجيع انضباط السوق، واملساعدة يف محاية املوارد  وإعادة هيكلة
املالية. ولتحقيق هذه الغاية، كانت السلطات الكويتية قد أعدت مسودة قانون يف هذا الشأن، وبدأت 

 مناقشات داخلية إلعداد خطة مناسبة لضمان الودائع يف الكويت.
 

بشأن تنظيم تبادل  2019لسنة  9ألخرية اليت أُدِخلت وفًقا للقانون رقم وترحب البعثة ابلتعديالت ا
املعلومات االئتمانية والذي مكَّن شركة شبكة املعلومات االئتمانية من البدء يف جتميع املعلومات 
االئتمانية اخلاصة ابلشركات، وكذلك عززت مجع البيانت عن املقرتضني األفراد، حيث مت إنشاء نظام 

شامل على مستوى الدولة، ما أاتح للبنوك قدرة أكرب على تسعري املخاطر. وتعتقد البعثة أن  تصنيف
بنك الكويت املركزي لديه قائمة واسعة من أدوات التحوط الكلي واجلزئي للحد من املخاطر احملتملة 

قافة املالية، مما جديرة ابلثناء يف تعزيز محاية املستهلك وتعزيز الثأن جهوده و على االستقرار املايل، 
 ُيساعد يف ختفيف املخاطر للمقرتضني األفراد.

 

البعثة ابلتقدم املستمر يف حتسني بيئة األعمال، حيث حتّسن ترتيب دولة الكويت يف  رحبتوأخريًا 
بفضل اإلصالحات يف  2020تقرير "سهولة ممارسة أنشطة األعمال" الصادر عن البنك الدويل لعام 

بدء األعمال التجارية، واحلصول على الكهرابء، واحلصول على االئتمان، والتجارة عرب احلدود. 
وتشّجع البعثة خطط السلطات الكويتية الرامية إىل املزيد من تبسيط عملية التسجيل واإلسراع يف 

 االستثمار األجنيب املباشر. إصدار تراخيص األعمال واالسترياد وإزالة احلواجز التنظيمية أمام
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