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اجلهود املستمرة لبنك الكويت املركزي للمحافظة على االستقرار النقدي واالستقرار املايل،  يف إطار
للقطاعات  االقتصادي غري التضخمي األجواء الداعمة للنموعلى تعزيز  البنكحرص  مبا يف ذلك

كوعاء للمدخرات احمللية، ابعتبارها العملة الوطنية وجاذبيتها  تنافسية  واحملافظة علىغري النفطية، 
، ويف إطار اليت تستهدف تعزيز االستقرار النقدي جهات األساسية للسياسة النقديةثوابت راسخة للتو 

املتابعة املتواصلة لتطورات األوضاع االقتصادية والنقدية واملصرفية واجتاهاهتا املتوقعة واملراجعة الدورية 
ملستجدات اجتاهات أسعار الفائدة على العمالت العاملية وقرار جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي 

رر جملس إدارة بنك الكويت ق ،الر األمريكيختفيض أسعار الفائدة على الدو  2019 سبتمرب 18بتاريخ 
 .%3.0اإلبقاء على سعر اخلصم لديه دون تغيري عن مستواه احلايل البالغ املركزي 

 
جاء ذلك يف تصريح صحفي للدكتور حممد يوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي رئيس جملس 

يف ضوء  إىل أن قرار اإلبقاء على سعر اخلصم عند مستواه احلايل أييت إدارة البنك الذي أشار أيضا  
لتطورات االقتصادية واملالية واملصرفية فاحصة لعلى قراءة  املبين النهج املطبق لدى بنك الكويت املركزي

 .وحتركات أسعار الفائدة العاملية
 

البنك املركزي يف جمال السياسة النقدية مبا يف ذلك القرارات أن قرارات يف هذا الشأن احملافظ  وبّي 
البياانت حدث أدراسة وحتليل واإلجراءات ذات الصلة أبسعار الفائدة احمللية ترتكز يف أساسها على 

واملعلومات االقتصادية والنقدية واملصرفية املتوافرة مبا يف ذلك معدالت األداء االقتصادي العام 
احمللية وحركة الودائع واالئتمان املصريف وأسعار الفائدة على الدينار الكوييت وعلى  ومؤشرات السيولة

تلك البياانت هي من أهم حمددات  حيث إن األمريكي، العمالت الرئيسية ويف مقدمتها الدوالر
واجتاهات حركة هذه األسعار ومقدارها واألدوات املناسبة  ،أسعار الفائدة احمللية احلاجة لتحريك

 تحقيقها. ل
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برفع سعر  2018و 2017قام خالل عامي األمريكي جملس االحتياطي الفيدرايل وجدير ابلذكر أن 
الفائدة على الدوالر األمريكي سبع مرات يف حي قام بنك الكويت املركزي برفع سعر اخلصم مرتي 

 .2018فقط آخرها يف مارس 
 

يف متابعته اليقظة لتطورات  ا  مستمر سيظل أن بنك الكويت املركزي تصرحيه مؤكدا  على احملافظ  واختتم
طبقا  والتحركات يف أسعار الفائدة العاملية ومستجدات األوضاع االقتصادية والنقدية واملصرفية 

يف استخدام األدوات املتاحة للسياسة النقدية  لن يتواىن عن التحركألحدث البياانت املتوفرة، وأنه 
تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء  واحملافظة علىلتعزيز األجواء الداعمة للنمو القتصادي 

 للمدخرات احمللية، ويف إطار احملافظة على االستقرار النقدي واالستقرار املايل.
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