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  صحفيالبيان ال

 الكويت لدولة السيادي االئتماني التصنيف تأكيد بشأن وكالة فيتشل
 مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية

 (موجزة )ترجمة 
 
 

تصنننني اا اماتماال الدنننيالي لدولة الكويت  2021 فبراير 2( بتاريخ Fitch Ratingsأّكدت وكالة فيتش )
. وفيما يلل تغيير النظرة المستتتتتتتتقبلية من مستتتتتتتتقرة إلى ستتتتتتتلبية" مع AAعند المرتبة " 2021لعام 

 الذي أصدرته الوكالة. (Rating Action Commentary-RAC) عرض موجز لمحتويات البيان الصح ل
 

 التصنيف الرئيسية: محركات-أوالا 

 
 لصندوق  الوشيك بالن ال والمرتبطة األجل قصيرة الديولة مخاطر المدتقبلية النظرة تخ يض يعكس 

 الدياسل الجمول فل الخطر هذا ويتجذر. بامقتراض للحكومة إذن غياب ظل فل العام امحتياطل
 فل الكبير المالل العجز لمعالجة مؤّثرة إصالحات وجول عدم أيًضا ي در الذي والمؤسداتل

 الكويت، لدولة والخارجية المالية الموازين أرصدة فل المتوقع والضعف للدولة، العامة الميزااية
 .الوكالة تصن اا التل الميزاايات الديالية أقوى  بين من األرصدة تلك ستظل ذلك ومع

 
 امحتياطل صندوق  سيولة يؤلي إلى ا ال قد جديد عام لين قااون  تمرير أن عدم الوكالة تتوقع 

 أنإلى  الوكالة وأشارت. أوضاعه لمعالجة التدابير من مزيدما لم ُتتخذ  المقبلة األشار فل العام
 على الحكومة قدرة من كبير بشكل   يحد أن شأاه من العام امحتياطل صندوق  سيولة استن ال
 األساسل للديناريو ووفًقا. كبير اقتصالي اضطراب إلى ذلك يؤلي أن ويمكن بالتزاماتاا الوفاء

 حتى النضوب لتجنب العام امحتياطل صندوق  موارل ستجدل الحكومة أن ي ترض الذي للوكالة
 احو تبلغ حيث) الدين خدمة فل الحكومة واستمرار األمة، مجلس قبل من جديد تشريع أي بدون 
 يزال م أاه إمّ  ،(2021 عام فل اإلجمالل المحلل الناتج من% 1 وبندبة لينار مليون  400
 . اليقين عدم من لرجة هناك
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 تدابير متخاذ المرواة ولدياا الديولة أزمة بتجنب التزاًما أبدت قد الدلطات أن إلى الوكالة أشارت 
من تحقيق  يجعل قااوًاا األمة مجلس أقر ،2020 أغدطس وفل. الغاية هذه لتحقيق استثنااية
 األجيال احتياطل صندوق  إلى العامة اإليرالات من% 10 لتحويل مدبًقا شرًطا مالية فوااض
 صندوق  شراء ذلك وتبع ،18/2019 المالية للدنة التحويل بإلغاء الجديد القااون  وسمح القالمة،

 أاه إلى الوكالة وأشارت. العام امحتياطل صندوق  من الداالة صولالقالمة لأل األجيال احتياطل
 صندوق  إلى أيًضا تحويلاا يمكن ساالة غير أصول العام امحتياطل صندوق  لدى هناك يزال م

 تشريع بدون  اهأ إلى وأشارت. الكويتية البترول مؤسدة ذلك فل بما القالمة، األجيال احتياطل
 كما القالمة، األجيال احتياطل صندوق  من امقتراض العام امحتياطل لصندوق  يمكن جديد،
 هذه فل الحكومة تدرسه خياًرا ليس ذلك أن مع ،1991-1990 فل العراقل الغزو أثناء حدث

 . المرحلة
 
 الدين قااون  وإقرار المالل واإلصالح المالل العجز تقليص جاول من كل أن إلى الوكالة ُتشير 

 والدعوم المرتبات ُتشّكل حيث الموازاة، فل وجمول راسخة سياسية ااقدامات تواجه تزال م العام
 العاملين من% 80 احو الكويتيين المواطنين وُيشّكل العام، اإلا اق من% 70 من أكثر الحكومية

 .العام القطاع فل
 
 احو إلى( الحكومية امستثمارات لخل إضافة بعد) العامة الميزااية عجز يتدع أن الوكالة تتوقع 

. 20/2021 المالية الدنة فل اإلجمالل المحلل الناتج من% 20 ادبته ما أو لينار مليار 6.7
 عن قليالً  يزيد ما إلى ليصل% 33 بنحو ااخ اضه الوكالة تتوقع العامة، اإليرالات صعيد وعلى

الن ط  أسعار بااخ اض مدفوًعا ،اإلجمالل المحلل الناتج من% 42 ادبته ما أو لينار مليار 14
 ال علية المصروفات مع تتماشى أن الوكالة فتتوقع العامة، للمصروفات بالندبة أما. هإاتاج وكميات

 ،اإلجمالل المحلل الناتج من% 62 ادبته ما أو لينار مليار 21 احو عند الدابقة المالية للدنة
 مدار وعلى. 20/2021 المالية الدنة فل العامة الموازاة فل المرصولة المصروفات من أقل أي

 الناتج من% 2 من أقل) لينار مليون  740 مجموعه ما الحكومة خصصت الحالية، المالية الدنة
 قابله والذي الخاص، القطاع ولعم كورواا فايروس لمكافحة إضافل كإا اق( اإلجمالل المحلل

 .الحكومية الدعوم ااخ اض ذلك فل بما أخرى، بنول فل مدخرات
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 تتوقع الن ط، على العالمل الطلب فل ااتعاش حدوث أو كبيرة مالية إصالحات وجول عدم ظل فل 
 وتتوقع. الطويل إلى المتوسط المدى على العشرات خااة فل العامة الميزااية عجز يبقى أن الوكالة

 المحلل الناتج من% 21 ادبته ما أو لينار مليار 7.5 بنحو مالًيا عجًزا العامة الميزااية ُتدجل أن
 احو سيلغ الن ط برميل سعر متوسط أن بافتراض ،21/2022 القالمة المالية الدنة فل اإلجمالل

 ا س ظل وفل. يومًيا برميل مليون  2.4 احو عند اإلاتاج ومتوسط للبرميل أمريكًيا لومًرا 45
 إلى العام اإلا اق فل النطاق واسعة لزيالة ُيخطط األخير العامة الموازاة مشروع فإن امفتراضات،

 أن تتوقع الوكالة أن إمّ  اإلجمالل، المحلل الناتج من% 65 ادبته ما أو لينار مليار 23 احو
 للموازاة التعاللل الن ط برميل سعر متوسط أن وُتقّدر. ذلك من أقل اإلا اق فل ال علية الزيالة تكون 

 .للن ط الحالية اإلاتاج مدتويات عند للبرميل لومًرا 80 احو إلى سيصل العامة
 
 امستثمارات لخل تتضمن م والتل المالية، التقارير إعدال فل المالية وزارة مناجية بموجب 

( الحكومية امستثمارات لخل حداب بدون ) العامة الميزااية عجز يصل أن الوكالة تتوقع الحكومية،
 الدنة فل اإلجمالل المحلل الناتج من% 30 من أكثر ادبته ما أو لينار مليارات 10 احو إلى

 وأشارت. العامة للميزااية التمويلية امحتياجات مع كبير حد إلى يتوافق وهذا. 20/2021 المالية
 الحكومية امستثمارات ولخل لالستثمار العامة الايئة أصول من األكبر الجزء أن إلى الوكالة
 منه للدحب األمة مجلس موافقة يتطلب الذي األمر القالمة، األجيال احتياطل بصندوق  مرتبط
 . الميزااية عجز لتمويل

 
 التل الديالية الميزاايات أقوى  بين من الكويت لولة فل العامة الميزااية تظل أن المرجح من 

 الن ط أسعار ااتعاش وعدم محدولة مالية إصالحات وجول افتراض مع حتى فيتش، وكالة تصن اا
 لالستثمار، العامة الايئة وألاء أصول حجم عن الحكومة إفصاح عدم ظل وفل. اإلاتاج كميات أو

 لالستثمار العامة الايئة ُتديرها التل الخارجية الديالية األصول صافل يصل أن الوكالة تتوقع
 عام اااية فل اإلجمالل المحلل الناتج من% 652 ادبته ما أو أمريكل لومر مليار 581 احو

 الحكومل الدين ادبة وُتعتبر. العام امحتياطل صندوق  من الدحوبات من بالرغم وذلك ،2020
 احو وتبلغ الوكالة، من المصن ة الديالية للدلطات األلاى بين من اإلجمالل المحلل الناتج إلى
 إلى الجديد العام الدين قااون  تمرير يؤلي وقد ،2020 لعام اإلجمالل المحلل الناتج من% 17
 ".AA" التصنيف فل أقراااا متوسط من بقليل أعلى ،%60-50 إلى الندبة هذه رفع
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 لاان صافل وضع فل ُيعتبران المصرفل وغير المصرفل الخاص القطاع أن إلى الوكالة أشارت 

 يوفر وهذا. ادبًيا ال اتر المحلل النمو آفاق ي در ما وهو المنطقة، فل رايدل ومدتثمر خارجل
 بندبة الوكالة تقدره والذي ،(IIP) الدولل امستثمار وضع وصافل الجاري  الحداب لرصيد لعًما
 الكويت لدولة الجاري  الحداب حقق وقد. 2020 عام فل اإلجمالل المحلل الناتج من% 675
 .سنتين عدا ما الماضية العشرين الدنوات جميع فل فااًضا

 

 فل للتغيرات الحداسية شديدة الكويت لدولة والخارجية المالية المؤشرات أن إلى الوكالة أشارت 
 للبرميل لومرات 10 بنحو الن ط برميل سعر متوسط تغير أن، حيث الن ط إاتاج ومدتويات أسعار

 العامة الموازاة رصيد ُيغير أن شأاه من األساسية امفتراضات مدتوى  عن( هبوًطا أو صعوًلا)
 100 بنحو الن ط إاتاج زيالة أن كما(. هبوًطا أو صعوًلا) اإلجمالل المحلل الناتج من% 6 بنحو
 المحلل الناتج من% 1.5 بنحو العامة الموازاة رصيد فل فااض سيحقق يومًيا برميل ألف

 .اإلجمالل
 

 ةأن يشاد امقتصال الكويتل ااتعاًشا اقتصالًيا معتدًم هذا العام مع بدء تالشل الصدم تتوقع الوكالة 
الناتج المحلل اإلجمالل  يدجل أن ومن المتوقعإاتاج الن ط وفيروس كورواا.  ماخ اضالمزلوجة 

ة ير الن طيغ اتالقطاع%، وااكماش 9 بنحو لقطاع الن طالااكماش ) %7بنحو  االحقيقل ااكمشً 
مع ااتعاش الطلب العالمل على الن ط وإعالة النظر فل حصص . 2020فل عام %( 4 بنحو

الكويت اإلاتاج تدريجًيا احو الطاقة اإلاتاجية الحالية لولة هناك احتمال أن ترفع فإن إاتاج أوبك، 
مليون  3.5ا إلى مليون برميل فل اليوم )والتل تخطط مؤسدة البترول الكويتية لزيالتا 3.1البالغة 

كما يمكن أن يؤلي بدء تحديث المصافل ومشروع الوقول . 2025بحلول عام  برميل فل اليوم
 .2022-2021 الدنواتالنظيف لمؤسدة البترول الكويتية وزيالة إاتاج الغاز إلى لعم النمو فل 

 

  أقراااا فل أضعف من متوسط لدولة الكويت  معظم الدمات الايكليةأشارت الوكالة إلى أن
يتمتع القطاع المصرفل و  .حوكمةمعايير الما فل ذلك مؤشرات البنك الدولل ل، ب"AAالتصنيف "

، ( من ِقبل بنك الكويت المركزي Well-regulated) م بشكل جيدمنظّ هو و ، معدمت رسملة جيدةب
عتبر امقتصال يُ كما  ".BBBى للقطاع المصرفل الكويتل عند "الجدو  تقييم مدتوى  حيث يبلغ متوسط

وقد ، وكالةال من ِقبلمن أكثر امقتصالات اعتماًلا على الن ط بين الحكومات المصن ة الكويتل 
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العامة يرالات اإلمن إجمالل  %60 احومن الصالرات و  %90بأكثر من ساهم القطاع الن طل 
 .2020 عام ( خاللالميزااية )بما فل ذلك لخل امستثمارفل 

 

 التصنيف: حساسية-ثانياا
 

 :على التصنيف اماتماال الديالي جماعل أو فرلي وبشكل سلًبا تؤّثر أن يمكن التل العوامل أهم -
 

: استمرار استنزاف موارل صندوق امحتياطل العام فل ظل عدم إقرار قااون جديد السمات الهيكلية
تدابير بللدين العام، أو تشريع يدمح بالن اذ إلى أصول صندوق األجيال القالمة، أو قيام الحكومة 

خدمة على سبيل المثال م الحصر  استثنااية لضمان استمرارها فل الوفاء بالتزاماتاا، بما فل ذلك
 دين.ال
 

: التآكل المدتمر لمتااة األوضاع المالية والخارجية اتيجة استمرار ااخ اض أسعار المالية العامة
 الن ط أو عدم القدرة على معالجة امستنزاف الايكلل للمالية العامة.

 

 :على التصنيف اماتماال الديالي جماعل أو فرلي بشكل تؤّثر إيجاًبا أن يمكن التل العوامل أهم -
 

القوااين التل  من خالل تمرير واضحة ومدتدامةية ستراتيجية تمويلالحكومة م : اعتمالالمالية العامة
، مصحوبة بأللة على أن صندوق األجيال القالمة إلى أصول الن اذن بااتظام أو تدمح بإصدار الدي

من  على مواجاة التحديات المالية طويلة األجل قالرةالكويت لولة المؤسدات والنظام الدياسل فل 
 فل الميزااية العامة للدولة. خالل إجراءات لتن يذ خطة واضحة للحد من العجز
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