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 فيتصريح صح
 واختبارات الضغط للبنوك الكويتية 2019تقرير االستقرار املايل حول 

 

صرَّح حمافظ بنك الكويت املركزي الدكتور حممد يوسف اهلاشل أبن بنك الكويت املركزي 
، وهو التقرير الدوري الثامن الذي يُعّده وُيصدره 2019لعام أصدر تقرير االستقرار املايل 

البنك املركزي ضمن جهوده الرامية إىل تعزيز الشفافية من خالل توفري املعلومات 
 واإلحصاءات املوثوقة ذات الصلة ابلقطاع املصريف واملايل الكوييت.

وحتليلها تشمل رصد التطورات االقتصادية واملالية أن تقارير االستقرار املايل وأوضح احملافظ 
، ومدى قدرة القطاع املصريف على مواجهة من منظور عالقة تلك التطورات ابالستقرار املايل

الصدمات وجتاوزها، حبيث يظل قادرًا على ممارسة دوره الفاعل يف تقدمي اخلدمات املالية 
حملافظ إىل أن التقرير يقع يف مخسة فصول، وخدمة االقتصاد الوطين بكافة قطاعاته. وأشار ا

يتناول "الفصل األول" دور وأداء البنوك كوسطاء ماليني مع تسليط الضوء على اجتاهات 
توزيع االئتمان وحركة الودائع. ويتناول "الفصل الثاين" تقييم املخاطر اليت تواجه اجلهاز املصريف 

لة. فيما يتناول "الفصل الثالث" والسيو مع تغطية ملختلف أبعاد خماطر االئتمان والسوق 
حتليل اجتاهات رحبية ومالءة اجلهاز املصريف وقدرته على مقاومة الصدمات الداخلية واخلارجية 
وفق سيناريوهات خمتلفة من الضغوط املالية واالقتصادية. ويوضح "الفصل الرابع" التطورات 

وهي العناصر األربعة الرئيسية للسوق يف أسواق النقد والصرف األجنيب واألسهم والعقارات، 
املايل يف البالد. وأخرياً، يعرض "الفصل اخلامس" حتلياًل ألداء نظم تسوية مدفوعات 

 املعامالت املالية يف دولة الكويت.
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تبدل وجه العامل أمجع وتغريت ( 19-كوروان )كوفيدأنه مع ظهور جائحة  ولفت احملافظ إىل 
عدو شرس ال يُرى ابلعني اجملردة، يبدو العامل خمتلًفا على التوقعات، ففي خضم معركة مع 

حنو غري مسبوق، إذ تطغى الضبابية على كل الرؤى يف مسار مغاير ملا كان عليه احلال بداية 
 2019 عامبياانت قد اعتمد على . وبنفس األسلوب املعتاد فإن هذا التقرير 2020سنة 

، دون صريف واألسواق احمللية ونظم املدفوعاتلتقييم املخاطر ونقاط الضعف يف القطاع امل
قلل من يحقيقة أن التحول الشديد يف األحداث على مدار األشهر القليلة املاضية إغفال 

على  19-أمهية أي تقييم يستند إىل البياانت التارخيية، إال أن التقييم التفصيلي ألثر كوفيد
 ،تقرير االستقرار املايل القادم مرتوك إىلالتحتية  ةبنيالو  احمللية سواقاألؤسسات املالية و امل

 أحدث مؤشرات السالمة املالية للقطاع املصريف ابلكاد تعكس نطاق األزمةإن حيث 
  .وشدهتا

البياانت املتعلقة ابلسنة احلالية تؤكد أن القطاع املصريف قد دخل األزمة احملافظ أن  وضحوأ
السيولة واملخصصات وجودة  لكفاية رأس املال ووفرةوبفضل املستوايت القوية ، من مركز قوة

لتعايف ادعم من آلية  حيوايً  اجزءً  يتمتع ابملتانة ويشكل، فقد ظل القطاع املصريف األصول
، عندما كانت 2009-2008، على عكس جتربة األزمة املالية العاملية يف االقتصادي املرتقب

احملافظ إبجياز احملاور األساسية اليت تضمنها وقد تناول . البنوك عرضة للمخاطر بشكل كبري
 التقرير وذلك على النحو التايل:

 الوساطة املالية: 
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خالل % 8.2منوًا بنسبة على أساس جممع حققت أصول القطاع املصريف الكوييت  (1
ومنو االستثمارات، للقطاع اخلاص، املصريف االئتمان منو فية على خل 2019عام 

 مليار دينار كوييت.  83.0ليصل بذلك إمجايل قيمة األصول إىل حنو 

وهو ذات املعدل % 5احمللي بنحو املصريف على مستوى النشاط ارتفع االئتمان  (2
تراجع النمو يف االئتمان للقطاع األسري إىل  تقريباً. وقد 2018املسجل يف عام 

يف  امللموسبسبب تباطؤ النمو يف القروض اإلسكانية على الرغم من النمو % 1.8
القروض االستهالكية. وظل القطاع األسري يف مقدمة املستفيدين من التسهيالت 

لقطاع  االئتمانية املصرفية للعام اخلامس على التوايل. من جهة أخرى، سجل االئتمان
بعد تراجع طفيف يف % 14.3العقار أفضل منو خالل عقد كامل وصلت نسبته إىل 

 . 2018عام 

، 2018يف عام % 2.4مقابل حنو % 6.4زاد النمو يف إمجايل الودائع املصرفية إىل  (3
نشاط الشركات ابإلضافة إىل  النشاط احملليعلى مستوى زايدة الودائع وذلك نتيجة ل
القطاع املصريف بقاعدة  ويتمتعهذا . البنوك العاملة خارج دولة الكويتالتابعة وفروع 
، يدعمها من إمجايل الودائع% 67.1نسبة تشكل الودائع ألجل حيث متويل مستقرة، 

ومما ال شك فيه أن هذه املؤشرات تعكس اجلوانب الداعمة  .قاعدة رأمسالية قوية
 لالستقرار املايل يف هذا اجملال.

  جودة األصول:

خالل األعوام  حتسنها الذي شهدته املصريف الكوييتالقطاع جودة أصول  واصلت (4
واليت القروض غري املنتظمة،  يف نسبةيف االخنفاض املستمر ذلك تمثل وياملاضية 
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كما % 1.5بلغ يهو األدىن اترخيًيا إىل مستوى لتصل على أساس جممع،  ،تراجعت
ال شك أن ذلك احمللي للبنوك(، و على مستوى النشاط % 1.3) 2019يف ديسمرب 

حيث  2009إجنازاً جديراً ابالعتبار خاصة إذا ما قورن ابملعدل املسجل يف عام ميثل 
 . %11.5بلغت كانت نسبة القروض غري املنتظمة قد 

معدل التغطية )املخصصات املتوفرة إىل استمر التحسن امللموس يف ويف ذات االجتاه، 
يف % 254مقارنة بنسبة تغطية % 270.6مة( ليصل إىل غري املنتظالنقدية القروض 
وتعد على مستوى النشاط احمللي للبنوك. % 326.8وقد بلغت هذه النسبة ، 2018

معدالت التغطية هذه مرتفعة وتدعو إىل مزيد من االطمئنان حول سالمة املؤشرات 
 املالية هلذه البنوك، واليت هي بال شك مؤشرات لالستقرار املايل.

 ية: الرحب

زايدة حدة املنافسة واخنفاض استمرت الرحبية عند مستوايت جيدة ومرحية، وإن كانت  (5
بظالهلا على رحبية القطاع املصريف مما أدى إىل تراجع طفيف قد ألقت هوامش الفائدة 

ذلك وانعكس  ،نوكالب مسامهيى لعيف إمجايل صايف األرابح العائدة % 0.7بنسبة 
العائد على متوسط األصول والعائد على متوسط  يمؤشر يف طفيف أيضاً يف تراجع 

 على الرتتيب. % 9.5و% 1.2إىل واليت وصلت حقوق امللكية 

 : ومقاومة الصدمات املالءة

مقاومة الصدمات والعمل يف واصلت البنوك الكويتية احملافظة على قدرهتا العالية على  (6
من أعلى بكثري  ووه، %18.5، حيث بلغ معدل كفاية رأس املال ظروف ضاغطة

ومتتاز قاعدة . %13بنك الكويت املركزي والبالغة  متطلبات احلدود الدنيا لتعليمات
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رأس املال الرقايب للبنوك الكويتية جبودة عالية حيث تشكل الشرحية األوىل عالية اجلودة 
العالية على امتصاص  ةقدر المن إمجايل قاعدة رأس املال، وهو مؤشر على % 81نسبة 

 اخلسائر. 

، وهي نسبة %10.7املصريف القطاع بلغ معدل الرفع املايل على مستوى كذلك فقد  (7
. وجدير %3 احلد األدىن للنسبة املقررة مبوجب متطلبات جلنة ابزل والبالغة تفوق

ابلذكر أن هذا املعيار يهدف إىل تعزيز مالءة البنوك أخذًا ابالعتبار أن احتساب 
حجم األصول املرجحة أبوزان املخاطر، كما هو احلال إىل ة الرفع املايل ال يستند نسب

. وخارجها ابلنسبة ملعيار كفاية رأس املال، وإمنا إىل إمجايل أصول البنك داخل امليزانية
ويعترب هذا املعيار أحد األدوات اإلضافية اليت تعمل ابجتاه احلد من املخاطر النظامية 

على صعيد معياري  ،وتعكس املصدات املتوافرة لدى البنوك، ار املايلوتعزيز االستقر 
الكويتية على للبنوك العالية القدرة  ،مع السيولة املتوافرةكفاية رأس املال والرفع املايل 

ملختلف قطاعات  تقدمي التسهيالت االئتمانيةوبشكل خاص  ،أنشطتهايف التوسع 
 . االقتصاد الوطين

 والسيولة:خماطر السوق 

من إمجايل االستثمارات، يف % 16بلغت نسبة استثمارات البنوك يف األسهم حوايل  (8
من إمجايل % 19.6حني بلغت نسبة أسهم الشركات املقدمة كضماانت حوايل 

وجيدر التنويه إىل أن خماطر سوق األسهم تظل حمصورة يف الضماانت لدى البنوك. 
ابية الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن نطاق حمدود وذلك يف ضوء الضوابط الرق

 احلدود القصوى للقروض اليت تقدمها البنوك إىل العمالء بغرض متويل شراء األسهم.
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تستطيع بسهولة استيفاء ، حيث يهامستوايت السيولة لدالبنوك تتمتع بوفرة يف  ظلت (9
 معيار تغطية السيولة (، ومها3زمة إصالحات ابزل )حل متطلبات معياري السيولة

 معيار صايف التمويل املستقر. و 

 األسواق احمللية:

 ويف إطار عمليات السياسة النقدية، أشار احملافظ إىل ما يلي:  (10

 تخفيض سعر اخلصم بواقع ربعب 2019يف أكتوبر بنك الكويت املركزي  قيام 
 . %2.75 نقطة مئوية ليصل بذلك إىل

  يف خضم وفرة السيولة وعدم إصدار أدوات الدين العام، ارتفعت عمليات
وذلك من قبل بنك الكويت املركزي احمللية السيولة التدخل لتنظيم مستوايت 

هبدف حتقيق االستقرار يف هيكل أسعار الفائدة احمللية من أجل توفري بيئة 
 . وطنيةداعمة للنمو االقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة ال

 فقد انقش التقرير التغريات اليت شهدها سعر صرف، ياسة سعر الوابلنسبة لس
واليت تعكس  2019صرف الدينار مقابل العمالت العاملية الرئيسية خالل عام 

االستقرار النسيب يف سعر صرف الدينار الكوييت الذي يتم حتديده يف ضوء 
لكويت عالقات جتارية ومالية سلة موزونة من عمالت أهم الدول اليت تربطها اب

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 
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واحملافظة على قوته الشرائية، وال شك أن ذلك النسيب يف سعر صرف الدينار 
  من العوامل الداعمة لالستقرار النقدي.

 2019داًء متميزاً لعام أوبقيادة أداء قوي للقطاع املصريف،  ،سجلت بورصة الكويت (11

جملس التعاون لدول اخلليج العربية واألسواق دول نظرياهتا يف متفوقة بذلك على 
يف ظل مشروع تطوير كبرية ات  التداول قفز  مؤشراتت شهد. وقد الناشئة األخرى

 . زيد من الرتقياتتوقعات مبالسوق وال

بنسبة  اً منو والذي سجل ، 2019أداء السوق العقاري خالل عام كذلك انقش التقرير  (12
 يف إمجايل قيمة املبيعات.% 3يف إمجايل عدد الصفقات مقابل تراجع بنسبة % 10

 نظم املدفوعات والتسوايت: 

نظم مدفوعات التجزئة واملدفوعات الكبرية حتقيق معدالت منو ملحوظة، واصلت  (13
أمهية الدور الذي تلعبه نظم الدفع احلديثة يف تسهيل وهو ما يعكس بشكل واضح 

، ارتفع معدل منو قيمة 2019كم كبري من املعامالت املالية اليومية. وخالل عام 
رتونية واليت تتمثل يف أجهزة الصرف اآليل املعامالت من خالل القنوات املصرفية اإللك

وأجهزة نقاط البيع والبوابة اإللكرتونية لشركة اخلدمات املصرفية اآللية املشرتكة )بوابة 
يف السنة % 10مقارنة مبا نسبته % 11.8إىل  ،"كي نت" للمدفوعات اإللكرتونية(

 عمليات أجهزة نقاط النمو بصورة أساسية إىل الزايدة املضاعفة يفجاء هذا السابقة، و 
للمدفوعات اإللكرتونية يف  "كي نت"البيع. من جهة أخرى، استمرت حصة بوابة 

عدد املعامالت. وجتاوز جمموع  وأحتقيق معدالت منو قوية، سواء من حيث قيمة 
قيمة املعامالت ابستخدام أجهزة نقاط البيع وبوابة كي نت للمدفوعات اإللكرتونية 
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أيضاً ت النقدية من خالل أجهزة الصرف اآليل مما يعكس املسحواب 2019يف عام 
االستخدام املتنامي لوسائل الدفع اإللكرتونية. وعلى الرغم من أن عدد املعامالت 

من جمموع عدد املعامالت، % 98.8املصرفية اإللكرتونية تشكل نسبة كبرية تصل إىل 
ب كبري من حيث القيمة. إال أن املعامالت الورقية يف شكل شيكات ال يزال هلا نصي

وملواكبة الطلب املتزايد على اخلدمات املصرفية اإللكرتونية، استمرت توسعة البنية 
% 9.1األساسية، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف اآليل بنسبة 

 2,675جهاز نقاط بيع و 64,990% على الرتتيب ليصل عددها إىل 12.5و

. من جانب آخر، ومع توسع البنوك يف تطبيق 2019جهاز صرف آيل بنهاية 
التكنولوجيا واستخدامها على نطاق واسع بني العمالء، اخنفض عدد الفروع املصرفية 

 .افرعً  412إىل اجملموع ليصل  افرعً  13احمللية نتيجة إقفال 

 اختبارات الضغط:
ا على ترسًًًيخ االسًًًتقرار املايل ظل  يف ،القطاع املصًًًريفوملزيد من االطمئنان إىل قوة  ،وحرصًًًً

وتدهور أسًًًًًعار النفط الذي  ،التحدي املزدوج الناجم عن تداعيات اجلائحة على االقتصًًًًًاد
للًًدولًًة، طًًالًًب بنًًك الكويًًت املركزي البنوك اخنفًًاض حًًاد يف اإليرادات النفطيًًة أدى إىل 

راء ومراجعًًة احملفظًًة االسًًًًًًًًًًًًًًتثمًًاريًًة وإج ،مبراجعًًة احملفظًًة االئتمًًانيًًة لكًًل عميًًل على حًًدة
اختبارات ضًًًًًًًغط مايل بناء على سًًًًًًًيناريوهات جديدة تتماشًًًًًًًى مع انعكاسًًًًًًًات اجلائحة، 
وتراعي أثر اإلغالق االقتصادي على التدفقات النقدية للعمالء مع تبيان األثر النهائي على 
أداء البنك، وعلى أهم مؤشرات السالمة املالية من حيث الرحبية ومعدالت كفاية رأس املال 

دة األصول. ومن مث انقش بنك الكويت املركزي وحدات القطاع املصريف حول والسيولة وجو 
 ما خلصت إليه نتائج اختبارات الضغط اليت قامت هبا. 
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وابلتنسًًًًًًًيق مع جهة اسًًًًًًًتشًًًًًًًارية  وابلتوازي مع ذلك أجرى بنك الكويت املركزي من جانبه
أتخذ ابالعتبار  مت تصًًًًًًًميمهااختبارات ضًًًًًًًغط بناء على سًًًًًًًيناريوهات  عاملية متخصًًًًًًًصًًًًًًًة

تداعيات اجلائحة، وانعكاسًًًًًًًًًًًًًًاهتا على جانيب العرض والطلب حملًيا وعاملًيا، وأثر االخنفاض 
احلاد يف أسًًًًعار النفط وانعكاسًًًًات ذلك على السًًًًياسًًًًة املالية للدولة مبا يف ذلك سًًًًياسًًًًة 

 .اإلنفاق العام
تصًًًًادي واليت مت حتديدها هذا وقد مت دراسًًًًة وحتليل كافة السًًًًيناريوهات احملتملة للتعايف االق

انتشًًًًار الفايروس واسًًًًتجابة اجلهات الصًًًًحية يف ضًًًًوء عاملني أسًًًًاسًًًًني، يتمثل األول يف 
ومدى قدرهتا على احلد من انتشًًًًًاره، فيما يتمثل العامل الثاين يف السًًًًًياسًًًًًات االقتصًًًًًادية 

املرتتبة  املتخذة للحد من تداعيات هذه األزمة على األوضًًًاع االقتصًًًادية واملصًًًرفية، واآل ر
 عليها. وقد خلصت الدراسات إىل تسليط الضوء على سيناريوهني حمتملني:

عودة  والذي يسًًًًًًتند إىل فرضًًًًًًية (Muted ‘U’ Recovery) التعايف املرتددسييييييناريو  (1
األعمال بشًًًًًًًًًًًًكل تدرجيي، وأن اخلسًًًًًًًًًًًًائر املتوقعة يف إيرادات القطاعات املتضًًًًًًًًًًًًررة قد 

 وأن تعايف االقتصاد سوف يستغرق مدة عام كامل.، %30تنخفض بنحو 

( والذي يسًًًًًًًتند إىل فرضًًًًًًًية Extended ‘U’ Recovery) التعايف املتأخرسيييييييناريو  (2
يف حال ظهور موجة جديدة غالق إعادة اإلمع إمكانية عودة األعمال بشكل تدرجيي 

، وابلتايل فإن اخلسًًًائر املتوقعة يف إيرادات القطاعات املتضًًًررة قد انتشًًًار الفايروسمن 
وأن تعايف االقتصيياد ، %40تنخفض بنسًًبة أعلى من السًًيناريو األول لتصًًل إىل حنو 

 .سوف يستغرق عامني كاملني

، يف يف حال السيييييناريو ال اياألثر على أداء البنوك سيييييكون أقو  ومن الواضًًًًًح أن 
 ضوء طول فرتة التعايف االقتصادي. 



10 
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

ويفرتض كال السيييييناريوعني تعرض القااع العقارو وسييييوق األوراق املالية لصييييدمات 
يرتتب عليها تراجع مؤثر يف جودة أصييييييييول البنوك ويقييييييييمل ذلك قيم اسييييييييت مارا ا 

قارات مقابل مديونية وحمافظها التمويلية وما لديها من ضييما ت يف صييورة أسييهم وع
 العمالء املعرضني للتع ر.

، ولرؤية مسًًًًتقبلية ح  وقد أظهرت نتائج اختبارات الضيييغط وفقال للسييييناريو األ يييد
للبنوك الكويتيًة سًًًًًًًًًًًًًًوف يبلغ حنو  الرأمسًاليًةكفًايًة متوسًًًًًًًًًًًًًًط ال، أن 2020هنًايًة عًام 

ح متطلبات جلنة ابزل ملعيار كفاية رأس املال واليت يصًًًًًًًًًل و ضًًًًًًًًًو بوذلك يفوق % 11.6
 (. %2.5)دون املصدة التحوطية البالغة % 8حدها األدىن إىل 

هذا ويف إطار منهجية بنك الكويت املركزي اليت تسًًًًًًًًًًًًتند إىل السًًًًًًًًًًًًياسًًًًًًًًًًًًات التحوطية 
املوجهة لتحصًًًًًًًًًًًًني القطاع املصًًًًًًًًًًًًريف وزايدة قدرته على مقاومة الصًًًًًًًًًًًًدمات يف ضًًًًًًًًًًًًوء 

البنوك يف ضًًًوء نتائج اختبارات الضًًًغط أن تقدم  فقد مت مطالبةوهات متشًًًددة، سًًًيناري
إىل بنك الكويت املركزي خطة كل بنك لتدعيم قاعدته الرأمسالية يف مواجهة أي خسائر 
انجتة عن هذه السًًًًًًًًيناريوهات وذلك من خالل اخليارات والبدائل املناسًًًًًًًًبة ومنها زايدة 

هبا شًًًًًًًروط ومتطلبات جلنة ابزل العتبارها ضًًًًًًًمن  رأس املال، وإصًًًًًًًدار سًًًًًًًندات يتوافر
الشًًرحية األوىل لرأس املال ذات اجلودة العالية واملؤهلة المتصًًاص اخلسًًائر، ابإلضًًافة إىل 

 .حمافظها التمويلية واالستثماريةإعادة هيكلة 

 النظرة املستقبلية:

القطاع املصريف إىل حد يظل من املتوقع أن أشار احملافظ إىل أنه  النظرة املستقبليةوحول 
كبري على نفس املستوى من االستقرار، ولكن تتوقف قوة ومتانة القطاع على امتداد فرتة 

الظروف االستثنائية من رغم على المن بنك آلخر. و آ رها ختتلف قد ، و وشدهتا األزمة احلالية
سجل نسب منو إجيابية املصريف رمبا ياالئتمان  احلالية اليت مير هبا االقتصاد الكوييت إال أن
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تكاليف االقرتاض يف ظل تدين معدالت الفائدة على حنو غري مسبوق نتيجة اخنفاض جيدة 
من و  .ايف إيراداهت ، خاصة اليت سجلت عجزاً احتياجات رأس املال العامل للشركاتومواجهة 

ن التحدايت االقتصادية كما أ  ،جهة أخرى، قد ترتاجع جودة األصول على حنو بطيء
وتراجع صايف إيرادات الفوائد واحلاجة إىل زايدة املخصصات لتغطية اخنفاض جودة األصول 

  .رحبية البنوكقد تفرض ضغوطاً على 

يف هذا الشأن أن بنك الكويت املركزي، ويف إطار إجراءات حتفيز  احملافظ وقد أوضح
سعر  ني يفختفيضسته النقدية التيسريية إبجراء سريع لتعزيز سيااستباقي  حركبت قام االقتصاد،

وهو املستوى األدىن اترخيياً، هبدف ختفيض % 1.5ليصل إىل  2020اخلصم يف شهر مارس 
كلفة االقرتاض وتشجيع الطلب الكلي لتحفيز النشاط االقتصادي، ابإلضافة إىل إدخال 

املتاحة أمام حة اإلقراضية تعديالت على بعض التعليمات الرقابية اليت تستهدف توسيع املسا
 . البنوك

الرتاجع الناجم عن اإلغالق الكلي إىل جانب ويف ضوء على النطاق االقتصادي األمشل، و 
إضافة إىل التحدايت اليت تفرضها األزمة الصحية واالقتصادية، هبوط وتقلب أسعار النفط 

وسوف يشكل العجز ، الناتج احمللي اإلمجايل النفطي وغري النفطي أثرتيأن  فإنه من املتوقع
عائقاً أمام املالية وغياب اإلصالحات االقتصادية واملالية املتزايد وعدم القدرة على االقرتاض 

األولوية القصوى لتخفيف الوقت الذي يتعني فيه توجيه يف و نه أبوأضاف احملافظ  .العامة
 ةاهليكلي تاالختالالالقتصادي إثر اجلائحة، فإن هذه األزمة تربز الرتاجع احلاد يف النشاط ا

اعتماد دولة الكويت على اإليرادات النفطية ودور الدولة كمصدر رئيسي لتوظيف يف  ةاملتجذر 
يجب بذل جهود حثيثة لتطبيق إصالحات ف، جتاوز األزمة احلاليةأما بعد العمالة الوطنية. 

دون حتقيق مشريًا إىل أنه  ،تنويع االقتصاد بعيدا عن النفطمالية وهيكلية شاملة من أجل 
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إجناز ملموس بشأن اإلصالحات املطلوبة، سوف تظل الدولة معرضة ملخاطر التقلبات يف 
 أسعار النفط، مما يشكل بدوره خطراً على االستقرار املايل.

 

األزمة املالية لتعامل مع ااستفاد من خرباته يف بنك الكويت املركزي  أننوه احملافظ إىل  وأخرياً 
العاملية لبناء نظام مصريف أكثر متانة وقوة، وتتجلى مثار الدروس املستفادة وتطبيقاهتا على 
مدار عقد كامل يف سالمة البنوك، واليت بداًل من أن تظهر بدور املتلقي للدعم، لعبت دور 

 19-أن تكون أزمة كوفيد ، آمالً اليت أقرهتا احلكومةالتحفيزية الداعم يف خمتلف اإلجراءات 

بناء اقتصاد متنوع وقوي ومستدام يف لًا ابعثًا لتفاعل مماثل على املستوى الوطين، ومتهيد
 املستقبل.

 

واختتم حمافظ بنك الكويت املركزي الدكتور حممد يوسف اهلاشل تصرحيه ابإلشارة إىل إمكانية 
بزايرة موقع بنك الكويت  2019 حصول املهتمني على نسخة من تقرير االستقرار املايل لعام

 املركزي على شبكة اإلنرتنت.
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