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 تقرير "وكالة ستاندرد آند بورز" 
 بشأن التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت 

 ترجمة موجزة
 2021 يناير 15

 
الرصددن ا اتمرمددا    2021 يندداير 15بردداني  ( Standard & Poor'sت )وكالدد" تاددرا  ند ب دد  بددون  أّكدد  

ف  ضوء اارمران  فداد المصد ة السدامل" ، الب " مسرقبل "مع  ظرة ( -AAالمرتب" ) عن الس ادي ل ول" الكويت 
 (AAمد  المرتبد" ) 2020مدان   26بع  تخف ض أجرتد  الوكالد" فد  القران جاء هذا ق  . هذا، و للمال " العام"
يول دو  17، وتغ  ر النظدرة المسدرقبل " مد  مسدرقرة إلدى ادلب " فد  ( مع  ظرة مسرقبل " مسرقرة-AAإلى المرتب" )

قدددددران و ، (Overview) النظدددددرة العامدددد" للرصددددن اأجددددزاء نم سدددد " هدددد    أنبعددددد"لرقريددددر ح ددددا تندددداو  ا .2020
. وف مددا يلدد  (Rationale)ومبددرنا  الرصددن ا (، Outlookوبفدداا الرصددن ا )، (Rating Action) الرصددن ا

 عرض موجز ألبر  محرويا  الرقرير.
 
 (Overviewالنظرة العامة للتصنيف ) –أواًل 

 
  فد  اإلجمدال  المحلد  الندات  % مد 30لموا  د" العامد" ل ولد" الكويدت إلدى  حدو اتساع عجز ام  المروقع 

ب نمدددا ، 19/2020اإلجمدددال  فددد  عدددام  المحلددد  الندددات  % مددد 10مقان ددد"ع بعجدددز   قدددان   20/2021 عدددام
 .م  النضو  ، وهو صن وا اتحر اط  العامالموا  " العام" قرر  المص ن الرم س  لرمويل 

 
  ا بط ئعدا األوادع اإلصدح   خد  يدزا  ت الفدوني،  المال المأ ا  هذا بع  بد   المواجهد" عحقد" بسدب  ومعقد ع

 .األم" والحكوم" مجلس

 

 500 عد  يزيد  بمدا كب درة تدزا  ت الكويدت ل ولد" المرراكمد" الحكوم د" المد خرا  إجمدال  فدن  ذلدك، ومع %
 .اإلجمال  المحل  النات  م 

 

   وبناء على ما تق م، قامت الوكال" برأك ( "الرصدن ا اتمرمدا   السد ادي ل ولد" الكويدت عند  المرتبدAA- )
 سلب ".الالنظرة المسرقبل "  اارمرانمع 
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 (Rating Actionقرار التصنيف ) –ثانًيا 
 

أجدددر  وكالدد" تادددرا  ند ب ددد  بددون ت مراجعددد" للرصدددن فا  اتمرما  ددد"  2021 ينددداير 15فدد  يدددوم الجمعددد" الموافدد  
الرصن ا اتمرما   الس ادي ل ول" الكويت عند   ح ا أّك  ، األجنب "" والعمح  " المحل طويل" األجل بالعمل

  .مع  ظرة مسرقبل " الب " (-AAالمرتب" )
 

 (Outlookآفاق التصنيف ) –ثالًثا 
 
 قصد ر علدى المد ا ال المخداطر بشدأ   ظر الوكالد" وجه" األو  المقام ف  للرصن ا السلب " النظرة تعكس

 لرمويدددل الرم سددد  للمصددد ن المروقدددع نفدددادالفددد   المرمّثلددد" ،العامددد" المال ددد" ضدددغو  عددد الناشدددئ"  ،مرواددد الو 
 عجدز الموا  د". لرمويدلب يلد"  ترت با اآل  توضع حرى ل   ح   ف  ،اتحر اط  العامت صن وا الحكوم" ت

دولدد" الرقدد م البطدد ء فدد  اإلصددح  اله كلدد  فدد    ر جدد"المخدداطر مرواددط" األجددل   عكددس الرصددن اكمددا 
 .مع الحكوما  اإلقل م " األخرا  مقان "ع  تالكوي

 

 خيل  اشهي ر السيتة إليث االثنيي تخفيي  التصينيف االئتمياني السييادي لدولية الكوييت لإمكانية  هنالك
 مسددر ام حددل إ جدداد مدد  الحكومدد" تمنددع دولدد" الكويددت فدد  المؤاسددات " الررت بددا  بق ددت إذا عشيير القادميية

 الكاف د" غ در اتادرجاب" تدؤدي قد  األصدع ، السد نانيو ظدل وف  .الرمويل " بشأ  احر اجاتها األجل طويل
 إلدددى يدددؤدي قددد  ممدددا الم زا  ددد"، علدددى صدددانم" مال ددد" ق دددود فددد  مواجهددد" دولددد" الكويدددت تدددر  إلدددىللس اادددا  

 .األجل طويل" أضرانعاالكوير   باتقرصاد لح ت   أ  مك     إل فاا العام" لمنظم غ ر تع يح 

 

  ددا  الضددرام  إدخددا  تددأّخر مثددل بط ئدد"، اإلصددح  جهددود ظلددت إذاالرصددن ا رخفدد ض لإمكا  دد" هنددا  أ ضع
علدى  العامد" المال د" مؤشدرا  علدى األعبداء مد  يزيد  ممدا اتقرصداد، تنويدع وتد اب ر العمل، اوا  وتغ را 

 النق  دد" الس اادد" مرو دد" ا خفضددت إذا السدد ادي اتمرمددا   الرصددن ا تخفدد ض كمددا   مكدد . المدد ا المروادد 
 الرجدددانة لطدددرا  محرمدددل تعّطدددل مدددع ملحدددو ، بشدددكل   الج وا ااددد " المخددداطر تصددداع   أو الكويدددت ل ولددد"

 .الرم س "
  

 لتصنيف االئتماني السيادي لدولة لإعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية  إمكانية أشان  الوكال" إلى
ق ددود الرمويددل بسددرع" الضددغو  المال دد" و  السددلطا  الكوير دد" إذا عالجددت مييس سييلبية إلييث مسييتقرة الكويييت
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اآلفددداا اتقرصددداد " طويلددد"  وتحسددد   المؤاسدددات "الفعال ددد"    عدددز بدددالروا ي مدددع بر دددام  إصدددححا  ه كل ددد" 
 .األجل

 

 (Rationale) مبررات التصنيف –رابًعا 
 
  باعربدان صن وا اتحر داط  العدام اارنفادالمخاطر الناجم" ع  اارمران ب م فوع"السلب " النظرة  جاء ، 

وتددردد  ، 2017فدد  أكرددوبر  العددام قددا و  الدد ي أجددل منددذ ا رهدداء  الموا  دد"  لرمويددل عجددز المصدد ن الوح دد
ا تحسددبع  تأا سدد األج ددا  القادمدد" األكبددر بكث ددر، والددذي تدد  احر دداط  مدد  صددن وا  فدد  السددح السددلطا  

 على الم ا الطويل.  "حر اط ا  النفطات نضو ل
 

  ولكد  إضاف عا، وقرعا تكس  أ   مك  الر  راءا اإلج بعض السلطا   فذ  الماض "، األشهر م ا علىو 
 لرعل د  قا و عدا األمد" مجلدس اعرم  المثا ، اب ل فعلى. الرمويل فجوة لس  كاف " غ ر اإلجراءا  هذ  تبقى

 ونبد  العامد"، اإليدرادا  إجمدال  مد % 10 البدال  القادمد" األج دا  احر اط  صن وا  مخصصا  تحويل
 الموا  د" بهدا ت سدجل الرد  السدنوا  فد  إت الرحويدل يدر  ت بح دا العامد"  د"المال بدأداء مسدرقبل  تحويل أي

 القادمدد" األج ددا  احر دداط  صددن وا  مدد   ق  دد" ادد ول  العددام اتحر دداط  صددن وا  تلقددى كمددا. مال دد" فددوامض
 لمعالجددد" كاف ددد" غ دددر وحددد ها اإلجدددراءا  هدددذ  فدددن  ذلدددك، ومدددع. الحكوم ددد" األصدددو  بعدددض تحويدددل مقابدددل

 المحلد  الندات  مد % 30  سدبر  ما إلى  صل أ  الوكال" تروقع ح ا الموا  "، عجز لحج   ظرعا المشكل"
 .20/2021 المال " للسن" اإلجمال 

 
 بدد و  أي ادد ول" فدد  األشددهر ادد كو   اتحر دداط  العددامصددن وا  فددن الوضددع الحددال   فدد  إطددان ااددرمران

وذلدك تزامنعدا مدع ، 2021 مدان شدهر فد  رفاق  هدذا الوضدع مدع اقردرا   ها د" السدن" المال د" ي. وق  القادم"
تحويددل  كمددا  مكدد األخددرا.  الدد و ، كمددا هددو الحددا  فدد  السددن" المال دد"اإل فدداا الحكددوم  فدد   ها دد" انتفدداع 
المملوكد" للحكومد"، مد   مؤاس" البررو  الكوير "بما ف  ذلك  ،األصو  اإلضاف " األقل ا ول"م  بعض 

. ومددع ذلددك، ت  دد"النق السدد ول" مقابددل األج ددا  القادمدد"  صددن وا احر دداط  إلددى صددن وا اتحر دداط  العددام
 .ومق ان الس ول" ف  المقابل فعحع يزا  م  غ ر الواضح ما إذا كا  ا ر  تنف ذ ذلك 

 
   د النظدرةإلى جا   الضغو  المال " الحال "، تسدل مخداطر الناجمد" عد  عد د العلدى  االسدلب " الضدوء أ ضع

الكويدت الرعامدل معهدا علدى المد ا المرواد . وحردى لدو تد  دولد" لدى م  المشاكل اله كل " الر  اد رع   ع
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 2024حرى عام  تروقع  الوكال"ف   ها " المطاف، فن  حج  العجز المال  الذي  العام تبن  قا و  ال ي 
مل ان دينان كوير (  20بمبل   ااابقع  ابموج  القا و  )الذي كا  مقررحع  أ  اإلذ  باتقرراض  عا عن  ضمن

. وعلدددى هدددذا النحدددو، مددد  المدددرجح أ  تطفدددو المشددداكل اسدددرنف  فددد  غضدددو   دددحب ادددنوا  تقريبعددد    مكددد  أ
الحال دددد" علددددى السددددطح. ويمكدددد  أ   شددددمل الحددددل المسددددر ام علددددى المدددد ا الطويددددل بر امجدددداع أكثددددر شددددموتع 
لإلصححا  والرصح ح المال ، بما ف  ذلك خفض ال ع ، وا   غرا  اإل فداا، وددخدا  ضدرام  ج يد ة، 

أ   ت الوكالدد"توقعددو  .العرب دد" الخلدد  لدد و   مددا قامددت بدد  بالفعددل عدد ة دو  أخددرا فدد  مجلددس الرعدداو  وهددو 
مجلدس العحقد" بد   الحكومد" و طب عد"  كو  اتتفاا على بر ام  إصح  كهذا صعباع على األنجح بسدب  

 ، كما يرضح م  الرق م البط ء ج اع ف  اإلصح  ف  الماض .األم"
 

 بالمسددرويا  المرتفعددد" مددد   ااتمرمدددا   السدد ادي ل ولددد" الكويددت ت يدددزا  مددد عومع  ومددع ذلدددك، فددن  الرصدددن ا
اتحر اط ا  المال " والخانج " المرراكم". وأشان  الوكال" إلى أ  تصن فها اتمرما   الس ادي لل ول" م قّ   

مقان د"ع مدع  ف  اتقرصاد، والضعا النسدب  فد  القدوة المؤاسدات " (Concentrated Nature) بِسم" الررّكز
% مدد  النددات  المحلدد  اإلجمددال ، 50أقرا هددا فدد  الرصددن ا مدد  خددانو اإلقلدد  . وي شددّكل قطدداع الددنف   حددو 

% مدد  اإليددرادا  المال دد". و ظددراع لهددذا اتعرمدداد الكب ددر علددى 90% مدد  الصددادنا ، و حددو 90وأكثددر مدد  
 .قطاع النف ، تنظر الوكال" إلى اقرصاد الكويت على أ   غ ر مرنوع

 
ييأتي فيي  2021ركود الناتج المحلي اإلجميالي الحقيقيي المتوقيي فيي عيا   ملف المؤسساتي واالقتصادي:ال

ويعكي  اسيتمرار  2020أعقاب االنكماش االقتصادي العميق الناجم عس الجائحة فايروس كورونا في عيا  
 المتفق علي ا في اتفاقية )أوبك+( نفطتخفيضات إنتاج ال

 
% مدد  الصددادنا  واإليددرادا  الحكوم دد" 90ويددت  عرمدد  علددى الددنف  الددذي  مثددل ت يددزا  اقرصدداد دولدد" الك -

 .على ح  اواء

 

إلدى صدل تما غالبعا الر  ، ته م  عل   المواجها  ما ب   الحكوم" ومجلس األم"ت يزا  النظام الس اا   -
 .تخلا اإلصححا  اله كل " ع   ظ راتها ف  السنوا  األخ رة ما أدا إلىطري  مس ود، 

 
 ا إلددى حدد  يددزا  اقرصدداد دولدد" الكويددت ت % مدد  90كب ددر علددى الددنف ، الددذي  مثددل مددا   قددان   حددو  معرمدد ع

% م  النات  المحل  50 يناهزمباشر ما  على  حوالصادنا  واإليرادا  الحكوم ". ويشكل قطاع النف  
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ا ذا  الصددل" اإلجمددال ، وبددالرغ  مدد  ذلددك فددن  هددذ  النسددب" اددركو  أعلددى إذا مددا أ خددذ  األ شددط" األخددر 
   منرجددعشددرة أكبددر  ضددم بالقطدداع النفطدد  فدد  الحسددبا . وأشددان  الوكالدد" إلددى أ  دولدد" الكويددت ت عربددر 

للدنف  الخدام فد  العدال . وبددافرراض مسدرويا  اإل رداو الحال د"، تدرا الوكالدد" بدأ  إجمدال  احر اط دا  الددنف  
  أد ددى المسددرويا  علددى مسددروا عددام، فدد  حدد   أ  تكلفدد" اإل ردداو هدد  مدد  بدد  100المؤكدد ة تكفدد  لنحددو 

دددا ب نجددد" كب دددرة  العدددال . و ظدددراع لهدددذا الررّكدددز الكب دددر، فدددن  األداء اتقرصدددادي ل ولددد" الكويدددت اددد ظل مرتبطع
 .باتجاها  الصناع" النفط "

 
  الرزام دول" الكويت، بصفرها عضوعا ف  منظم" )أوبك(، برنف ذ الرخف ضا  وفقعا لحتفاا  اإلشانة إلىتج ن

وأكد  اجرمداع أوبدك  ،االدنف  تد نيج ع مد   رداو اإل يدر  مراجعد" نفدعولحتفاا طب عد" مرحل د" ح دا )أوبك+(. 
موقددا الرحددالا الحددذن إ اء مسددرويا  اإل ردداو فدد  مواجهدد" الرطددونا  غ ددر المؤكدد ة فدد   2021فدد  يندداير 
ف  المروا  رجت أ ق  أ  الكويت الوكال" ق ن تا مع اتتفاق "، على طل  النف . وتماش ع  وتأ  رهاالجامح" 

 د  اد زي  اإل رداو  ،2021فد  مل دو  برم دل  2.4 حدو و  ،2020عدام فد   ابرم دل يوم عد مل و   2.43 حو 
ف  عام  مل و  برم ل 3.1أخ رعا يبل   حو و ، 2023و 2022  ف  عام مل و  برم ل 3و 2.75إلى  حو 
 2021فدد  عدددام   قطدداع النفطدددالأ  يدددنكم   الوكالدد" روقدددعت. و ظددراع لمسددرويا  اإل رددداو المروقعدد"، 2024

 2021دوتنعا للبرم دل فد   50 حدو بر ت خام أ  يبل  مروا  اعر  ف   تتوقعكما . 2020مقان " بعام 
 دوتنعا للبرم ل بع  ذلك. 55قبل أ  يرتفع إلى  2022و
 

  لكويدت ولد" ابخدر ت يدزا   عدوا األداء اتقرصدادي ل عدامحع  كونو دايرو  اف لجامح"الرأ  ر المباشر    ع ،
اتجرمداع ، واعرمد   مندذ ذلدك رحقد  الرباعد  لا مد  الق دود عد دع ف  العام الماضد  السلطا   طبقتح ا 

مد  موجد"  ا  د" البلد ا  األخدرا. و ر جد" لدذلك، لد  تشده  الدبحد ب مقان د"ا لرخف فهدا ا أكثر تد نجع الح    هجع 
خطد" لرو يدع  ذلدك، بد أ  السدلطا  ودلدى جا د  ج يد ة.ال ا إلصدابا ا ، مع اارمران احرواء مسرو الجامح"

تدرا ا هذا العام. ومدع ذلدك، جزم ع  "غ ر النفط  ا روقع تعافى القطاعت م  فايرو  كونو ا. وعل  ، اللقا 
 النف . إ راو ا كماشم فوععا ب   األداء اتقرصادي العام اوف  كو  ف  حال" نكودالوكال" أ

 
  اإلجمدال  الحق قد   المحلد  النات   موأ  يبل  مروا  ع ، وم  المروقبقوة أكبر اتقرصاد ج  أ  يرعافى

 إل ردداوكم ددا  او يددادة  تأوبددك+تمددع ا رهدداء تخف ضددا  وذلددك ، 2023و 2022 خددح  عددام  %5.5  حددو
أد دى مد   اد بقىخح  ال ونة اتقرصداد "  لل ول". ومع ذلك، فن  األداء اتقرصادي النفط  ل ول" الكويت
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أ ددد  خدددح   ومددد  الم ححددد مسدددروا مما دددل مددد  الرنم ددد" اتقرصددداد ".  لددد يها الرددد أداء الحكومدددا  األخدددرا 
 .اانويع  فق  %0.3 اتقرصادي  حو النموالسبع الر  ابقت الجامح"، بل  مروا   السنوا 

 

  والحكومد"، ممدا  جعدل  مجلدس األمد"الكويدت بمواجهدا  مركدرنة بد   دولد"  " فد  اتالررت بدا  المؤاسد ترس
علددى اددب ل المثددا ، لدد  يددر  بعدد  إقددران قددا و   سددمح للحكومدد" بنصدد ان فالهامدد" صددعب". القددرانا  الس اادد " 

، ف  ح   أ  الررت با  الب يل" لمعالج" 2017أكروبر  منذبع  ا رهاء صحح " القا و  الساب   العام ال ي 
نضددد" . كمدددا كا دددت هندددا  معالغا ددد" اآل  انادددم ع  ت عرمددد لددد   صدددن وا اتحر ددداط  العددداماادددرمران اادددرنزاف 

وحسد  وجهد"  ظدر الوكالد"  ،إدخدا  ضدرام  ج يد ةبرلما  " لع د م  اإلصححا  اله كل د"، بمدا فد  ذلدك 
تمريدددر بعدددض  ممدددا قددد  يزيددد  مددد  صدددعوب"أكبدددر  حدددو المعانضددد"، فدددن  مجلدددس األمددد" الج يددد   م دددل بشدددكل  

 .المذكونة أعح اإلصحح " المبادنا  

 
 أن مييس اليير م علييث مخيياير  العييا  االحتييايي لصييندوق  مرالمسييت االسييتنزا  ُيشييك  : واشداء المرونيية مليف
 اإلجمالي المحلي الناتج مس% 500 نسبته ما يتجاوز السيادية الثروة صناديق أصو  إجمالي
 

  ها " ف  اإلجمال  المحل  النات  م % 540 بنحو الكويت ل ول" العام" الحكوم " األصو  صاف    قّ ن -
 .الوكال" ِقبل م  المصنف" الس اد " الجها  عجم  ب    سب" أعلى وه  ،2020 عام

ت و  الكويدت ل ولد" العامد" الموا  د" بش ة  ع   ق  العام اتحر اط  صن وا  اارنفاد اارمران فن  ذلك، ومع -
 .للرمويل مح ودة خ انا إت  يرر 

 .األمريك  ال وتن عل ها يه م  عمح  بسل" امرتبطع  الكوير  ال ينان يبقى أ  المروقع م  -

 
 المحلدد  النددات  مدد % 30  سددبر  مدا إلددى ل صددل لل ولدد" العامدد" الموا  د" عجددز مد  المروقددع كددذلك أ  يرسددع 

 اإلجمدددال  المحلدد  النددات  مدد % 10  سددبر  مددال  بعجدددز مقان دد" 20/2021 المال دد" السددن" فدد  اإلجمددال 
 ت العدددام  اتحر ددداط صدددن وا  فددد  المردددوفرة السدددامل" األصدددو  أ  إلدددى وأشدددان . 19/2020 المال ددد" للسدددن"
 .الموا  " ف  الكب ر العجز هذا لرغط " تكف 

 

  لل ول"، المال  الوضع لمعالج" الماض " القل ل" األشهر خح  اإلجراءا  بعض الكوير " السلطا  اتخذ 
 إضداف " اد ول" ضد  وكدذلك القادمد"، األج دا  صدن وا  إلدى المال " السدنوي" الرحويح  تعل   ذلك ف  بما

 األج دددا  صدددن وا  إلدددى اددد ول" األقدددل األصدددو  بعدددض تحويدددل طريددد  عددد  اط  العددداماتحر ددد صدددن وا  إلدددى
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 الرمويل دد" الفجددوة لسدد  مطلددو  هددو ممددا بكث ددر أقددل اآل  حرددى الم عرمدد ة الردد اب ر فددن  ذلددك، ومددع. القادمدد"
 مثدل لل ولد"، المملوكد" الشدركا  ملك د"  قدل الحكومد" بنمكدا  أ  تدرفه  أ هدا إلدى الوكالد" وأشدان . للموا  "
 الضددغ  لرخف ددا القادمدد" األج ددا  صددن وا  إلددى العددام اتحر دداط  صددن وا  مدد  الكوير دد"، البرددرو  مؤاسدد"
 .واضح   غ رذلك ل الزمن  واإلطانتنف ذ هذ  الخطوة  احرمال " لك  المال ،

 

 ذلددك فدد  بمددا السددلب "، اآل ددان مدد  ع يدد  العامدد" المال دد" بدد  تمددر الددذي المسددرمر المددال  المددأ ا  يررتدد  علددى 
 األمدوا  مد  والحد  ،(hard budget constraint) الم زا  د" فد  صعب" لق ود الكويت دول" تعرض ما احر

  ظدر وجهد" ومد . األجا د  المسدرثمري   قد" وتقدويض الجامحد"، أ نداء اتقرصداد لد ع  تو يعهدا  مكد  الر 
 مؤقرعدا لل ولد" لمملوك"ا الشركا  بعض ملك " ه كل تغ  ر أو الج ي  العام ال ي  قا و   تمرير فن  الوكال"،

 فد  الكب در العجز لحج   ظرعا أااا  بشكل األجل مرواط" المال " الضغو  لرخف ا يذكر ش ئعا  فعل ل 
 الم هد نة الحكوم د" الد عوم تقلد   إلدى يهد ف واقع د" أكثر  ه  اتباع أ  إلى الوكال" أشان  كما. الموا  "
ا الصع  م  يزا  ت ولك  اتارقران، يوفر أ  مك     ب يل" مصادن خح  م  العام" اإليرادا  و يادة  ج ع
 .ا اا " ألابا  تحق ق 

 

 صدن وا الثدروة أصدو   إجمدال  حجد  أ  إت باادرمران، يرنداق  اتحر داط  العدام صدن وا  أ  مد  الرغ بد
ا كب ددرعا زا يدد ت السدد ادي   ب ا ددا توجدد  ت، كمددا السدد اد " الرصددن فا  يدد ع  الددذي الرم سدد  العامددل وهددو جدد ع

 القا و    حظر ذلك، على عحوة. العام" لحارثمان اله ئ"ت  ير   الذي ألصو ا إجمال  حو  مراح" نام "
   مكد  مد  خحلهدا الرد  الطدرا  مد  ع يد  هندا  ذلدك، ومدع. لممرلكاتهدا الد ق   الحجد  مناقشد" اله ئد" على

 أوللموا  " العام"  الرانيخ "  "المال الفوامض تربع الطرا  هذ  وتشمل. الس اد " الثروة صن وا  حج  تق ير
. للعمدوم مراحد"مال د"  ب ا دا  وهد  ال ولد"، مد فوعا  م زا  ف  الخانج " المال " الحسابا  ت فقا مرابع" 

 الندات  مد  %500 مد  بدأكثر السد ادي الثدروة صدن وا  أصدو  إجمدال  ت قّ ن الوكال" ،ووفقعا لهذ  المنهج "
 .2020 عام  ها "ف   اإلجمال  المحل 

 

 وت قدددّ ن الوكالددد" أ  . " لل ولددد"القويددد " والخانج ددد"المال ددداألوضددداع السددد ادي ل ولددد" الكويدددت  الرصدددن ا  عكدددس
 اإلجمددال  المحلدد  النددات  مدد  %600 ا صددل إلددى  حددو لكويددت ولدد" ال الخددانج  الدد ام  الوضددع اف صدد

. تمرمدا  ا الرصدن االرد  حصدلت علدى  فدس  الد و  أقدوا  بد   مد  ما  جعلهدا ،2020 عام  ها " بحلو 
 المحلدددد  النددددات  مدددد  %1.8 عجددددزعا بنحددددو لم ددددزا  المدددد فوعا  الجدددداني  الحسددددا   سددددجل أ  ومدددد  المروقددددع

 الماضد ، العدام اإلجمدال  المحلد  الندات  مد  %16.4مقان د"ع بفدامض بنحدو  2020 خدح  عدام اإلجمال 
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الحسددا  الجدداني  ومدد  المروقددع أ    عدداود نصدد  . كم ددا  ات ردداو ودينام ك ددا  الددنف  أاددعان  عكددس ممددا
 .2023 عام بحلو  اإلجمال  المحل  النات  م % 7و %6 تسج ل فامض بنحو

 

 ددا الكويددت دولدد" فدد  الصددرف اددعر يبقددى أ  مدد  المروقددع  عل هددا هدد م ي  ، معلندد" غ ددر عمددح  بسددل" مرتبطع
ي وحسددد  نأ. الكوير ددد" الصدددادنا  غالب ددد" وتبددداد  تسدددع ر بهدددا يدددر  الرددد  العملددد" وهدددو األمريكددد ، الددد وتن
 بدداق  فد  الموجدودة الدنظ  تلدك مد  -مدا حد  إلددى- مرو د" أكثدر الكدوير  األجنبد  النقد   ظدامفدن   ،الوكالد"

. األمريكد  وحد   بالد وتن عملرهدا نب  على تحاف  الر  األخرا  ل و  الخل   العرب " الرعاو   مجلس دو 
ددا لب ا ددا   ي ححدد  ولدد  األجنب دد" لعمددح ا مدد  المركددزي  البنددك احر اط ددا   اد  ،2020  ددوفمبر  ها دد" ووفقع

  حددو عندد  منخفضدد" المق مدد   ودامددع دولددرة، وبق ددت األجنب دد" العمددح  إلددى المق مدد   تحويددل فدد   يددادة أي
6.% 

 

   بعدددض   عنهدددا   شدددكح الناشددد وات كمددداش اتقرصدددادي  فدددايرو  كونو ددداجامحددد" أشدددان  الوكالددد" إلدددى أ
إلدى الضدغ  علدى  الضدع ف"ب ئد" اتقرصداد الكلد   أ  تدؤدي  د". ومد  المروقدعبنو  الكويرعلى الالمخاطر 

الضدعا فد   إلى ما   قان وتكلف" المخاطر  غ ر المنرظم" يادة القروض . وتروقع الوكال" جودة األصو 
ا ت رهددداء . 2019مقان ددد" بعدددام  2020عدددام   تددد اب روقددد  نفعدددت البندددو  مسدددرويا  المخصصدددا  اادددرع ادع

لمددال  ،  ححدد  أ  النظددام اومددع ذلددك .(regulatory forbearance measures) الرقاب دد" الرخف ددا
الجامحد" كا دت معد ت  الرادمل" ب ا د" فعند   ، كماش الحال  ف  وضع قدوي  سدب عاالكوير  ق  دخل ف  ات

و سدددب" تغط ددد" المخصصدددا  ، %1.5منخفضددد" عنددد   حدددو  غ دددر المنرظمددد"مسدددرويا  القدددروض قويددد"، و 
 .%200 للقروض غ ر المنرظم" كا ت مرتفع" عن   حو
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