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

 ترجمة موجزة
 2020يوليو  17

 
الزصتتتتتتتتتتتتتتني  ا  زما    2020 يوليو 17بزا يخ ( Standard & Poor's" )وكالة "ستتتتتتتتتتتتتتزا د     د بو   أّكدت

ف  ، ستتةبيةمن مستتزلرة ىل   مستتزلبةية لةزصتتني النظرة تغيير المع ( -AAالمرتبة ) عندالستتيا ي لدولة الكويت 
. هذا، وجاء هذا الزخفيض ف  النظرة المسزلبةية بعد تخفيض ضوء اسزمرا   فا  المصدة السا ةة لةمالية العامة

حيث . ( مع  ظرة مستتتتتزلبةية مستتتتتزلرة-AAىل  المرتبة ) (AAالمرتبة )من  2020ما س  26أجرته الوكالة ف  
 Rating) قرا  الزصتتتتتتني و ، (Overview) النظرة العامة لةزصتتتتتتني أجزاء   يستتتتتتية ه    أ بعةتناول الزلرير 

Action) ،(  و فاق الزصتتتتنيOutlook ،)  ومبر ات الزصتتتتني(Rationale)  وفيما ية  عرض موجز ألبر .
 الزلرير.محزويات 

 

 (Overviewالنظرة العامة للتصنيف ) –أواًل 
 

  ف  اإلجمال  المحة  الناتج من% 40تزوقع الوكالة اتستتتتتتاا عوز الموا  ة العامة لدولة الكويت ىل   حو 
ا 19/2020ف  عتتام  اإلجمتتال  المحة  النتتاتج من% 10ملتتا  تتةج بعوز ربلتتا    20/2021 عتتام ، متتدفوعتتج

كميات ى زاج  زخفيضقرا  منظمة األقطا  المصتتتتتتتتد ة لةنفط "أوبك" ب وتنفيذ النفط، أستتتتتتتتعا   خفاضذلك با
 .وا  عكاسات ا قزصا رة السةبية لوا حة كو و ا ،2020 أبريل ف  "أوبك+"  تفاقية اوفلج  نفطال

 

  عوز تمويلف   لةحكومة الر يستت  المصتتد  العام ا حزياط  صتتندوق  أن تبلّد  الوكالة  فستته، الوقت وف 
 .بمفر ه العوز هذا لزغطية كافيجا ركون  لن العامة الموا  ة

 

  الصتتتتتعبة ليو ال لمعالوة المناستتتتت  الوقت وف  كافية ستتتتتياستتتتتية استتتتتزوابة تظهر لمأشتتتتتا ت الوكالة ىل  أ ه 
 اللا مة. األشهر خالل المزوقعة العامة لةموا  ة

 

  ،الزصتتتتتني  ا  زما   قامت الوكالة بزأكيد وبناء عة  ما تلدم( الستتتتتيا ي لدولة الكويت عند المرتبةAA- )
 .مع تغيير النظرة المسزلبةية لةزصني  من مسزلرة ىل  سةبية
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 (Rating Actionقرار التصنيف ) –ثانًيا 
 

مراجعتتة لةنظرة المستتتتتتتتتتتتتتزلبةيتتة وكتتالتتة "ستتتتتتتتتتتتتتزتتا تتد     تتد بو  "  أجرت 2020 يوليو 17الموافق  الومعتتةف  يوم 
، مع من مستتزلرة ىل  ستتةبيةاألجنبية وتخفيضتتها ة المحةية والعمالت األجل بالعمةة طويةة   زما يات اةزصتتنيفل

  (.-AAالزصني  ا  زما   السيا ي لدولة الكويت عند المرتبة ) تأكيد
 

 (Outlookآفاق التصنيف ) –ثالًثا 
 
  الناشتت ة المخاطر بشتتأن  ظرها وجهة األول الملام ف  تعكس لةزصتتني  الستتةبية النظرةأشتتا ت الوكالة بأن 

 صتتتتتتتتتتتتندوق "الحكومة  لزمويل الر يستتتتتتتتتتتت  ةمصتتتتتتتتتتتتد ل المزوقع نفا الب المزمّثةة ،العامة المالية ضتتتتتتتتتتتتغو  عن
 عوز الموا  ة. لزمويلبديةة  ترتيبات وضعلغارة اآلن لم يزم  حين ف  ،ا حزياط  العام"

 

   العامين مدى علىإمكانية تخفيض التصنننننننيف االئتماني السننننننيادي لدولة الكويت أشتتتتتتتتتا ت الوكالة ىل 
 طويل مستتتتتتتزدام حل ىروا  من الحكومة تمنع الكويت ولة  ف  المؤستتتتتتتستتتتتتتاتية الزرتيبات بليت ىذا القادمين

 الكافية غير ا ستتتتتتتتتتزوابة تؤ ي قد ،األصتتتتتتتتتتع  الستتتتتتتتتتينا يو ظل ف و . الزمويةية احزياجاتهابشتتتتتتتتتتأن  األجل
ا تواجه  ولة الكويت ترك ىل لةستتتتتتتياستتتتتتتات   تعديالت ىل  يؤ ي قد مما الميزا ية، عة  صتتتتتتتا مة مالية قيو ج

 .األجل طويةة أضرا جاالكويز   با قزصا  ةحقتب  أن مكنرب  العام إل فاقة لمنظم غير

 

   ى خال تأّخر مثل بطي ة، اإلصتتتتتتتتتتتتتال  جهو  ظةت ىذاأشتتتتتتتتتتتتتا ت الوكالة ىل  ىمكا ية تخفيض الزصتتتتتتتتتتتتتني 
 المالية مؤشتتتتتتترات عة  األعباء من يزيد مما ا قزصتتتتتتتا ، تنويع وتدابير العمل، ستتتتتتتوق  وتغيرات الضتتتتتتترا  

 الستتيا ي ا  زما   الزصتتني  تخفيض كما ربمكن. 2020ف  عام  الكويت دولةل المدفوعات وميزان العامة
 مةحوظ، بشتتتكل   الويوستتتياستتتية المخاطر تصتتتاعدت أو الكويت لدولة النلدرة الستتتياستتتة مرو ة ا خفضتتتت ىذا
 .الر يسية الزوا ة لطرق  محزمل تعّطل مع

  
  لتصنيف االئتماني السيادي لدولة لإعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية  إمكانية أشا ت الوكالة ىل

 والمزوستتتتتطة الفو ية الزمويل قيو  بستتتتترعة الكويزية الستتتتتةطات عالوتىذا  من سنننلبية إلى مسنننتقرة الكويت
 المؤستتتستتتاتية، الفعالية ف  تعزيز واستتتعة النطاق اتا قزصتتتا رة والستتتياستتت اإلصتتتالحات إذا  وحتو  ،األجل

 الطويل. المدى عة  ا قزصا ي الزنويع وتحسين
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 (Rationale) مبررات التصنيف –رابًعا 
 
 عة  مدى مضطر   شكل  قد ا خفض بصندوق ا حزياط  العام   صيدالحظ أن أشا ت الوكالة ىل  أ ها ت

ا خفاض أستتعا  النفط  ىثرتستتا عت ف  األشتتهر األخيرة قد هذه العمةية  ى  أنالستتنوات الثالا الماضتتية، 
، مما أثر 2020أبريل  -ما س من النفط ف  زاج اإلخفض ل (أوبك+) يةالكويت  تفاقوا ضتتتتتتتتتتتتتتمام  ولة 

 .العامة لةدولة ا عة  اإليرا اتسةبج 

 
  ضتتتتتع ستتتتتياستتتتتة تمويل مستتتتتزدامة وطويةة األجل، ف  حين   تزال المخاطر لم يزم بعد و ذكرت الوكالة بأ ه

، عا ض موةس األمة الستتتتتتتتنوات الماضتتتتتتتتيةف  و عة  مصتتتتتتتتا   الزمويل الحكومية قصتتتتتتتتيرة األجل قا مة. 
   يستتية. وقد ركون ا تفاق عة  تدابير ستتياستتية الدين العامالكويز  تمرير قا ون رستتمل لةحكومة بدصتتدا  

وترى . 2020 وفمبر  شتتتتتهرا  زخابات البرلما ية الملبةة ف  حيث ستتتتتزوري ، اصتتتتتعبج  اأمرج  2020ف  عام 
د يعدال يؤ ي ىل رمكن أن لدولة الكويت أمر  يةةزرتيبات الزمويةلأن عدم الزوصتتتتتل ىل  حل ستتتتتريع الوكالة 

 من النزا ج ا قزصا رة السةبية طويةة األجل.

 
 الدين  عة  خدمةالستتتتتتتتتتتيولة  ثا  فو ية المزعةلة بلضتتتتتتتتتتتارا لا يزرت  عة زوقع أن ت   ن الوكالةالرغم من أب

 من الناتج المحة  اإلجمال  %10 نحوب  لدّ تب منخفضة مسزويات الدين الحكوم   ربسولحيث الحكوم  )
األستتتتتواق المالية  ىل  النفاذن  ولة الكويت من مكّ الز  ستتتتتزب  بأن الشتتتتترو  ى  أ ها تعزلد(، 2019ف   هارة 

 .سةبجا زضر المسزلبل رمكن أن تف   العالمية

 
  من  المرتفعةبالمستتتتتتتتتتتزويات  زال مدعوميكويت   لدولة ال ا يا  زما   الستتتتتتتتتتتي الزصتتتتتتتتتتتني ومع ذلك، فدن

 دليّ مب وأشا ت الوكالة ىل  أن تصنيفها ا  زما   السيا ي لةدولة ا حزياطيات المالية والخا جية المزراكمة. 
( ف  ا قزصا ، والضع  النسب  ف  اللوة المؤسساتية ملا  ةج مع Concentrated Nature) بِسمة الزرّكز

% من الناتج المحة  اإلجمال ، 50  حو ويبشتتتتتتتتتتتتّكل قطاا النفط. أقرا ها ف  الزصتتتتتتتتتتتتني  من خا ج اإلقةيم
% من اإليرا ات المالية. و ظراج لهذا ا عزما  الكبير عة  90 و حو% من الصتتتتتتتتتتتتتتتا  ات، 90وأكثر من 

 .واىل  اقزصا  الكويت عة  أ ه غير مزنالوكالة نظر ت قطاا النفط،

 



4 
 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

بسننبت تخفيتننات إنتاف النف   2020واالقتصنناديا انكماع عميف في اتنتاف في عا   المؤسننسنناتيالملف 
 فايروس كورونا لجائحةواألثر المباشر  (أوبك+) اتفاقيةالمتفف عليها في 

 
% من الصا  ات واإليرا ات الحكومية عة  90رمثل  الكويت رعزمد عة  النفط الذي ولة   يزال اقزصا   

 حد سواء.

 اتلطاعا كماش ال% هذا العام، مع 7الناتج المحة  اإلجمال  الحليل  بنستتتتتتتتتتتتتتبة ا كماش  الوكالة تزوقع 
 . ةوغير النفطي يةالنفط

وقد تخةفت اإلصتتتالحات الهيكةية  مستتتدو ،صتتتل ىل  طريق رما  ا، وغالبج صتتتداميجا  يزال النظام الستتتياستتت   
 عن  ظيراتها ف  السنوات األخيرة.

 
   من 90 حو ربلتتا   عة  النفط، التتذي رمثتتل متتا  اكبيرج  ارعزمتتد اعزمتتا ج  الكويتتت ولتتة   يزال اقزصتتتتتتتتتتتتتتتتا %

من الناتج المحة  % 50بشكل مباشر ما رلر  من الصا  ات واإليرا ات الحكومية. ويشكل قطاا النفط 
أعة  من ذلك ىذا ما أبخذت األ شتتتتتتطة األخرى ذات ستتتتتتزكون ن هذه النستتتتتتبة ذلك فدالرغم من وب ،اإلجمال 
ثامن أكبر منزج لةنفط  تبعزبرالكويت  ولة . وأشتتتتا ت الوكالة ىل  أن ف  الحستتتتبانباللطاا النفط  الصتتتتةة 

ستتتتتتتتتتتتزويات افزراض مب. و 2019عام ف   أكبر احزياط  لةنفطبزاستتتتتتتتتتتتعة واحزةت المرتبة الالخام ف  العالم، 
عام، ف  حين أن  100نحو تكف  لىجمال  احزياطيات النفط المؤكدة  ترى الوكالة بأناإل زاج الحالية، 

ز الكبير، فدن األ اء الزركّ تكةفة اإل زاج ه  من بين أ    المستتتتتتتتتتتزويات عة  مستتتتتتتتتتتزوى العالم. و ظراج لهذا 
 .يةناعة النفطصالاتواهات ب ةكبير  بد جة مرتبطجالكويت سيظل دولة اا قزصا ي ل

 
 وما تبع ذلك من  ،فايروس كو و اجا حة ا منذ ظهو  أن  فاق صتتناعة النفط قد ضتتعفت كثيرج الوكالة رى ت

  و   30  حوبر ت  خاممزوستتتتتتط ستتتتتتعر يبةغ أن الوكالة زوقع تو ا خفاض كبير ف  الطة  عة  الستتتتتتفر. 
زوقع كما ت. 2019ف  عام   و  جا 64 حو  بةغ لةبرميل حز   هارة العام، ملا  ة بمزوستتتتتتتط ستتتتتتتعر أمريك 

عة   2022و 2021  لةبرميل ف  عام و  جا  55و 50 تعافيجا ليبةغ  حوستتتتتتتتعر النفط الوكالة أن رشتتتتتتتتهد 
، ىل  جا   العديد من منزو  (أوبكمنظمة األقطا  المصد ة لةنفط ). وف  الوقت  فسه، توصةت الزرتي 

 2020أخرى، ىل  اتفاق ف  أبريل  بين  ولان، من النفط اآلخرين مثل  وستتتتتتتتتتتتتتيا وكا اخستتتتتتتتتتتتتتزان وأذ بيو
يزم تنفيذ تخفيضتتتتات أكبر ستتتتمرحةية، حيث  ولالتفاقية طبيعة عم أستتتتعا  النفط. بغية لخفض ى زاج النفط 
يزبعها تخفي  تد يو  حز  تنزه  صتتتتتتتتالحية ا تفاق ف   هارة أبريل ا تفاقية، وستتتتتتتت ف  اإل زاج ف  بدارة

2022. 
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  ا، بزنفيذ الزخفيضتتتتتتتتات وفلج (أوبك)ف  منظمة  االكويت، بصتتتتتتتتفزها عضتتتتتتتتوج  ولة أشتتتتتتتتا ت الوكالة ىل  الززام 
ا مزثال الكامل حز  ا زهاء ا تفاقية   ولة الكويت تواصتتتتتتتتتتتل أنالوكالة بفزرض تلالتفاق المذكو  أعاله، و 

 2.45  حوالخام يت من النفط الكو  كمية ا زاجأن يبةغ مزوستط  تزوقع الوكالة. وبالزال ، 2022ف  أبريل 
 2.42 و حو ،2019ملتتا  تتة بعتتام  ا% تلريبتتج 9، أي بتتا خفتتاض قتتد ه 2020ف  عتتام  امةيون برميتتل يوميتتج 

 ىل ليصتتتتتتتل اإل زاج من ثم ستتتتتتتيزيد و ، (أوبك+) ستتتتتتتزمرا  اتفاقية  ا ظرج  2021ف  عام يوميجا مةيون برميل 
 توق  الزخفيضات بفضلعة  الزرتي   2023و 2022  ف  عام مةيون برميل يوميجا 3.10و 2.84  حو

اإل زاج ف  المنطلة المشتتتتتتتتتزركة مع  عو ةالكويت، بما ف  ذلك ف   ولة  ا  زاجيةطاقة ال تعزيزو  الطوعية
 الممةكة العربية السعو رة.

 

  وذلك ،   هذا العاممباشتتتتتتتر عة  ا قزصتتتتتتتا  الكويز بشتتتتتتتكل  فايروس كو و ا  تؤثر جا حة أنتوقعت الوكالة
، وبعد سيرو الفبا ىصتتتتتتتابة أل  50 أكثر من عن ا. وحز  اآلن، أبعةن  ستتتتتتتميج  ول العالمغرا  معظم عة  

ف  تنفيذ الكويزية الليو  الواستتعة النطاق عة  الزومعات وحظر الزوول، تمضتت  الستتةطات فرض فزرة من 
وذلك ف  ضتتتتتتتتتتتتتوء أن تكون هذه العمةية بطي ة وتد يوية، بزوقع تفزل ا قزصتتتتتتتتتتتتتا . و تد يوية إلعا ة  خطة

عد  الحا ت الوديدة عدم ا خفاض  بستتب  الستتابقالزدابير ف  عدة مناستتبات ف  تخفي  تأجيل أو ىلغاء 
 بما فيه الكفارة.

 

 7حليل  بنستتتتبة الالناتج المحة  اإلجمال   ا كماشىل   لةوكالةاألستتتتاستتتتية  ا قزصتتتتا رةت زوقعاتشتتتتير ال %
، وستتتتيكون واستتتتع ةوغير النفطي يةالنفط اتلطاعاليمزد ىل  ستتتت ا  كماشهذا ترى الوكالة بأن هذا العام. و 

الصتتتا  ات وا ستتتزثما  وا ستتتزهالك  تراجعزوقع تو  العام، من حيث مكو ات اإل فاق -ىل  حد ما-النطاق 
ا   هلمعظم البةدان األخرى، فد  الوكالة عكس توقعاتب. و 2020% ف  عام 9-%5تزراو  بين بنستتتتتتتتتتتتتتبة 

 كميات، ويرجع ذلك ىل  حد كبير ىل  استتزمرا  تخفيضتتات اللا مالعام ف  الكويت  ولة ف   ازوقع ا زعاشتتج ت
 ومن المزوقع، 2022من عام  اش اعزبا ج . ومع ذلك، ينبغ  أن يزسا ا ا  زعا(أوبك+وفق اتفاقية ) زاج اإل

-2022الستتتتتنوات % خالل 7أن رصتتتتتل مزوستتتتتط  مو الناتج المحة  اإلجمال  الحليل  ىل  ما رلر  من 
2023. 

 

   جا حة فايروس بالفعل حز  قبل ظهو   اأن النمو ا قزصتتتتتتا ي ف  الكويت كان بطي ج أشتتتتتتا ت الوكالة ىل
% ف  عام 1.3و ،2019% فلط ف  عام 0.4بنستتتتتتتتبة المحة  اإلجمال   موجا الناتج  شتتتتتتتتهد، حيث كو و ا
الكويتتت أقتتل ف  المزوستتتتتتتتتتتتتتط خالل التتدو ة  ولتتة . وعة  هتتذا النحو، ستتتتتتتتتتتتتتزظتتل معتتد ت النمو ف  2018

الزنمية ا قزصتتتتتا رة. وعة  خةفية حيث ا قزصتتتتتا رة ملا  ة بالدول األخرى الز  لديها مستتتتتزوى مماثل من 
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، حيث ينبغ  استتتتتتزبدال العمال الوافدين بمواطنين ت، أعةنت الحكومة عن توديد جهو  الزكويه الوا حةهذ
هذه تزم أن بفزرض تا قزصتتتتتتا رة المزرتبة عة  ذلك، ولكن كويزيين. ومن الصتتتتتتع  وضتتتتتتع  موذج ل ثا  

 .سرعة كبيرةأن يزغير الهيكل السكا   ب ومن غير المزوقعتد يو  بشكل عمةية 

 
  موةس األمةبمواجهات مزكر ة بين تزستتتم الكويت  ولة ية ف  اتالزرتيبات المؤستتتستتتأشتتتا ت الوكالة ىل  أن 

عة  ستتبيل المثال، لم يزم بعد ىقرا  قا ون رستتمل فهامة صتتعبة. والحكومة، مما روعل اللرا ات الستتياستتية ال
، ف  حين أن 2017أكزوبر  منذبعد ا زهاء صتتتتتتتتتتتتالحية اللا ون الستتتتتتتتتتتتابق  العام لةحكومة بدصتتتتتتتتتتتتدا  الدين

. لغارة اآلن الم يزم اعزما ها  ستتتميج  صتتتندوق ا حزياط  العامالزرتيبات البديةة لمعالوة استتتزمرا  استتتزنزا  
كما كا ت هناك معا ضتتتتتتتتتة برلما ية لعد  من اإلصتتتتتتتتتالحات الهيكةية، بما ف  ذلك فرض ضتتتتتتتتتريبة الليمة 

عن  االكويت عمومج   ولة . و زيوة لذلك، تخةفت جهو  اإلصتتتتتال  ف غير المباشتتتتترةالمضتتتتتافة والضتتتتترا   
كل من ت ، فلد أ خةالعكس من ذلكجهو  ا قزصتتتتتتتتتتا ات اإلقةيمية األخرى ف  الستتتتتتتتتتنوات األخيرة. وعة  

ضتتتتتتتتتريبة الليمة المضتتتتتتتتتافة  ،البحرينممةكة و  ،اإلما ات العربية المزحدة ولة و  ،الممةكة العربية الستتتتتتتتتعو رة
 بالفعل.

 
 إجماليأن  من الرغم على مخاطر، لشننك  ي   االحتياطي العا  صننندوق  اسننتنفاد اسننتمرارا واألداء المرونة ملف
 .اتجمالي المحلي الناتج من %400 ما نسبته تجاوزي السيادي الثروة صندوق  أصول

 

 اإلجمال  المحة  الناتج من% 440بنحو  الكويت لدولة العامة الحكومية األصتتتتول صتتتتاف  قّد ت الوكالة 
 .الزصني  المماثةة لها ف  الدول جميع، وبما رفوق ما تمزةكه 2019 عام  هارة ف 

 

 لكويتالموا  ة العامة لدولة ا بشتتتتتتدة رعيق قد ا حزياط  العام صتتتتتتندوق  استتتتتتزنفا  استتتتتتزمرا  فدن ذلك، ومع 
 .زمويللةمحدو ة  خيا ات ويزرك

 

 األمريك  الدو   عةيها يبهيمن عمالت بسةة مربوطجا الكويز  الدينا  الوكالة بلاء زوقعت. 
 
 تمويل لصتتتتتتتتتتتندوق  المستتتتتتتتتتتزمر النضتتتتتتتتتتتو  عن  اجمة مخاطر الكويت ولة  تواجه ، ظر الوكالة وجهة من 

 الثروة صتتندوق  من األصتتغرالمكّون  صتتندوق "، ويبعزبر هذا ال"صتتندوق ا حزياط  العام الر يستت  ميزا يزها
 ف  الحكومة حيا ات ويزكون صتتتندوق ا حزياط  العام من. لالستتتزثما  العامة لهي ةا الستتتيا ي الذي تبديره

 ربستتتتتتتمل الز  النلدرة وا ستتتتتتتزثما ات ا ستتتتتتتزثما ية المحافظ بعض جا   ىل  المحةية الشتتتتتتتركات من العديد
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األجيال  احزياط  صتتتتتتتتتتتتندوق  فدن ذلك، من النليض عة . العامة الميزا ية زمويلل باستتتتتتتتتتتتزخدامها لةحكومة
وأشتتتتتتتا ت الوكالة ىل  . النفط ينفد عندما اللا مة األجيال لدعم األول الملام ف  ويهد  بكثير أكبر اللا مة

 ا زهاء قا ون الدين العام ف  منذ الموا  ة عوز لزمويل الوحيد المصتتتتتتتتتتد  ا حزياط  العام صتتتتتتتتتتندوق بلاء 
 .2017 أكزوبر

 
 40ما ربلا    ىل  الموا  ة العامة عوزمن المزوقع اتساا  النفط،لكميات وأسعا   الوكالة وفلجا لزلديرات %

 الناتج من %10نحو بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لدّ رب  بعوز ملا  ةج  20/2021 المالية الستتتتتتنة ف  اإلجمال  المحة  الناتج من
 حاليجا المزاحة الستتا ةة األصتتول كميةوأشتتا ت الوكالة ىل  أن . 19/2020 المالية لةستتنة اإلجمال  المحة 

 الموا  ة العامة. ف  الكبير العوز هذا لزغطية كافية ليست ا حزياط  العام صندوق  ف 
 
   ستتياستتية عمةية الوديدالعام  با قزراض والستتما عّدل المب  لدين العاما قا ون  ىصتتدا  أنأشتتا ت الوكالة ىل 

 تلدرمه تمو لةدين العام  جديد قا ون  مشتتتتتروا ستتتتتابق وقت ف  المالية و ا ة أعدت وف  هذا الشتتتتتأن. صتتتتتعبة
 اللا مة البرلما ية  زخاباتا  وأخذجا با عزبا . ىذا ما ستتيزم ىقرا هالوكالة تزطّةع ، و موةس األمة ل  ستتميجا ى

 .العام هذا  هارة قبل الدين قا ون  ىقرا  تزوقع الوكالة   ،2020  وفمبر ف 
 
  قصتتتتتتتيرة بدا ل عدة الكويزية الستتتتتتتةطات تد س ،العام الدين قا ون  غيا  ظل ف أشتتتتتتتا ت الوكالة ىل  أ ه و 

 :شمل، تالوضع هذامعالوة ل األجل
 

األجيال اللا مة احزياط  قيام صتتتتتتتتتندوق  خالل من لصتتتتتتتتتندوق ا حزياط  العام النلدي الوضتتتتتتتتتع  عم (1
 واإلقةيمية. المحةية المالية األو اق صندوق ا حزياط  العام من حيا ات لبعض المباشر شراءبال

 

   لزنفيذها الزمن  واإلطا الزخفيضتتتتتات  أشتتتتتا ت الوكالة ىل  أن حومحيث ، الحكوم  اإل فاق خفض (2
 واجهتف  الستتتتتنوات الماضتتتتتية قد  مماثةةال ومن المالحظ أن المبا  ات ،لغارة اآلن واضتتتتتل غير يزال

 .مسزمرة تأخيرات
 

  األجيال اللا مة. احزياط  اقزراض صندوق ا حزياط  العام من صندوق  (3
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  لزحويل مخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتات مؤقتيزمّثل بزعةيق  خر  ىجراءأشتتتتتتتتتا ت الوكالة ىل  أن الحكومة قامت بد استتتتتتتتتة 
 مستتتتتزلبة  تحويل أي و بط ،ىجمال  اإليرا ات العامة من %10األجيال اللا مة البالغ  احزياط  صتتتتتندوق 

تبستتتتتتتتتول بها الموا  ة فوا ض مالية. وف   الز  الستتتتتتتتتنوات ف  ى  يزم الزحويل   بحيث العامةة المالي بأ اء
 السنةو  الحالية المالية السنة عة  ينطبق أن مكنرب  اإلجراء هذاأن هذا الصد ، أشا ت الوكالة ىل  تفهمها 

 أن ى  ،الحكومة لم تحّول مخصتتتتتصتتتتتات الصتتتتتندوق لةستتتتتنة المالية الماضتتتتتية ألن  ظرجا 19/2020 المالية
 موةس األمة.  موافلة سيزطة  المبا  ة هذه اعزما 

 

  ا تزطة  الهيكةية اإلصتتتتالحاتأشتتتتا ت الوكالة ىل  أن  بشتتتتكل  العامة الموا  ة  أ اء لضتتتتمانىضتتتتافية  جهو ج
 وتحستتتتتتين ،الضتتتتتترا  ا خال  خالل من النفطية غير اإليرا ات زيا ةب الطويل، المدى عة  استتتتتتزدامة أكثر

 .والمرتبات األجو  فاتو ة وترشيد ةالسخي الحكومية مو الدع تلةيل خالل منالعام  اإل فاق
 

   المال  الزحفيز هندستتتتتتتتتتتتتتتة عة  الحكومة قد ة ق رعو  ةالحاليالموا  ة  تمويل قيو  أنأشتتتتتتتتتتتتتتتا ت الوكالة ىل 
 تزماشتت  كا ت الكويتالنلدرة لدولة  ستتزوابةا  أنوأشتتا ت ىل  . فايروس كو و ا جا حة تداعيات لمعالوة

 الدعمبةغ  حيث ، ستتتتتبيجا محدو ة كا ت المالية ىجراءاتها أن ى  األخرى، الدول استتتتتزوابة مع كبير حد ىل 
 .اإلجمال  المحة  الناتج % من2.4 حو  الحكوم 

 

  ىجمال  حوم أن ى  باستتتتتزمرا ، يزناقص ا حزياط  العام صتتتتتندوق  أن من الرغمب هأشتتتتتا ت الوكالة ىل  أ 
ا كبيرجا زالي   صتتتندوق الثروة الستتتيا يأصتتتول  ، الستتتيا رة الزصتتتنيفات يدعم الذي الر يستتت  العامل وهو جدج

 عة  عالوة. العامة لالسزثما  الهي ةتبديره  الذي ألصولا ىجمال  حول مزاحة  سمية بيا ات توجد  كما 
 الز  الطرق  من العديد هناك ذلك، ومع. لممزةكاتها الدقيق الحوم مناقشة الهي ة عة  اللا ون  رحظر ذلك،

 تزبع الطرق  هذه وتشتتتتتتتمل. مباشتتتتتتتر غير بشتتتتتتتكل   الستتتتتتتيا رة الثروة صتتتتتتتندوق  حوم تلدير ربمكن من خاللها
 ميزان ف  الختتا جيتتة المتتاليتتة الحستتتتتتتتتتتتتتتتابتتات تتتدفلتتاتمزتتابعتتة  أولةموا  تتة العتتامتتة  الزتتا يخيتتة المتتاليتتة الفوا ض
 أصتتتتتتتتتول ىجمال  تبلّد  الوكالة ،ةاألخير ووفلجا لةمنهوية . لةعموم مزاحةمالية  بيا ات وه  الدولة، مدفوعات
او . 2019 عام  هارةف   اإلجمال  المحة  الناتج من %400 من بأكثر الستتتتيا ي الثروة صتتتتندوق   استتتتزنا ج

 تبلّد  الوكالة المالية، و ا ة  شتتتترتها الز  المالية البيا ات ىل  باإلضتتتتافة الدول ، النلد صتتتتندوق بيا ات  ىل 
 .2019عام   هارة ف  اإلجمال  المحة  الناتج من %430 بنحو السيا ي الثروة صندوق  أصول ىجمال 

 

  ة لةدولةاللوي ة والخا جيةالمالياألوضتتاا  رعكسالستتيا ي لدولة الكويت  الزصتتني أشتتا ت الوكالة ىل  أن .
 الناتج من %600 ستتتتتتتتيصتتتتتتتتل ىل   حو لكويتدولة ال الخا ج  الدا ن الوضتتتتتتتتع اف وتبلّد  الوكالة أن صتتتتتتتت
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 الزصتتتتتتتتتتتتتتني الز  حصتتتتتتتتتتتتتتةت عة   فس  الدول أقوى  بين من ،2020 عام  هارة بحةول اإلجمال  المحة 
 الناتج من %12.5 عوزجا بنحو لميزان المدفوعات الوا ي  الحستتتتتتتتتتا  رستتتتتتتتتتول أن ومن المزوقع. ا  زما  

 العتتام اإلجمتتال  المحة  النتتاتج من %16.4ملتتا  تتةج بفتتا ض بنحو  2020 خالل عتتام اإلجمتتال  المحة 
ومن المزوقع أن ربعاو   صتتتتيد الحستتتتا  . كميات ا  زاج و يناميكيات النفط أستتتتعا  رعكس مما الماضتتتت ،

 .2023 عام بحةول اإلجمال  المحة  الناتج من %6 الوا ي تسويل فا ض بنحو
 

 عةيها هيمنيب ، معةنة غير عمالت بستتتتتتتةة مرتبطجا الكويت  ولة ف  الصتتتتتتتر  ستتتتتتتعر يبل  أن تزوقع الوكالة 
وحستتتتتتتتت   أي . الكويزية الصتتتتتتتتتا  ات غالبية ومعامةة تستتتتتتتتتعير فيها يزم الز  العمةة وهو األمريك ، الدو  
 موةس  ول معظم ف  الموجو ة تةتتك من متتا حتتد ىل  مرو تتة أكثر الكويز  األجنب  النلتتد  ظتتام ،الوكتتالتتة
 ووفلجا لبيا ات. األمريك  وحده بالدو   عمةزها  بط عة  تحافظ الز  األخرى  العربيةلدول الخةيج  الزعاون 

 ف   يا ة أي يبالحظ ولم مستتتتتتتتتتتزلرة المركزي  البنك لدى األجنب  النلد احزياطيات بليت ،2020 مايو  هارة
 . األجنبية العمالت ىل  المليمين تحويل

 

 عة  المخاطر بعضعنهما  سينشأ ا قزصا ي وا  كماش فايروس كو و ا جا حة أشا ت الوكالة ىل  أن 
 الكويز  المال  النظام أن من المالحظ ذلك، ومع. األصتتتتتتتتول بوو ة يزعةق فيما خاصتتتتتتتتة الكويزية، البنوك

 (NPL’sغير المنزظمة ) اللروض مستتتتتزويات ا خفاض مع  ستتتتتبيجا، قوي  وضتتتتتع ف  الحال  ا  كماش  خل
تسويل و  ،%200 تزواو  لزغطية المخصصات لةلروض غير المنزظمةو س  مرتفعة  ،%1.5  حوىل  

 .رسمةة س  قوية لة
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