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التصايف  ائتتااانا الاافاد   2022 يولياو 15بتاارخ  ( Standard & Poor'sوكالة "ستاندرد آند بورز" ) أّكدت
. حيا  تيااوا التقرخار أر  اة إلاى مااتقرة سالبفةما  بلفة تقاااالة يظار ال تغيير( مع +Aلدولة الكوخت إلى الارتبة )

(، وآفااااا  Rating Action(، وقاااارار التصاااايف  )Overviewهااااان اليظاااارة ال امااااة للتصاااايف  )و  ،أجااااراي رتفااااافة
 . وففاا يلا عرض موجر ألبرز محتوخات التقرخر.(Rationale(، ومبررات التصيف  )Outlookالتصيف  )

 

 (Overview) لتصنيفعامة لالنظرة ال –أواًل 
 

ما  أسا ار الايف  الاواتفاة وتوق اات ا،نتاا ،  ،ر رتفااا للايف كاصادّ  ،الكوخات دولاة أن تاتفيد الاتوقعم   •
 على األقل. 2023نهاية عام مع استارار تلك التوق ات لغاية 

 

ااا  الاوازنااة ال امااة لدولاة أن تحقا  ما  الاتوقااع • الاحلااا  ليااات ما  ا %18تراكاف ااا بيااابة مالف اا الكوخاات فاتا 
للاوازنااة توق ااات الوكالااة بواااوا األساا ار الت ادلفااة ب ماادفوع ا، 2023و 2022 ال ااامي ا،جاااالا لاا ا 

الااايولة  بإعااادة  اا  للحكومااة، ماااا سفاااا  للبرمياال لاا ا ال ااامي  الااا كورخ دوئر ا  80و 75 نحااو إلااى
 .الااتيفد سابق ا ايدو  ائحتفاطا ال امفا 

 

تااادابير لتيوخاااع مصاااادر الكوختفاااة الاااال ات  تتبياااى أن سييييناريو الةالييية ا ساسيييية ا  اااة الاااالوك تفتااارض •
اساتيفاد الااايولة فااا و ، بحيا  ئ يتكاارر ماالز  التاوخال الاااالا الااااب  القااادمي التاوخال علااى مادع ال ااامي  

  ايدو  ائحتفاطا ال ام، حتى لو انخفات أس ار اليف  إلى ما دون الااتوخات الحالفة.
 

 (Rating Actionر التصنيف )راق –ا ثانيً 
 

 التصايف  ائتتااانا الاافاد  طوخالأّكادت وكالاة ساتاندرد آناد باورز  2022 يولياو 15فا يوم الجا ة الاوافا  
 .إلى ماتقرة سلبفة م اليظرة الااتقبلفة  تغيير( مع A+/A-1األجل لدولة الكوخت عيد الارتبة ) وقصير



2 
 

 (Outlookنيف )آفاق التص –ثالًثا  
 

اليظاارة الااااتقبلفة الااااتقرة فااا الاقااام األوا ساا ر الاايف  الاااواتا وآفااا  ا،نتااا  الاحلااا علااى ماادع س  كاات •
  آلفاات تاوخال الكوخات ساتيفّ  دولاة بالن توق اات الوكالاةعلاى ك لك ت تاد اليظرة الااتقرة . القادمي ال امي  

لاك، علاى سابيل الا،ااا، ذ الخشو  تفاطا ال ام.عالفات الاحب م  ايدو  ائح جانب مالا إ اففة إلى
، والا   للادي  ال اام ، م  لا ا إدلااا قاانون جديادال ام رفع القيود القاتاة مي  فترة طوخلة على ائقتراض

فااااا  الظهااااور ال جاااار الاااااالا ي اااااود ماااا   اااالنح أن ياااااا  باجاوعااااة أوسااااع ماااا  لفااااارات التاوخاااال عياااادما
 الااتقبل.

 

 ترتيبااات علااى ائتفااا  ياات  لاا  إذادي لدوليية الكويييت يالسيياني تميياصيينيف االئتخفيييا التلة إمكانييي هيالااك •
 ساابيل علااى هاا ا، يحااد  أن خاكاا و . القادمااة الاا،   ااايواتال إلااى الااايتي  لاا ا وماااتدامة  اااملة تاوخاال
 تيفيا  علاى قاادرة غيار الحكوماة يج ال مااا ومجلاس األماة، الحكوماة باي  الاااتارة التاوترات بابب الا،اا،
. األلارع  الاارورخة الاوازناة تاوخال بآلفاات التصارخ  أو الادي  ال اام، قانون  ررختا أو الاالفة، حاتا،ا 
 وجااهر كامال وااوا لاديها يكاون  لا  الحكوماة أن إلى توالت الوكالة إذا التصيف  تخففض ياك  ك لك
 عكاااس علاااى ،الاااديون  وساااداد الاوازناااة ال اماااة لتاوخااال احتفاجاااات القادماااة األجفااااااحتفااااطا  اااايدو   إلاااى
 .الحالا كالةلو ا اضتر اف

 

 فااا الحكومااة نجحاات إذا رفييا التصيينيف االئتميياني السيييادي لدوليية الكويييت إمكانييية أ ااارت الوكالااة إلااى •
 ائقتصااااد وتيوخاااع ،تاوخااال الاوازنااة ال اماااة آلفاااات تحاااي  إلاااى تهاااد   ااااملة هفكلااا إاااا   حرماااة تيفياا 
 أعاوام ال، ثاة أو ال اامي  لا ا مارج  رغي والاييارخ ه ا بلن الوكالةوأ ارت . اليف ا غير ال جر وتقليل
 .القادمة

 

 (Rationaleمبررات التصنيف ) –رابًعا 
  

لكوخاات بالتغلااب علااى  ااغول التاوخاال دولااة االت ااورات التجارخااة الاواتفااة ستاااا  ل أ ااارت الوكالااة إلااى أن •
 لاااةدو ت جهاااوام الاا اااا، ولااا ا ال اااا. 2021و 2020عااااما الااااالا الااااابقة التاااا كانااات سااااتدة لااا ا 

ا علاااى الاااايولة ت الكوخااا اااايدو  ائحتفااااطا ال اااام، فاااا حاااي  أن  سااايولةفاااا  ااااااا الكبيااارللتنظااار ا قياااود 
الا   يااا  للحكوماة باائقتراض ال اام الجدياد ، م،ال قاانون الادي  ل  يات  تارخرهاا البديلة فةترتيبات التاوخلال

 القادمة. فاطا األجفااالااا  للحكومة بالاحب م  ايدو  احتأو 
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محادودة علاى مادع أفا  التوق اات حتاى عاام  فاةتواجح احتفاجات تاوخلوكالة إلى أن دولة الكوخت لات ر ا أ •

قفااة الشارخحة األولاى ما  الاايدات الدولفاة فاا ماار   ا،أمرخكا ملفاار دوئر 3.5ب د ساداد ، وذلك 2025
 . حلا ا،جاالاات  الام  الي %3.5 نحوللحكومة وتبلغ نابفة الدي  ال ام ، 2022

 
اإلنتاج من النفط، لكين زمي   كمياتمدعوم بأسعار الطاقة المواتية وارتفاع مؤسساتي واالقتصادي: ف الالمل

 . اإلصالح متعثر إلى حد كبير حتى اآلن
 
 نحااو ي قااار  مااا ا،االي   الاا   ،يالنفطييالقطيياع  علييى كبييير حييد إلييى معتمييًدا الكوخاات دولااة اقتصاااد يااراا ئ •

 ذلااك ماا  و ااالرغ  ا،جاااالا، الاحلااا اليااات  ماا % 50ونحااو  ةومفااكحلا وا،ياارادات الصااادرات ماا % 90
. الحااابان فاا اليف ااا بالق اا  ةالصال ذات األلاارع  األنشا ة أ لا ت مااا إذا أعلاى ساتكون  اليااابة ها   فاإن

وماا  حالف ااا. الاواتفااة  الت ااورات التجارخااةلااام ماا   الكوخاات بشااكل  دولااة و التااالا، ماا  الاقاارر أن تاااتفيد 
 2023و 2022 األعااااوام لاااا ادوئر ا للبرمياااال  55و 85و 102ساااا ار الاااايف  وساااا  أمت غلاااابأن ي الاتوقااااع

لرفااع التاادرخجا لكافااات اإنتااا  الاايف  الكااوختا تاا ااف ا مااع  تفااعار  اة ذلااك،فااا مااواز و . علااى الترتيااب 2024و
 مليااون برمياال 2.4 نحااو الكوخاات ماا  الاايف دولااة بلااغ متوساا  إنتااا  حياا  ، "أو ااك "  بحاااب اتفااانتااا  ا،
ن مليااو  3و 2022مليااون برمياال يومف ااا فااا عااام  2.75أن يرتفااع إلااى  توقااعوماا  الا 2021ام ا فااا عااف ااومي

 .2023م مف ا فا عابرميل يو 
 

 دولاة قاماتحيا   ،الفع ي قيد تراجعيت بشيك    بالجائةيةالمرتبطية المةليية المخيارر أ ارت الوكالة إلاى أن  •
ة، مااا يادع  اليشاال ة الااابقلداللفافاع القياود اوت  رفاع جا م  الاكان %85ما يقر  م   بت عف الكوخت 

ناااو ا اقتصااادي ا  جل دولااة الكوخااتماا  الاتوقااع أن تاااعااام،   شااكل  و  ائقتصاااد  فااا الق ااا  غياار اليف ااا.
ااااا  ماااادفوع ا، علااااى الترتياااب 2023و 2022% لاااا ا عااااما 5.5و% 8بياااابة  ارتفاااا  إنتااااا  بذلاااك أساس 
 2024 الاااااايواتلاااا ا  %2 بيااااابة اااااو أك،اااار توا اااا  ام ااااادئت ن لااااكن يتبااااع ذأ وماااا  الاتوقااااعالاااايف . 

 .2025و
 

، تاتار إاا حاتها الهفكلفاة فاا فا الااتقبل القرخب لكويتلة ادو ية لالبيئة االقتصادية المواتإلى جانب  •
جلاس الكوخات الدولاة الوحيادة فاا متبقاى ق ار،  و است،ياي دولة. فا التصيف  التخلف الااتار ع  أقرانها

نفااا  ، فااا حااي  أن لفااض ا،  ب ااد  اارخبة ال فاااة الااااافةّباا التااا لاا  ت   خلااف  ال ر فااةلاادوا الن او الت اا
 .ودعوم حكومفة، نظر ا ألن م ظاها يا،ل أجور الافاسفة لياحفةا ب م  ا



4 
 

 
 

اتج المةليييي ميين النيي %370مصييائا المرونيية وا داأل: ا صييول الةكومييية المترايميية الكبييييرة بمييا يعييادل 
 التصنيفات السياديةيدع   يسي الذياإلجمالي هي العام  الرئ

 

 ال اام ائحتفااطا اايدو   أن ما  باالرغ كوخات يا،ال قاوة تصايفففة رتفاافة. دولاة الالاالا ل  عيراا الو ئ  •
 باااا" الااافاد  ال،ااروة ااايدو   أاااوا إجاااالا حجاا  أن إئ كبياار لاا ا الااايوات الاا اافة، بشااكل   تياااق 

 احاااو  متاحاااة ةرسااااف بفاناااات توجاااد ئ كااااا. يااار اكب ياااراا ئ" القادماااة األجفااااا احتفااااطا اااايدو   ذلاااك فاااا
 ال،اااروة اااايدو   أااااوا إجااااالا الوكالاااة وت قاااّدر. ل سااات،اار ال اماااة الهيئاااة ت ااادير  الااا   األااااوا إجااااالا
 .2021 عام نهاية فا ا،جاالا الاحلا اليات  م % 470 م  بلك،ر الافاد 

 

 ااام الحتفااطا الوكالاة تغ يااة اايدو  ائ تتوقاع   الاايف ،إنتاا حجا   الاواتفاة حالف اا وارتفااا  ماع أسا ار الاايف •
اا  وم  الاتوقع أن ت ااجل الاوازناة ال اماة للدولاة. بالايولة ما  الياات  % 6.3و %11.5بياابة مالف اا فاتا 

ا، اااااففة وأ اااارت الوكالااااة بااالن الاااايولة  علاااى الترتياااب. 2023و 2022 االاحلاااا ا،جااااالا فاااا عااااام
 2024فاااا عاااام  لا جااار الاااااتغ فاااة ال   لدولاااة الكوخاااتسااات تف 2023و 2022 الاااايتي الاتراكااااة لااا ا 

 . 2025 وجري م  ال جر الاتوقع فا عام
 

إمااا  ،2023و 2022 الااايوات فااا وقاات مااا لاا ا ال ااام الجديااد أن ياات  تارخاار قااانون الاادي  تتوقااع الوكالااة •
. 2024عاااام مااا  ق اااا ان  م أميااار ، ماااع اساااتئيا  ائقتاااراض أو بارساااو  مجلاااس األماااةمااا  لااا ا موافقاااة 

اعتبااار ا ماا  عااام   جاار فااا الاوازنااة ماا  لاا ا إااادار ديااون جدياادةال% ماا  75 وتفتاارض الوكالااة تغ فااة
2024 . 

 

 وماا  .المييدفوعات وميييزان الةكومييية لألصييول القوييية ا وضيياع الكوخاات لدولااة الااافاد  التصاايف  ي كااس •
 الاحلاااا الياااات  مااا % 480 نحاااو إلاااى الكوخااات لدولاااة الخاااارجا الااادات   اااعالو  ااااافا يصااال أن الاتوقاااع
 ي ّاااجل أن الاتوقااع وماا ، وهااو ماا  بااي  أقااوع الاادوا الااافادية الاصاايفة. 2021 معااا نهايااة افاا ا،جاااالا
ااا الااادفوعات لايااران الجااار   الحاااا   ،2021 عااام فااا ا،جاااالا الاحلااا اليااات  ماا % 21 بيحااو فاتا 
 هيئااةال ت ااديرها التااا الخارجفااة ااراتائساات، دلاال عاا  فااا    الاايف ، انتااا  وكافااات رأساا ا بت ااافا ماادعوم ا

ما  الياات  الاحلااا  %30 نحاو أن يبلاغ متوسا  فاواتض الحااا  الجاار   الاتوقاع وما . ل سات،اار ةاماال 
ما  إجاااالا  %7- %5 ماا ناابتح قبال أن ياتقل  تادرخجف ا إلاى 2023-2022 الاايوات ا،جااالا لا ا

 .2025-2024 الايواتالاحلا ل ا اليات  
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، وتتوقاع الكوييت دولية فييالسينوي التضخ  معدل ، ارتفع رع األل دواالى غرار ائتجاهات الااتدة فا عل •
ملحاو  مااا هاو علفااح  . وئ ياراا ها ا أقال بشاكل  2022فاا عاام  %4 إلاى نحاو اتوسا الوكالاة ارتفاعاح بال

، والا   ل اقاةسا ار األلدع  الحكوما الكبير، وئ سفاا ل، وخ ود ذلك فا م ظ  األسوا  الاتقدمة واليا ئة
 اك  ألرع.فا أم الرتفافة التا أدت إلى ارتفا  التاخ ل  وام  الكان م  بي

 
 عياادميخفاااة كاناات  لقطيياع المصييرفي الكييويتيغييير المنتظميية لالقييرو  نسييبة  أ ااارت الوكالااة إلااى أن •

آثاار  دون ائنكشاافات لبياو  بشا ب ل لارتف اةا حتفاطفااتائ. وقاد سااحت 2020فا عام  الجاتحةدلوا 
وتكلفاااة  ايتظااااةغيااار الالقاااروض  ناااابة اآلن عاااودة ومااا  الاتوقاااع ا.ألااااو دة اسااالبفة علاااى األر اااا  وجاااو 

ااك،ااألقتصاادية ائبيئاة التدرخجا على للففاة  ا بشكل  االاخاطر إلى طبف ته  أن كا لك ما  الاتوقاع. ر دعا 
 الهفكلفاااة لاااى بقااااي ائنكشاااافاتأ اااارت الوكالاااة إ، لبياااو . وماااع ذلاااكف اااة ر حفاااة اأسااا ار الفاتااادة الارت تااادع 

لقاااروض الاقدماااة لهااا ي  الق ااااعي  ماااا ناااابتح شااّكل ات  وا،نشاااايات )  قاااارياااو  علاااى ق ااااعا اللبل ة ااارتفال
 أحااد الاخاااطر الرتفاااافة ، وهااو مااا ي اّ،ااال(إجاااالا محفظااة قاااروض الق ااا  الاصاارفا الكاااوختاماا   30%

 .اللق ا  الاصرفا الكوخت
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