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 صحفي بيان
 

بعثة خرباء صندوق النقد  مهمةمبناسبة انتهاء  اصحفيً  أصدر بنك الكويت املركزي بيانً 
التمهيدية يف إطار املشاورات الدورية  2022 ديسمرب 18-11خالل الفرتة  الدويل للبالد

الكويت حيث توىل بنك مبوجب املادة الرابعة التفاقية إنشاء الصندوق،  ،2022لعام 
املركزي ابلتنسيق مع صندوق النقد الدويل واجلهات احمللية املعنية إجناز الرتتيبات اخلاصة 

ولني وترتيب االجتماعات مع كبار املسؤ  البيانتاملعلومات و بتلك الزايرة مبا يف ذلك جتميع 
ملناقشة األوضاع االقتصادية والسياسة املالية والسياسة  وغري احلكوميةيف اجلهات احلكومية 

  .النقدية ومتانة القطاع املصريف واملايل
 

لبيان اخلتامي أوجز فيه أبرز مضامني ارة تلك الزايبتصريح حول  وأدىل بنك الكويت املركزي
قد أشادت بدور بنك الكويت املركزي يف  مشريًا إىل أن البعثة .البعثةالذي أعدته 

، وذلك من خالل بناء بنجاحآاثر الصدمات األخرية  اجتياز النظام املصريف من متكني
. االحتياطيات املصرفية واإلشراف احلصيف والرقابة االستباقية للمخاطر املالية

الرمسلة  من ةجيد ايتمبستو  تزال تتمتع وأشارت البعثة إىل أن البنوك الكويتية ال
نمو الال يزال كما ،  صحيةمستوايت مؤشرات السالمة املالية سجلت و ، والسيولة

 .اخلاص قوايً  املوجه للقطاع ئتمايناال
 

دولة االقتصادي يف  البعثة استمرار التعايف أّكدتوعلى صعيد األداء االقتصادي، 
السريعة واحلامسة  ةستجاباالالتطعيم و احلكومية القوية يف هود اجلمسحت ، حيث الكويت

ويف هذا االقتصادي.  التعايفبتخفيف مجيع قيود التباعد االجتماعي ودعم جلائحة كورون 
يف عام  %1.3الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة  منوالسياق، ُتشري تقديرات البعثة إىل 

ومن املتوقع أن يرتفع إىل أكثر من  ،2020يف عام % 8.9مقارنًة ابنكماش بنسبة  2021
، والتحسن املستمر يف هوكميات إنتاج النفطابرتفاع أسعار ، مدعوًما 2022يف عام  8%
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، من املرجح أن يرتاجع النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب 2023 عام يفو الطلب احمللي. 
إىل أن وأشارت البعثة . +"أوبك"اخلارجي وختفيضات إنتاج النفط مبوجب اتفاقية 

اآلن احتواء التداعيات السلبية املباشرة للحرب الروسية  السلطات الكويتية استطاعت لغاية
 يف أوكرانيا نظرًا حملدودية الروابط التجارية واملالية مع كال البلدين.

 

أشارت البعثة إىل أن السلطات الكويتية قد استطاعت عدالت التضخم، مب وفيما يتعّلق
احملدود  والتمريراالستفادة من التشديد النقدي،  من خاللذلك احتواء التضخم، و 

املدارة. األسعار و  لدعوم احلكوميةبفضل الغذاء والطاقة لالعاملية سعار األ ات يفرتفاعالل
واحلساب  املوازنة العامةيف فوائض الإمجايل  شهد، هنتاجإوكميات  النفط مع ارتفاع أسعارو 

 لعام املاضي.اب العام احلايل مقارنةً خالل  ارتفاًعا كبريًااجلاري 
 

الكويتية السلطات أشارت البعثة إىل مواصلة  فقد على صعيد اإلصالحات املالية،أما 
ارية اجلجلهود منوهةً اب. العام وكفاءة اإلنفاق العامةتنفيذ إجراءات حتسني حتصيل اإليرادات 

 واالستثمار يف الطاقة اخلضراء.ل الرقمي، وتطوير التكنولوجيا املالية، لتعزيز التحوّ 
 

احمليطة ابلبيئة واملخاطر  اليقنيحبالة عدم  مرهونةويف اخلتام، أّكدت البعثة على أن توقعاهتا 
لسياسة النقدية يف االقتصادات املتقدمة ا، مبا يف ذلك اآلاثر احملتملة لتشديد اخلارجية
تقّلبات  أنأشارت البعثة إىل واملزيد من التباطؤ يف النشاط االقتصادي العاملي. و  ،الرئيسية
 من شأهنا ، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة اجليوسياسية،هنتاجإوكميات النفط أسعار 

ر قد يؤدي أتخّ و . ةالكلي يةتوازنت االقتصادالو االقتصادي على النشاط  تؤثّرأن 
خماطر السياسات املالية املسايرة للدورات  تزايداإلصالحات املالية واهليكلية الرئيسية إىل 

 .ةيسفانالت االقتصادية، وإعاقة التقدم حنو املزيد من التنويع االقتصادي وزايدة القدرة


