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الهاشل: «املركزي» مستمر بجهوده لتعزيز دعامات منو االقتصاد الوطني
استقبل سمو نائب األمير 
وولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمد بقصر الســيف أمس، 
محافظ بنك الكويت املركزي 
د.محمد الهاشــل، حيث سلم 
ســموه نســخة مــن التقرير 
الثامــن واألربعني  الســنوي 
للسنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، كما 
اســتقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
محافظ بنك الكويت املركزي 
د.محمد الهاشــل، حيث سلم 

سموه نسخة من التقرير.
ويأتــي ذلــك بالتزامن مع 
إصدار البنك املركزي تقريره 
الـ ٤٨ للسنة املالية ٢٠١٩/٢٠٢٠، 
حيــث يحتــوي التقرير على 
القوائم املاليــة لبنك الكويت 
املركزي للسنة املالية املنتهية 
فــي ٣١ مــارس ٢٠٢٠، كمــا 
يتضمن التقرير موجزا ألبرز 
املؤشرات واإلجماليات النقدية 
الرئيسية للسنة  واملصرفية 
املاليــة املذكــورة في مجاالت 
سعر صرف الدينار الكويتي، 
الفائــدة احملليــة،  وأســعار 
النقــد، والودائــع،  وعــرض 
واالئتمان املصرفي، والسيولة 
احمللية، وأدوات الدين العام، 
امليزانيــة للبنوك  وإجمالــي 
احمللية على مستوى النشاط 
احمللي، ومعدل التضخم احمللي.

األوضاع االقتصادية
وفي هذا السياق، قال محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد 
الهاشل في تصريح صحافي: 
«في ضوء املتابعة املســتمرة 
ملستجدات األوضاع االقتصادية 
والنقديــة واملصرفية احمللية 
من جهة، ورصد التطورات في 

الصــرف، واصــل «املركزي» 
خالل الســنة املالية ٢٠٢٠/١٩ 
مســاعيه الراميــة للمحافظة 
على االستقرار النسبي لسعر 
صرف الدينار الكويتي مقابل 
العمالت األخرى وفق النظام 
القائم على ربط سعر صرف 
الدينار الكويتي بسلة خاصة 

٢٠٢٠/١٩ نحو ٣٠٤٫٠٣٤ فلوس 
لكل دوالر، مقابل نحو ٣٠٢٫٧٤٣ 
فلس لكل دوالر للسنة املالية 
السابقة، ما ميثل ارتفاعا في 
ســعر صرف الــدوالر قيمته 
١٫٢٩٠ فلس ونســبته ٠٫٤٣٪، 
كما بلغ معدل الفرق بني أعلى 
سعر (٣٠٩٫٩٠٠ فلوس) وأدنى 

مقارنة بنهاية الســنة املالية 
الســابقة. وشــهدت أرصــدة 
اجلزء النقدي املســتخدم من 
التسهيالت االئتمانية املقدمة 
من البنوك احمللية إلى مختلف 
القطاعات االقتصادية احمللية 
ارتفاعا في نهاية السنة املالية 
٢٠٢٠/١٩ نسبته ٤٫٤٪ لتصل 
إلى نحــو ٣٩٫٠٨ مليار دينار 
مقارنة مبستواها البالغ نحو 
٣٧٫٤ مليــار دينــار في نهاية 

السنة املالية السابقة. 
إلــى جانــب ذلــك، ارتفع 
رصيــد ودائــع املقيمني لدى 
البنوك احمللية بنسبة ٠٫٧٪، 
ليصل في نهاية السنة املالية 
٢٠٢٠/١٩ إلى نحو ٤٣٫٤ مليار 
دينار، مقابل نحو ٤٣٫١٧ مليار 
دينار في نهاية السنة املالية 
الســابقة. إضافــة إلــى ذلك، 
ارتفع إجمالي امليزانية للبنوك 
احمللية على مستوى النشاط 
احمللي في نهاية السنة املالية 
املذكورة بنسبة ٧٫٩٪ ليصل 
إلى نحو ٧٢٫٧٧ مليار دينار، 
مقابل نحو ٦٧٫٤٣ مليار دينار 
في نهاية السنة املالية السابقة. 

رقابة صارمة
أما على اجلانب اإلشرافي 
والرقابي، فقد تابع بنك الكويت 
املركزي خالل الســنة املالية 
٢٠٢٠/١٩ جهــوده احلثيثــة 
فــي اإلشــراف والرقابة على 
وحدات القطاع املصرفي واملالي 
احمللي، سعيا إلى تعزيز متانة 
أوضاعها املالية، مبا يتســق 
مع املعاييــر الدولية للرقابة 
املصرفية الفعالة، ومبا يسهم 
في تكريس أجواء االستقرار 
املالي.  وفي هذا اإلطار، أصدر 

موزونة من عمالت الدول التي 
ترتبط بعالقات جتارية ومالية 

مؤثرة مع الكويت. 
وقــد اتضــح ذلــك فــي 
التطورات التي شهدها سوق 
الصرف األجنبــي، حيث بلغ 
متوسط سعر صرف الدوالر 
مقابل الدينار للســنة املالية 

سعر (٣٠٢٫٩٠٠ فلس) للدوالر 
مقابــل الدينار خالل الســنة 
املالية ٢٠٢٠/١٩ ما نسبته ٢٫٣٪.
وفيمــا يتصل بالتطورات 
النقديــة واملصرفيــة، فقــد 
انخفض عرض النقد باملفهوم 
الواسع (ن٢) بنسبة ٢٫٤٪ في 
نهاية الســنة املالية ٢٠٢٠/١٩ 

بنك الكويت املركزي بتاريخ 
٢٠١٩/٥/١٤ تعميما إلى جميع 
البنــوك احملليــة ليحدث من 
خاللــه التعليمــات الســابق 
إصدارهــا بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٣ 
بشأن مكافحة غسيل األموال 
ومتويــل اإلرهــاب، لتعزيــز 
وإيضــاح بعــض املتطلبــات 
التي كشفت عن احلاجة إليها 
متابعة املركزي خالل الفترة 
السابقة للمؤسسات املصرفية 
واملاليــة اخلاضعــة لرقابته 
وإشرافه، بهدف حتقيق التزامها 
مبتطلبــات مكافحــة غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب على 

الوجه األمثل. 
وأصدر بنك الكويت املركزي 
تعميما بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٨ إلى 
جميع البنوك احمللية وشركات 
التمويــل وشــركات الصرافة 
التنفيذيــة  الالئحــة  بشــأن 
اخلاصة بتنفيذ قرارات مجلس 
األمن الصادرة مبوجب الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة 
املتعلقــة مبكافحــة اإلرهاب 
ومتويل انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
 إضافة لذلك، اعتمد مجلس 
إدارة البنك املركزي بجلسته 
املنعقدة بتاريــخ ٢٠١٩/٩/١٠، 
إدخال تعديالت على تعليمات 
قواعــد ونظــم احلوكمــة في 
البنــوك والتــي تتمثــل فــي 
إضافة األعضاء املستقلني في 
تشكيل مجالس إدارات البنوك 
واللجان املنبثقة عن املجلس، 
والتأكيــد على أهمية حوكمة 
إدارة املخاطر والدور املنوط 
مبجالس اإلدارة، وإضافة محور 
بشأن حوكمة االلتزام في إطار 

إدارة املخاطر الكلية.

سمو نائب األمير وولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء استقبال محافظ البنك املركزي وتسلّما التقرير السنوي الـ ٤٨
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء خالل استقباله د.محمد الهاشلسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد متسلما نسخة من التقرير السنوي الثامن واألربعني للسنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ من محافظ البنك املركزي د. محمد الهاشل (كونا)

اجتاهات أســعار الفائدة على 
العمــالت العاملية الرئيســية 
من جهة أخــرى، قام املركزي 
خالل الســنة املالية ٢٠٢٠/١٩ 
بتخفيض سعر اخلصم ٣ مرات، 
كان أولها في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩، 
حيــث خفض ســعر اخلصم 
لديــه بواقع ربع نقطة مئوية 
لينخفض من مســتواه البالغ 

٣٫٠٪ إلى ٢٫٧٥٪». 
وأشــار الهاشــل الــى أنه 
اســتجابة لتداعيات ڤيروس 
كورونا السلبية على األوضاع 
الكويــت،  االقتصاديــة فــي 
واملتمثلــة بضــرورة اعتماد 
سياسات نقدية تيسيريه، قام 
البنك املركزي بتاريخ ٤ مارس 
٢٠٢٠ بتخفيض سعر اخلصم 
بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع 
ذلك تخفيض آخر بتاريخ ١٦ 
مارس ٢٠٢٠ بواقع نقطة مئوية 
كاملة ليصل بذلك سعر اخلصم 
إلى ١٫٥٪، وهو املستوى األدنى 

تاريخيا. 
وأضــاف أن تلك اخلطوة 
جاءت استمرارا جلهود املركزي 
الراميــة لتعزيز دعامات منو 
االقتصادي احمللي، مع احملافظة 
على جاذبية وتنافسية العملة 
الوطنيــة كوعــاء للمدخرات 
احملليــة، حيــث تشــكل هذه 
املصــادر  أحــد  املدخــرات 
األساسية للتمويل الذي تقدمه 
وحدات القطاع املصرفي واملالي 
احمللــي لقطاعــات االقتصاد 
الوطني املختلفة، مبا يكرس 
األجواء املواتية ملواصلة النمو 
االقتصادي بأسس مستدامة. 

سعر الصرف
وفي مجال تطورات سعر 

تخفيض سعر اخلصم ألدنى مستوياته التاريخية لتعزيز جاذبية الدينار ودعم استمرار النمو االقتصادياعتماد سياسات نقدية تيسيرية ملواجهة تداعيات «كورونا» السلبية على األوضاع االقتصادية بالكويت

«الوطني»: ٧٧ مليار دوالر إصدارات السندات والصكوك اخلليجية منذ بداية ٢٠٢٠
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن وتيرة 
االجتاه الهبوطي الذي اتخذته 
عائــدات الســندات العامليــة 
اســتقرت خالل معظم فترات 
العــام احلالــي ومنــذ مايو، 
بفضل تراجع املخاوف املتعلقة 
باجلائحة وحتســن البيانات 
االقتصادية، في إشارة إلى أن 
األسوأ رمبا قد مضى بالنسبة 
لالقتصاد العاملي، وقد أدى ذلك 
إلى تعزيز معنويات التفاؤل 
ودعــم الطلب علــى األصول 

األكثر خطورة.
كما أن اإلصدارات السيادية 
الكبيــرة التــي مت إصدارهــا 
لتمويل التدابيــر التحفيزية 
الضخمــة ملواجهــة تداعيات 
اجلائحــة، قــد ســاهمت في 
احلد من تراجع العائدات، إال 
أن عائدات اإلصدارات السيادية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
واصلت تراجعها على خلفية 
استمرار زخم الطلب الدولي 

وارتفاع أسعار النفط. 
وبلــغ إجمالي إصــدارات 
الســندات والصكوك احمللية 
والدوليــة حوالــي ٥٨ مليار 
دوالر في النصــف األول من 
٢٠٢٠، مبا يتماشى تقريبا مع 
مســتويات النصف األول من 
العام ٢٠١٩، والتي بلغت قيمتها 

٦٢ مليار دوالر.

استقرار العائدات عامليا
وأدى ارتفاع اآلمال بإنتاج 
لقاح مضاد لڤيروس كوفيد-١٩ 
وحتسن البيانات االقتصادية 
مثل بيانات قطاع الصناعات 
التحويلية في الواليات املتحدة 

وبإلقاء نظــرة على األداء 
خــالل العام احلالــي، نلحظ 
العائــدات بصدارة  انخفاض 
ســندات اخلزانــة األميركية، 
عائــدات  تراجعــت  حيــث 
السندات ألجل ١٠ سنوات بنحو 
١٢٠ نقطــة أســاس منذ بداية 
العام وصوال إلى ٠٫٧٣٪ كما في 
٢٨ أغسطس، حيث ان تكثيف 
إصــدارات ســندات اخلزانــة 
لتمويل العجز قابله انخفاض 
أسعار الفائدة قصيرة األجل 
وقيام االحتياطــي الفيدرالي 
بتوسيع نطاق برنامج شراء 

السندات. 
وجتدر اإلشارة أيضا إلى 
التكهنــات التــي تشــير إلى 
إمكانيــة تبنــي االحتياطــي 
الفيدرالــي لسياســة التحكم 
فــي منحنى العائد على غرار 

األميركيــة ألجل ١٠ ســنوات 
مبقدار ١٠ نقاط أساس خالل 
أيام قليلــة وصوال إلى أعلى 
مســتوياتها املســجلة في ١٠ 

أسابيع (٠٫٧٥٪).
وفي ظــل ضعف معدالت 
التضخم واالنخفاض التاريخي 
ألســعار الفائــدة وحالة عدم 
اليقني جتاه وتيرة االنتعاش 
االقتصــادي، نتوقع أن تظل 
الســندات منخفضة  عائدات 
إلــى أن تصبــح آفــاق النمو 
االقتصــادي أكثــر وضوحا، 
وهو األمر الــذي يعتمد على 
طول مــدة اجلائحة أو توافر 

اللقاح في األسواق.

اإلصدارات اخلليجية 
كان إصــدار أدوات الدين 
اإلقليمية قويا هذا العام على 

السياســة اليابانيــة كإحدى 
املتبعــة لتعزيــز  الوســائل 
مستويات التحفيز االقتصادي 
- وذلك على الرغم من استمرار 
حتفظ مســؤولي االحتياطي 
الفيدرالي على هذه الفكرة حتى 
اآلن. وخالل اآلونة األخيرة، 
حتــول موقــف االحتياطــي 
الفيدرالي إلى اتباع سياســة 
أكثــر تيســيرا وأعلــن عــن 
استهدافه الوصول إلى معدل 
تضخم بنسبة ٢٪ كمتوسط 
لبعــض الوقــت (مــرن) مبا 
سيسمح عمليا بإبقاء السياسة 
النقدية ميسرة. وبالفعل، فإنه 
بعد اإلعالن عن تلك السياسة 
فــي أواخر شــهر أغســطس، 
اخلزانــة  عائــدات  شــهدت 
اســتجابة فوريــة وارتفعت 
عائــدات ســندات اخلزانــة 

خلفيــة زيــادة االحتياجات 
التمويلية نتيجة الستمرار 
انخفاض أسعار النفط لفترة 
طويلــة، هــذا باإلضافة إلى 
التأثير السلبي لتدابير احلظر 
على اإلنتاج االقتصادي وما 
نتج عــن ذلك مــن ضغوط 
امليزانيــات  شــديدة علــى 

احلكومية. 
وبلغ إجمالــي إصدارات 
السندات والصكوك الدولية 
للــدول اخلليجية  واحمللية 
حوالي ٥٨ مليــار دوالر في 
النصف األول من ٢٠٢٠ (٧٧ 
مليار دوالر حتى نهاية الربع 
الثالث من العام، مبا في ذلك 
اإلصدارات املقرر إصدارها)، 
مقابــل ٦٢ مليــار دوالر في 

النصف األول من ٢٠١٩. 
ارتفــاع متطلبات  وأدى 
التمويــل (وإعادة التمويل) 
إلى استمرار قوة اإلصدارات 
مبــا أدى بدوره إلــى زيادة 
ثابتة فــي إجمالــي الديون 
اإلقليمية املســتحقة والتي 
تقارب حاليا ٥٦٣ مليار دوالر، 
بزيادة قدرها ١٠٪ على أساس 

سنوي. 
وبالنظــر إلى االنخفاض 
النســبي للتكلفــة وارتفاع 
املتطلبات التمويلية في ظل 
تزايد الضغوط املالية، فمن 
املنطقي أن نتوقع استمرار 
زخم اإلصدارات في املستقبل 
املنظور. وباإلضافة إلى ذلك، 
فــإن احتمال إقــرار اجلهات 
الكويــت  التشــريعية فــي 
لقانون الدين اجلديد قد ميهد 
الطريق الستئناف اإلصدارات 
الكويتية خالل األشهر املقبلة.

لترفع مستويات الديون املستحقة لدول املنطقة إلى ٥٦٣ مليار دوالر.. ونتيجة االحتياجات التمويلية املتزايدة في ظل انخفاض النفط

واإلنفاق االستهالكي وسوق 
العمل إلى حتســن معنويات 
املســتثمرين مبا عزز اآلمال 
في انتعاش اقتصادي سريع، 
وهو األمر الذي أدى إلى تراجع 
طلب املستثمرين على أصول 
املــالذات اآلمنة واإلقبال على 
البدائــل األكثر خطورة (مثل 

األسهم). 
وعلــى الرغم مــن ارتفاع 
عائدات السندات العاملية من 
أدنــى مســتوياتها املســجلة 
فــي مــارس، إال أنهــا ال تزال 
منخفضة نسبيا، حيث ساهمت 
الفائــدة ومعــدالت  أســعار 
التضخــم املنخفضة في كبح 
جماح منوها، هذا إلى جانب 
استمرار تفشي اجلائحة وحالة 
التعافي  اليقــني بشــأن  عدم 

االقتصادي.

إجراءات سباقة ملواجهة تداعيات «كورونا»

عائدات السندات 
اخلليجية تبقى منخفضة

ذكر د. محمد الهاشل انه في إطار التدابير واإلجراءات الرامية 
ملواجهة تداعيات جائحة ڤيروس كورونا املستجد، قام بنك الكويت 
املركزي بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ بتوجيه البنوك احمللية، من خالل احتاد 
املصارف، إلى ضرورة مواصلة تقدمي اخلدمات املالية األساسية 
للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات 
بالســرعة والكفاءة واألمان املعتاد،  باالضافة الى صيانة أجهزة 
السحب اآللي باستمرار، وتغذيتها باألوراق النقدية الكافية لتلبية 
احتياجات اجلمهور دون أي انقطاع، وضمان استمرارية خدماتها 
عبر القنوات اإللكترونية ونقاط البيع، ووقف الرسوم على أجهزة 

نقاط البيع والسحب اآللي والقنوات اإللكترونية ملدة ستة أشهر، 
والتعامل بإيجابية مع العمالء الذين تضررت أعمالهم جراء األوضاع 
الراهنة. وضرورة تقدمي التعويض املالي واملعنوي لكل موظفي 
القطاع املصرفي العاملني من مقــرات البنوك أو فروعها خالل 
فترة اإلغالق، وتأجيل االستحقاقات املترتبة على املتضررين ملدة 
ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، واالستمرار في تقدمي 
اخلدمات املصرفية للشركات التجارية املوردة للسلع األساسية 
واملرتبطة باألمن الغذائي واحتياجات املجتمع، لضمان تلبية تلك 

االحتياجات على نحو طبيعي.

انخفضت عائدات السندات السيادية في دول 
اخلليــج منذ أبريــل مع وضع املســتثمرين في 
االعتبار وجود بيئة اقتصادية ذات معدالت مخاطر 
أدنــى من الفترة الســابقة نظرا لتعافي أســعار 
النفط وتخفيف قيود اإلغالق مبا أدى إلى حتسن 

النشاط االقتصادي.
كما انعكس انخفاض املخاطر أيضا في تراجع 
معــدالت مبادلــة مخاطر االئتمــان بصفة عامة، 
وســاهم الطلب القوي من جانب املســتثمرين، 
نظرا للمســتويات املنخفضة لعائدات السندات 
العامليــة، في دفــع عائدات الســندات اخلليجية 

نحو التراجع.
وفي اجتاه مغاير لنظرائها في األسواق العاملية، 
تعتبر أســواق الســندات اإلقليمية ذات مخاطر 
مرتفعــة نســبيا، وبالتالي متيــل العائدات إلى 
التراجع عندما تتحسن الظروف االقتصادية، في 
أداء مماثل ألدوات دين األسواق الناشئة األخرى، 
حيث يقبل املستثمرون بشكل عام عالوة مخاطر 

أقل مبا يتماشى مع بيئة منخفضة املخاطر. 
وبغــض النظر عــن التغيرات التي تســجلها 
العائدات، عادة ما يوجد فارق إيجابي بني العائدات 
اخلليجية والعاملية، وهو األمر الذي يصبح أكثر 
وضوحا خالل فترة االنكماش االقتصادي مبا يعكس 
الفارق في مخاطر االئتمان واملخاطر االقتصادية 
األخرى ما بني األسواق املتقدمة والناشئة. ومن 
املتوقع أن تتأثر عائدات السندات اخلليجية بطول 
مدة اجلائحة واستقرار أسعار النفط ومدى سرعة 
تعافي االقتصادات. وإذا استمرت األرصدة املالية 
واخلارجية لدول مجلس التعاون اخلليجي معرضة 
للضغوط الناجتة عن ضعف األوضاع االقتصادية 
أو احتمال خفض تصنيفها االئتماني، فقد تتجه 

العائدات نحو االرتفاع.

٩١٫٧٪ من موظفي «املركزي».. كويتيون
كشف الهاشل أن إجمالي عدد موظفي بنك الكويت املركزي 
بلغ ١٠٠٣ موظفني، منهم ٩٢٠ موظفا كويتيا (يشــكلون ما 
نسبته ٩١٫٧٪ من اإلجمالي) في نهاية السنة املالية ٢٠٢٠/١٩، 
مقابل ٩٦٣ موظفا منهم ٨٦٧ موظفا كويتيا (يشــكلون ما 
نســبته ٩٠٪ من اإلجمالي) في نهاية السنة املالية السابقة. 
وخالل الســنة املالية ٢٠٢٠/١٩ توالت جهود البنك املركزي 
لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، واالرتقاء 
مبستواها العلمي واملهني من خالل ابتعاث بعض موظفيه 
للدراسات العليا في جامعات عاملية مرموقة، ومن خالل برامج 
تدريبية متخصصة على الصعيدين احمللي واخلارجي، مبا 
يســاهم في رفع مستوى أداء العاملني في البنك املركزي، 
واحملافظة على املتميزين من الكوادر الوطنية، األمر الذي 
يدعم قدرات البنك املركزي على القيام باملهام املوكلة إليه.


